
Nesse informativo apresentaremos uma prestação de contas dos anos 
que Brunelli exerceu seu mandato na Câmara Legislativa.

Foi por meio de indicações, ofícios e de emendas de autoria de Brunelli ao 
Orçamento do Governo do Distrito Federal, que foi possível a recuperação de  
praças e estacionamentos, além de equipamentos públicos que estavam 
completamente abandonados e danificados há mais de 20 anos.

Vários candidatos não têm coeficiente eleitoral para serem eleitos, por 
isso não desperdice seu voto! Precisamos de um candidato que tenha 
representatividade, compromisso e trabalho efetivo com a população 

deTaguatinga Sul. 
A comunidade comenta que com a proximidade das 

eleições, vários parlamentares fazem promessas, mas não as cumprem. 
Por isso, precisamos concentrar nossos votos em alguém que tenha 

base eleitoral, para continuar tendo representante e a comunidade local 
continuar sendo atendida.

70.44470.444
Nós fizemos por você o que ninguém quis fazer. 

Precisamos do seu voto para continuar fazendo.

Vote:

Lilian Brunelli informa a

 Taguatinga sul Taguatinga sul Taguatinga sul

Hoje, a população 
tem mais qualidade de 
vida, com mais lazer e 
entretenimento.  

As obras foram 
executadas  nas praças e 
nos estacionamentos das 
QSFs, 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 11,  13 e 
15. 

Reconstrução das praças públicas de
Taguatinga Sul é realidade 

Inauguração da Praça da QSF 15

Antes da Obra Durante a Obra

Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote: 

Taguatinga Sul ficou esquecida por 

mais de 20 anos, e com a eleição 

de um representante tudo mudou!



Segurança Pública prioridade de Brunelli

Preocupado com a segurança 
dos moradores de Taguatinga Sul, 
Brunelli fez indicação solicitando à 
Secretaria de Segurança Pública do 

Distrito Federal, a construção de um 
posto policial  que funcionasse 24 
horas por dia. Dessa forma o posto 
atenderia os setores QSD, CSD, 

Posto Policial da Vila Dimas agora é 24hPosto Policial da CSF 02  

Iluminação da Via que Liga Taguatinga Sul
à Samambaia

A iluminação da via que liga 
Taguatinga Sul à Samambaia, mais 
conhecida como Boca da Mata, foi 
mais uma ação de Brunelli, em prol 
dos moradores da região. 

Os freqüentadores da Boca 
da Mata foram beneficiados com um 
novo sistema de iluminação pública, 
graças às indicações feitas por 
Brunelli à Secretaria de Obras. 

Pa ra  os  mo rado res  e  
motoristas que transitam pelo local, 
foi um alívio a implantação da 
iluminação pública, pois no setor era 
freqüente a ação de bandidos. Hoje, 
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Brunelli se preocupou com a segurança da 
população no Distrito Federal. Durante seu mandato 
na Câmara Legislativa do Distrito Federal  fez  
indicação para a instalação de uma delegacia, que fica 
no Pistão Sul.

A segurança em nossa Capital tem sido deixada 
de lado por  parte de alguns governantes. Melhorar a 
segurança pública no Distrito Federal foi uma das 
prioridades de Brunelli como representante do povo, 
que lutou pela integridade da população.

Para Brunelli o cidadão tem que estar protegido 
contra qualquer tipo de violação da sua segurança e 
garante que segurança pública é um direito de todos.

QSE, CSE, QSF, CSF, SOFS e CSG. 
Hoje, os moradores podem 

contar com dois postos policiais, que 
funcionam 24 horas.

todos podem andar com 
m a i s  t r a n q ü i l i d a d e  e  
segurança nessa via de 
ligação. 

Brunelli atendeu mais 
essa antiga reivindicação 
d o s  m o r a d o r e s  d e  
Taguatinga Sul. "Era uma 
antiga reivindicação dos 
moradores daquela área, já 
q u e  a  a u s ê n c i a  d e  
iluminação naquele local 
p e r m i t i a  a  a ç ã o  d e  
assaltantes e estupradores”, 
afirmou Brunelli.

Iluminação Pública para “Boca da Mata”

Delegacia de Polícia Civil 21ª   

Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote: 

Implantação de Posto Policial

Construção da 21ª Delegacia de Taguatinga Sul



Ação de Brunelli na duplicação do Pistão Sul 

É importante lembrar que foi 
através da ação de Brunelli que toda a 
iluminação do Pistão Sul, em 
Ta g u a t i n g a ,  f o i  t o t a l m e n t e  
recuperada em meados de 2006. A 
duplicação da pista e a nova 
iluminação tiveram participação 
decisiva de Brunelli, que fez 
indicação à Câmara Legislativa. 

Os moradores, os estudantes, 
e s p e c i a l m e n te  a q u e l e s  q u e  
freqüentam cursos noturnos nas 
escolas e faculdades instaladas na 

reg ião ,  fo ram os  p r inc ipa i s  
beneficiados com as melhorias. 

Dados da Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito 
Federal mostraram que após a nova 
iluminação e a duplicação do Pistão 
Sul, foi reduzido o número de 
assaltos. 

Foi assim que a companhia 
Energética de Brasíl ia (CEB) 
promoveu a substituição de postes e 
a troca do sistema de iluminação, 
antigo por modelos modernos e 

econômicos.
A CEB instalou 106 postes 

circulares de concreto e luminárias 
tipo duas pétalas com lâmpadas 
vapor de sódio (VS) de 150 watts e 
43 postes de aço curvo simples 
com lâmpadas VS de 250 watts.

“ Isso  representou  uma 
economia de energia em torno de 
4 0 % ,  a l é m  d e  m e l h o r a r  a  
segurança dos moradores e dos 
que transitam pelo Pistão Sul e 
Norte”, assinalou Brunelli.

Duplicação do PistãoIluminação do Pistão Sul, 
mais moderna e econômica

ANTES DEPOIS

Estacionamento
Outra importante melhoria, 

que teve a participação decisiva de  
Brunelli, foi a construção do 
estacionamento e de um "calçadão" 
nas imediações do Centro de Ensino 
Fundamental n.º10, entre as QSE 05 
e 07.

Seguindo essa mesma linha 
de trabalho, Brunelli conseguiu a 
reforma da Praça da QSF 11 e a 
construção do estacionamento, ao 
lado do Centro de Ensino n.º 03.Estacionamento Centro de Ensino 10 (entre às QSE 05 e 07).

Foi por meio de indicações, ofícios e de 
emendas de autoria de Brunelli ao Orçamento do 
Governo do Distrito Federal, que Brunelli 
conseguiu a recuperação de praças e 
estacionamentos das QSFs, equipamentos 
públicos que estavam completamente 
abandonados e danificados há 35 anos.

A ampliação da via que liga o Setor de 
Oficinas de Taguatinga Sul a Avenida do 
Contorno (CSG), foi uma iniciativa de Brunelli. 
Além da duplicação da via, veio também a 
iluminação moderna, trazendo segurança aos 
moradores e aos usuários da pista de Cooper 
que foi feita ao lado dessa nova avenida. Brunelli 
defende Taguatinga Sul.

Ampliação e Iluminação do Setor de Oficinas da CSG

Duplicação da via que liga o
Setor de Oficinas a saída sul

Obra de Pavimentação Urbana entre a QSE e QSF
abaixo do terminal de ônibus de Taguatinga Sul

Obra de pavimentação da via que
liga o setor de oficina a saída sul

Ampliação da Iluminação do
Setor de Oficinas para a CSG
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Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote: 



F o i  a i n d a ,  g r a ç a s  à  
intervenção de Brunelli, que o GDF 
promoveu a reforma da quadra 
esportiva existente entre as QSE 12 
e 14, situada em frente a Escola 
Classe n.º 11 e a revitalização da 
Quadra Esportiva da QSE 5/7.

E não ficou só nisso! A Quadra 
Esportiva da QSE 06/08 também foi 
revitalizada, graças ao esforço de 
Brunelli.   

Outra medida que melhorou o 
atendimento à população de 
Taguatinga Sul, com atenção 
especial para os jovens, foi a reforma 
da Quadra de Esportes localizada 
entre as quadras 18 e 19, na QSE. 
Brunelli conseguiu, também, a 
construção do estacionamento e o 
calçamento em frente à Escola Classe 
13, que fica em frente à QSF 05.

Em outro esforço de Brunelli 
para melhoria da qualidade de vida, 
foi construída a Quadra Esportiva ao 
lado do Terminal de Ônibus de 
Taguatinga Sul, e também uma 

grande reforma na quadra esportiva 
da Praça Central de Vila Dimas.

Todas essas reformas e 
melhorias, em especial das quadras 
esportivas e estacionamentos, 

somente foram possíveis porque  
Brunelli apresentou ao plenário da 
Câmara Legislativa, emendas ao 
Orçamento do GDF num valor total 
de R$ 250 mil.

Reforma de Quadras Esportivas

Reforma da quadra esportiva situada em frente à Escola Classe n.º 11

Praça da QSE 06/08 também foi revitalizada, graças ao esforço de Brunelli.

Construção da Quadra Esportiva ao lado do Terminal de ônibus de Taguatinga Sul

ANTESANTES DEPOISDEPOIS

ANTESANTES DEPOISDEPOIS
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Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote: 



A Quadra Esportiva da QSE 06/08 também foi revitalizada

Reforma na quadra esportiva da Praça Central de Vila Dimas.

Revitalização da Quadra Esportiva da QSE 5/7

ANTESANTES DEPOISDEPOIS

ANTESANTES DEPOISDEPOIS

ANTESANTES DEPOISDEPOIS
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Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote: 



Ampliação da Pista de Ligação 
QSF 10 para o Pistão Sul

Por meio de indicação  
B rune l l i  j un to  ao  GDF,  f o i  
completamente recuperada e 
pavimentada a via que liga o Setor 
QSF ao Pistão Sul. Com essa obra, 

ao invés de uma única mão dupla 
onde trafegava caminhões e ônibus, 
a via que sobe ficou do lado sul das 
quadras. Outra melhoria sensível foi 
a mudança de iluminação das 

antigas lâmpadas de mercúrio pelas 
de sódio, que são mais econômicas 
e com maior capacidade iluminação.
Isso é Brunelli trabalhando para a 
comunidade de Taguatinga Sul.

Completamente recuperada e pavimentada via que liga o Setor QSF ao Pistão Sul

Pista de Cooper de
Taguatinga Sul

Mais uma vez a população de Taguatinga 
recebe melhorias, graças ao empenho de Brunelli. 
A construção e a iluminação pública da Pista de 
Cooper foram construídas entre a QSE e a QSD, 
ao lado Estação do Metrô.

Esta benfe i tor ia  fo i  resu l tado das 
negociações de Brunelli junto ao Governo do 
Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de 
Obras públicas. Assim, os moradores da região 
tem mais segurança.

Escolinha de
Futebol

da Vila Dimas
Uma das bandeiras defendidas por 

Brune l l i ,  é  a  da  Jus t i ça  Soc ia l  que  é  
demonstrada pelo total apoio ao trabalho 
desenvolvido pela Escolinha de Futebol Unidos 
de Vila Dimas. Este brilhante trabalho sócio 
educativo, feito com crianças e adolescentes 
entre 8 e 17 anos pela diretoria da Escolinha, 
recebe o apoio de  Brunelli.

Construção e  iluminação da Pista de Cooper
(entre a QSE e a QSD, ao lado Estação do Metrô).

Brunelli apóia o Esporte, uma forma de tirar
crianças da rua e ensiná-las a lutar pelos seus sonhos
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Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote: 
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Através de mais uma iniciativa 
de Brunelli, junto ao Governo do 
Distrito Federal (GDF), foi resolvido 
um problema que há décadas 
atormentava as pessoas residentes 
próximo ao Lar dos Velhinhos e do 
Parque Saburo Onoyama, em 

Obras facilitaram acesso ao Lar dos Velhinhos e 

ao Parque Saboru Onoyama, o tradicional "vai quem quer"

Taguatinga Sul. 
Quando chovia, lamaçal. Na 

seca, poeira insuportável. Com as 
chuvas o asfalto não resistia e, como 
não havia escoamento para as 
águas pluviais (chuva), o caos se 
instalava durante todo ano. Mas, a 

situação mudou para melhor!
Brunelli, conhecedor do 

problema, na condição de deputado 
distrital, apresentou Indicação ao 
GDF pedindo para que as obras de 
saneamento e colocação das 
tubulações, recebessem prioridade 
absoluta. 

O governador a época, 
atendeu aos pedidos de Brunelli e 
de terminou que a  Novacap 
providenciasse a solução do 
problema.

 As obras foram feitas no final 
de 2004 e na estação chuvosa de 
2005.

Um dos poucos parques em 
Taguatinga,  Saburo Onyama estava 
bastante degradado,  fa l tava 
manutenção em diversas áreas, as 
cercas estavam danificadas, o 
descaso era muito grande. Bancos, 
mesas e outros equipamentos 
estavam sem nenhum tipo de 
manutenção.

Brunelli em sua incansável 
determinação, em despacho com o 
governador, buscou soluções para a 
revitalização do parque. 

O governador a época, 
determinou que a NOVACAP 
providenciasse a solução para o 
problema. O parque foi totalmente 
revitalizado e urbanizado em áreas 

que  onde ainda não havia sido feito. 
O acesso as áreas de 

estacionamento foi melhorada bem 
como facilitado o acesso aos 
equipamentos no interior do parque.

Isso é Brunelli trabalhando 
para o bem da comunidade de 
Taguatinga.

Justiça Social e Trabalho.

Revitalização do Parque Saburo Onayama

Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote: 
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Reforma do Centro de Ensino 03
Foi através de indicação e 

emenda orçamentária feita por Brunelli  
que os moradores de Taguatinga Sul 
tiveram outra sensível  melhoria na sua 
qualidade de vida. Brunelli realizou 
melhorias e a reformou o Centro de 
Ensino 03, (indicação 371/03). 

Outra preocupação de Brunelli 
com a escola era com o esporte. 
Pensando nisso, ele indicou também a 
construção da cobertura da quadra de 
esportes,  a reforma e a ampliação das 
r a i a s  d a  p i s t a  d e  a t l e t i s m o ,  
possibi l i tando aos alunos mais 
qualidade nas práticas esportivas. 

Sempre preocupado com a qualidade de vida dos 
moradores de Taguatinga Sul, Brunelli não mediu esforços 
para buscar a solução para os problemas que 
incomodavam a população há anos.

Outra mudança que ocorreu graças ao empenho de 
Brunelli, foi a pavimentação e urbanização da QSD 6, pista 

Asfaltamento da QSD 6

Brunelli fez gestões junto aos órgãos da 
administração do GDF e conseguiu, em regime de 
emergência, uma Operação Tapa Buracos das vias 
públicas de Taguatinga Sul. Os meios fios também 
receberam pintura nova, além da poda de árvores.

Operação Tapa Buracos

que corre atrás do depósito de materiais de construções 
Maranata.  

A viela suja e sem condições de trafego, hoje, está 
asfaltada, com os meio-fios colocados e totalmente 
iluminada, dando segurança aos moradores e 
comerciantes da região.

Antes da Obra DepoisDurante a Obra

Criação da Prefeitura
 Comunitária

Em agosto de 2005 
m a i s  u m a  a n t i g a  
r e i v i n d i c a ç ã o  d o s  
moradores da SHIS, foi 
finalmente atendida: a 
criação da Prefeitura 
Comunitária. Brunelli teve 
participação decisiva para 
que esse projeto saísse 

do papel, para se transformar em realidade. 
Após inúmeras reuniões com representantes 

dessa comunidade formou-se um conselho onde foi 
eleito um representante, e hoje, a QSF, luta pelos seus 
anseios nos diversos órgãos do DF, com um 
representante próprio. Isso graças ao esforço de 
Brunelli.

Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote: 
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 Brunelli preocupado com a 
segurança da população de 
Ta g u a t i n g a  b u s c o u  j u n t o  
Companhia Energética de Brasília 
– CEB uma solução para o 
problema de iluminação do Setor 
Hoteleiro Sul de Taguatinga. Essa 
região da cidade que infelizmente 
abrigava pontos de prostituição e 
um índice elevado de assaltos, foi 
contemplada com melhorias, 

Da mesma maneira que procedeu 
em diversos pontos de Taguatinga, 
buscando as melhorias para os moradores, 
Brunelli buscou junto a Companhia 
Energética de Brasília – CEB, uma solução 
para o problema de iluminação do antigo 
Mercado Sul de Taguatinga.

Esta era uma região que estava 
começando a se degradar. Mas, Brunelli 
atento ao que ocorre na cidade, conseguiu 
reverter este quadro. Hoje, o que era uma 
área escura e começava a se transformar 
em local de refúgio de marginais, está bem 
iluminada e revitalizada para o comercio 
local. 

buscando prioritariamente o 
bem estar dos moradores da 
região.

A s u b s t i t u i ç ã o  e  
ampliação da rede de 
i l u m i n a ç ã o  p u b l i c a ,  
lâmpadas de iluminação de 
mercúrio deram lugar as 
lâmpadas  vapor de sódio, 
q u e  m i n i m i z a r a m  o s  
transtornos dessa região. 
Paralelamente a isso foi 
reativado o posto policial da 

região que estava abandonado. 
Os pontos de prostituição 

existentes na região já diminuíram, 
m a s  s ó  s e r á  s o l u c i o n a d a  
definitivamente, através de uma 
ação conjunta entre a Secretaria de 
Segurança do DF, Secretaria de 
D e s e n v o l v i m e n t o  S o c i a l  e  
Transferência de Renda do DF e 
outros órgãos do GDF: salienta 
Brunelli.

Iluminação do Setor Hoteleiro Sul 

de Taguatinga

Iluminação do Antigo Mercado 

Sul de Taguatinga

Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote: 



Não podemos ficar sem representante, para continuar esta luta vote: 
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Brunelli esteve em reunião com os 
representantes da Comerciauto na Administração 
de Taguatinga, para solucionar o problema dessa 
categoria, que estava sem tranqüilidade para 
trabalhar com medo da fiscalização. Além disso, 
Brunelli encaminhou ofício para a Secretaria de 
Estado do Distrito Federal, solicitando ao 
responsável a resolução da situação desses 
comerciantes. Depois de muita luta, o deputado 
Brunelli com todo o seu desempenho junto com 
os representantes da Comerciauto, conseguiu a 
liberação do alvará de funcionamento das 
agências de automóveis no Pistão Sul, para que 
ali trabalhassem na legalidade, respeitando a 
ordem pública.

Brunelli luta pela criação da 

Cidade do Automóvel em Taguatinga

Melhoria na Iluminação

Por meio do Projeto Reluz, do Governo Federal, 
Brunelli fez indicações à Câmara Legislativa e conseguiu a 
modernização do sistema de iluminação pública das 
quadras Q.S.F. 01 até a Q.S.F. 16, em Taguatinga Sul. A 
nova iluminação pública trouxe mais segurança para a 
população local.

Os empresários e moradores da CSG, Setor Sul 
de Taguatinga, agora tem  um bom motivo para 
comemorar: 217 pontos de luz de iluminação pública 
nesse local tiveram as lâmpadas substituídas pelo 
modelo VS (Vapor de Sódio). Brunelli, havia feito 
gestões junto ao GDF pedindo melhorias na iluminação 
desse setor. 

217 pontos de luz de iluminação pública 
substituídos pelo modeloVS (Vapor de Sódio)

A  p o p u l a ç ã o  d e  
Ta g u a t i n g a  c o n t i n u a  
recebendo melhorias em 
conseqüência do trabalho 
desempenhado por Brunelli 
durante seu mandato como 
distrital. Depois de. Em 
razão das ações do distrital, 
mais de 11 praças e 
estacionamentos foram 
construídos ou reformados 
em Taguatinga.

Algumas quadras da 
QNA, em Taguatinga, 
estavam precisando de 
obras de infra-estrutura. E 
Brunelli, sempre atento a 
e s s e s  p r o b l e m a s ,  

apresentou na Câmara Legislativa, indicações ao 
Governo do Distrito Federal e ao Secretário de Obras, 
solicitando o recapeamento asfáltico nas QNAs. A 
população estava com dificuldade de transitar no setor, as 
ruas estavam com grandes buracos. Agora, com o asfalto 
novo houve melhora na qualidade de vida da população.

Brunelli acelerou ações em 

prol da população de 

Taguatinga
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Reconstrução das praças de Taguatinga Sul 

QSF 1

QSF 4

QSF 7

QSF 10

QSF 15

QSF 2

QSF 5

QSF 8

QSF 11

Vila Dimas

QSF 3

QSF 6

QSF 9

QSF 13

QSC 1

Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote: 
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Entre as muitas bandeiras 
defendidas de Brunelli, uma das que 
serviu para  impulsionar a economia 
do Distrito Federal, está no apoio 
dado aos comerciantes, instalados 
na Feira dos Importados de 
Taguatinga. 

Em diversos encontros 
mantidos com a Associação local, 
Brunelli detectou que algumas ações 

poderiam dar incentivo ao comercio 
e trazer melhorias, tanto para quem 
trabalha no local, como para quem 
freqüenta o local.

Através de indicação pediu a 
implantação de parada de ônibus 
para atender a feira; melhorou o 
estacionamento do local instalando 
iluminação e meios-fios; solicitou ao 

administrador de Taguatinga a 
melhora do acesso ao local, abrindo 
acessos  às ruas sem saída. 

E pensando na segurança 
dos feirantes, colaborou para que 
fossem colocadas grades na área 
externa da feira.

Com Brunelli as soluções de 
problemas são constantes, pois ele 
sempre atuou com Justiça Social.

Ações de Brunelli trouxeram melhorias 

para a Feira dos Importados de Taguatinga.

Pensando na melhoria de vida dos 
moradores da QNA, em Taguatinga,  
Brunelli também aprovou, no plenário da 
Câmara Legislativa, indicações e emendas 
ao Orçamento do Governo do Distrito 
Federal (GDF), l iberando recursos 
financeiros para as novas galerias para o 
escoamento de águas pluviais (boca de 
lobo). A obra de benfeitoria foram feitas em 
várias quadras da QNA. Assim, foi possível 
a captação da água da chuva evitando o 
alagamento das ruas.

Águas Pluviais

Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote: 


