
Vote:

 Lilian Brunelli informa a

CeilândiaCeilândiaCeilândia

Não podemos ficar sem representante, para continuar esta luta vote: 

Nós fizemos por você o que ninguém quis fazer. 

Precisamos do seu voto para continuar fazendo.

Brunelli atendeu 

reivindicações da população

Brunelli sempre trabalhou muito em 
prol da população de Ceilândia. Ele batalhou 
por melhorias e mais qualidade de vida para 
os moradores desta cidade. 

A partir de indicações feitas por 
Brunelli no Plenário da Câmara Legislativa, 
várias obras foram realizadas em Ceilândia. 

Conheça algumas conquistas que Brunelli 
lutou e conseguiu junto ao Governo do 
Distrito Federal (GDF):

- Reforma de quadras de esportes 

- Urbanização e Estacionamentos Públicos;

- Duplicação Avenida Central no Setor O;

- Praça Pública da QNN 39;

- Núcleo de Lazer e Esportes nas QNOs 16,17,18 e 19

- Campo sintético; - Posto Policial na QNP;
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Em reunião realizada com os 
líderes comunitários, pastores de 
Ceilândia e o Administrador da 
cidade, Brunelli apresentou soluções 
para os problemas da comunidade. 

À época, foi firmado um 
compromisso para viabilizar a 
construção dos estacionamentos 
públicos em várias quadras de 
Ceilândia. 

O crescimento do número de 
veículos automotores e a falta de 
vagas para estacionamento de 

Estacionamentos públicos

veículos, trouxeram aborrecimentos 
aos moradores.

Preocupado  com essa  
situação, Brunelli enviou ofícios para 
a Secretaria de Obras e Infra-
estrutura do Distrito Federal pedindo 
a liberação de verbas, para que 
essas obras ficassem prontas o mais 
rápido possível. 

Os moradores da EQNP 5/9; 
EQNP 11/15; EQNP 15/19; EQNP 
13/17 já podem comemorar esta 
benfeitoria. 

As obras beneficiaram todos 
os moradores do setor que sofriam 
quando chovia, pois ficavam 
impossibilitados de transitar no local 
por causa da lama. E no tempo de 
seca a poeira atingia principalmente 
as crianças.

Esse tipo de benefício foi uma 
das marcas de Brunelli, que a partir 
de encontros e debates com 
lideranças comunitárias, colocava 
em prática as reivindicações dos 
moradores.

EQNP 5/9 EQNP 11/15 EQNP 13/17 EQNP 15/19

U m a  d a s  p r i n c i p a i s  
reivindicações dos moradores da 
Ceilândia era a falta de segurança nas 
ruas. Mas, o problema foi solucionado 
com a instalação de postos policiais na 
QNP 11, QNP 36 e condomínio Privê. A 
medida foi adotada por Brunelli durante 

Moradores da QNP são

beneficiados com Posto Policial

 Lilian Brunelli informa a

Ceilândia

Posto Policial QNP 11 P Norte 

seu mandato como distrital, em reunião 
com o Secretário de Segurança Pública 
do Distrito Federal. Graças às 
indicações de Brunelli na Câmara 
Legislativa, agora, os moradores 
podem transitar com mais segurança 
pela região.

Posto Policial Cond. Privê 5/9

Posto Policial QNP 36 P Sul

          Brunelli sempre se preocupou 
com o bem estar dos jovens de 
Ceilândia! Através de emenda ao 
orçamento público, foi construída 
uma pista de skate na QNP 20,
 que proporciona aos jovens lazer e 
entretenimento. 
Hoje  a comunidade agradece a 
Brunelli, por mais essa benfeitoria. 

Pista de Skate 

QNP 20
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Não podemos ficar sem representante, para continuar esta luta vote: 

Desde o seu primeiro 
mandato, em 2003, Brunelli lutou 
intensamente na defesa dos 
direitos da comunidade de 
Ceilândia. Ele atendeu a várias 
reivindicações dos moradores do 
Setor “O”. Uma delas foi a 
dupl icação da avenida da 
e x p a n s ã o  d o  S e t o r  O ,  
reivindicação que era feita há mais 
de dez anos. 

Existiam outras reivin-
dicações, como a restauração do 
asfalto da avenida central da 
Expansão do Setor O e das QNOs 
16, 17, 18, 19 e 20. Com muita luta 
foi possível garantir melhoria à 
população da cidade. Agora, a 
população pode desfrutar dessa 
obra de infra-estrutura que 
melhorou o trânsito no local.

A população da QNN 39 foi 
beneficiada com a construção de 
uma praça pública. A construção foi 
indicação de Brunelli, que teve o 
apoio da liderança comunitária local.

A praça era uma antiga 
reivindicação dos moradores, que 
não tinham um lugar adequado para 
a prática de lazer e atividades físicas.

A realização desta obra de 
benfeitoria na QNN 39, só foi 
possível graças ao esforço de 

Brunelli na Câmara Legislativa, que 
incluiu emenda ao orçamento do 
Governo do Distrito Federal (GDF), 
garantindo recursos financeiros para 
concretizar a obra. 

A praça foi entregue a 
comunidade toda equipada, com 
parque para as crianças, área de 
treinamento de exercícios físicos e 
com grama plantada. 
Durante seu mandato como distrital, 
Brunelli junto com os líderes 

Duplicação da Avenida 

Expansão do Setor O

Urbanização em Ceilândia 

A população das quadras 
EQNO 09/11, em Ceilândia Norte, foi 
beneficiada com importantes obras 
de urbanização em virtude de ações 
de Brunelli durante seu mandato 
como deputado distrital. Ele incluiu 
emenda ao Orçamento do Governo 
do Distrito Federal (GDF), que 
permitiu a construção de quadra 
esportiva, estacionamento e passeio 
público, recuperação da praça da 
entre quadra EQNO 09/11 e a 
revitalização da quadra de esportes 
da EQNO 03/05 em Ceilândia. 

Os moradores e estudantes 
da QNQ 02, também foram 
favorecidos. Por meio do trabalho e 
dedicação desempenhados por 
Brunelli na Câmara Legislativa, foi 
p o s s í v e l  a  c o n s t r u ç ã o  d o  
estacionamento no Colégio 62.

Mais obras em benefício aos 
moradores da Ceilândia como a 
urbanização na avenida principal na 
entre quadra da QNM 01 e QNN 02 
de Ceilândia Sul.
 A comunidade da EQNM 
08/10 estava cansada de sofrer com 
a poeira, poluição e lama nos 
períodos chuvosos. Brunelli sempre 
atento aos problemas da população 
de Ceilândia, logo se empenhou 
para acabar com aquela situação 
deplorável.

 Brunelli fez a indicação nº 
1388/2007 à Câmara Legislativa e 
encaminhou ao Secretário de Estado 
de Obras do Distrito Federal, que 
acatou o pedido.
Assim, o GDF providenciou a 
construção de um estacionamento 
público nas imediações da Igreja 
Assembléia de Deus. E o resultado 
foi mais uma obra em benefício da 
comunidade de Ceilândia. Isso só foi 
possível, graças ao empenho de 
Brunelli. 

Vários os projetos e obras de 
autoria de Brunelli melhoraram a 
qualidade de vida dos Moradores de 
Ceilândia.

EQNO  9/11

EQNO  3/5

Colégio 62

Construção da Praça Pública QNN 39
comunitários de Ceilândia, lutaram 
por mais melhorias na cidade.

 Lilian Brunelli informa a

Ceilândia
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Não podemos ficar sem representante, para continuar esta luta vote: 

 Lilian Brunelli informa a

Ceilândia

Reconstrução das Quadras Poliosportivas de Ceilândia
Através de ações feitas por Brunelli as quadras poliesportivas de Ceilândia foram reformadas.

Brunelli lutou e conquistou várias obras para a comunidade de Ceilândia.

EQNN 19/21 EQNN 20/22 EQNN 22/24

QNP 26 QNP 32 EQNP 9

EQNP 15 EQNO 1/3 EQNO 3/5

EQNO 9/11 EQNO 11/13 EQNO 13/15

Ginásio de Esportes

Ginásio Coberto da QNO 19 Ginásio de Esporte - Guariroba
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Não podemos ficar sem representante, para continuar esta luta vote: 

 Lilian Brunelli informa a

Ceilândia

Durante seu mandato como 
distrital, Brunelli aprovou emenda ao 
Orçamento do Governo do Distrito 
Federal garantindo recursos para a 
construção de campos de futebol 
com grama sintética.

Em reunião com os líderes 
comunitários de Ceilândia, Brunelli 
pôde atender às reivindicações da 
comunidade. Através da indicação 
feita por ele foi instalado campos 

com grama sintética na QNO 17, 
QNP 26 e QNP 32. 

Agora, os moradores de 
Ceilândia têm um lugar adequado 
para pra t icar  espor tes  com 
segurança e tranqüilidade. Durante 
sua atuação na Câmara Legislativa 
do DF, Brunelli sempre esteve 
trabalhando junto com os moradores 
de Ceilândia.

Comunidade ganha campos sintéticos
Um sonho se realizou em Ceilândia!

QNP 26

QNP 32

QNO 17

Duplicação da Via de Acesso ao 

Hospital Regional de Ceilândia 

Brunelli conquistou várias obras para Ceilândia, ele 
prometeu e cumpriu! Através de emendas ao orçamento 
público  conseguiu a duplicação  da via de acesso ao 
hospital  de Ceilândia. O trânsito melhorou  e trouxe mais 
comodidade à população.

Pavimentação Asfáltica 

da ADE - P Sul

Graças às ações de Brunelli realizadas durante seu 
mandato como distrital, a Área de Desenvolvimento 
Econômico do P sul ganhou pavimentação asfáltica. 
Uma reivindicação antiga dos moradores, que foi atendida 
através do trabalho e dedicação de Brunelli junto à 
Câmara Legislativa. Isso trouxe mais conforto e qualidade 
de vida para comunidade local.
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 Lilian Brunelli informa a

Ceilândia

Brunelli lutou na Câmara 
Leg is la t iva ,  para  encont rar  
soluções para os problemas 
enfrentados pela população de 
C e i l â n d i a ,  e m  e s p e c i a l  a  
comunidade do P-Norte. Uma das 
ações de Brunelli foi enviar ofício ao 
Secretário de Infra-Estrutura e 
Obras do GDF, solicitando a 
urbanização urgente das QNPs 15 e 
19, no P Norte.

Um dos principais problemas 
enfrentados pelos moradores 
dessas quadras, segundo relatos 
dos líderes comunitários ao 
Brunelli, era a falta de meios-fios e 
de um sistema adequado de 
escoamento das águas pluviais. 
Quando chovia as vias públicas 
ficavam inundadas, provocando 

entupimento das bocas de lobo, 
com obstrução do trânsito, que 
ameaçava a segurança dos 
pedestres.

Brunelli luta por melhorias para o setor P-Norte

Graças aos esforços de Brunelli durante a sua 
atuação na Câmara Legislativa do DF, várias obras deram 
mais conforto e segurança às pessoas atendidas no 
Posto de Saúde n.º 07, da Q.N.O 10, em Ceilândia.

 As obras atenderam os seguintes serviços:

- Pavimentação asfáltica.
- Recuperação de meios-fios. 
- Adoção de passeios públicos para pedestres. 
- Construção de alambrados.
-Construção de estacionamento para veículos no 

Brunelli atendeu as reivindicações dos moradores 

da Q.N.O 10 e GDF: melhorias no Posto de Saúde 07

Posto de Saúde.
- Fornecimento e plantio de grama na área reservada 
para jardins. A obra já foi licitada pela Secretaria de 
Infra-estrutura e Obras do GDF, tendo sido vencedora 
a empresa JM Terraplanagem e Construções Ltda. 

O contrato entre o GDF e a empresa vencedora da 
licitação foi firmado e foram emitidas as Ordens de 
Serviço n.º 0534 e 0536.  Brunelli lutou junto ao Governo 
para antecipar as obras, que hoje está beneficiando 
milhares de pessoas nessa região. Brunelli sempre 
trabalhou em favor do povo de Ceilândia.
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 Lilian Brunelli informa a

Ceilândia

Graças ao trabalho de 
Brune l l i  fo i  aprovada a  le i  
n.º4047/2007 no plenário na Câmara 
Legislativa, norma que garantiu a 
construção da Praça da Bíblia e 
trouxe bênçãos para todos os 
cidadãos. Com a construção da 
Praça, a comunidade evangélica 
local comemora anualmente, no mês 
de maio, a Grande Marcha para 
Jesus e a festa do P-Norte para 
Cristo. O evento conta com a 
participação de várias igrejas, 
bandas do Distrito Federal e a 
participação especial de algum 
cantor gospel conhecido no Brasil. 
Brunelli, foi eleito por duas vezes o 

parlamentar mais atuante da CLDF, 
sempre aprovou leis em favor do 
povo de Deus. Foi também o distrital 
mais votado em Ceilândia nas 
eleições de outubro de 2006. 

Lei é vitória de toda comunidade

Graças a Brunelli e a ajuda da 
A s s o c i a ç ã o  d o s  F e i r a n t e s  
(Afeprace), a Feira do Produtor, do 
setor P-Norte, recebeu um conjunto 
de obras que permitiu instalações 
adequadas para os proprietários dos 
500 boxes existentes no local, e mais 
conforto para o público em geral. 

Durante seu mandato como 

deputado distrital Brunelli, muito se 
empenhou junto aos órgãos do 
Governo do Distrito Federal (GDF), 
para obter melhorias de infra-
estrutura em prol da Feira do 
Produtor. 

Ele agradece a participação 
de toda a comunidade e da direção 
da Afeprace, pelas conquistas 

obtidas até agora para o local, dentre 
elas:

1.Sinalização pelo Detran e 
Administração Regional de toda a 
área interna da Feira, dando mais 
segurança e tranqüilidade aos 
freqüentadores e facilitando o 
trânsito na área física da Feira do 
Produtor;
2.Instalação de energia elétrica 
para os feirantes pela Companhia 
Energética de Brasília (CEB) e 
melhoria na iluminação pública, uma 
a n t i g a  r e i v i n d i c a ç ã o  d o s  
comerciantes;
3.Implantação do serviço de 
abastecimento de água, pela 
CAESB, uma luta dos feirantes que 
já durava 15 anos. Com a instalação 
do sistema regular de abastecimento 
de água, melhoraram as condições 
sanitárias e de higiene no local;
4. Liberação, da Etapa “E” da Feira 
do Produtor com autorização para o 
funcionamento de 96 novos boxes;
5. Coleta regular do lixo.

Melhorias para a Feira do Produtor no P Norte
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Não podemos ficar sem representante, para continuar esta luta vote: 

 Lilian Brunelli informa a

Ceilândia

Obras como escoamento de 
água da chuva e rede de esgoto, 
representam melhoria da qualidade 
de vida para a população do P-Norte. 
Brunelli fez, a partir da Câmara 
Legislativa, uma série de indicações 
ao Governo do Distrito Federal 
(GDF) no sentido de apressar estes 
p r o j e t o s  d e  i n t e r e s s e  d a  
comunidade.

 U m a  d a s  p r i n c i p a i s  
preocupações de Brunelli foi com 
estes  se tores  que es tavam 
prejudicando a vida cotidiana das 
pessoas, a falta do Esgoto, asfalto e 
águas pluviais, além da segurança 
pública e transporte. 

Brunelli foi o autor das 
indicações que colocaram fim a esta 
espera que já se estendia por anos.

Esgoto, asfalto e águas pluviais

Algumas quadras da 
Ceilândia estavam precisando de 
obras de infra-estrutura, como as 
entre quadras do P-Norte. 
Brunelli, sempre atento a esses 
problemas, apresentou à Câmara 
Legis lat iva,  ind icações ao 
Governo do Distrito Federal e ao 
Secretário de Obras, solicitando o 
recapeamento asfáltico nas entre 
quadras do setor P-Norte. O s  
m o t o r i s t a s  e n f r e n t a v a m  
dificuldades quando transitavam 
no local, pois o asfalto estava 
cheio de buracos, provocando 
acidentes e prejudicando a todos. 
A comunidade foi beneficiada com 
mais uma obra de infra-estrutura 
e x e c u t a d a  p e l o  t r a b a l h o  
desempenhado por Brunelli, o 
defensor da população da 
Ceilândia.

Operação Tapa 

Buracos no P Norte

Uma antiga reivindicação dos moradores do P-
Norte era a construção de uma Praça na EQNP 19. Além 
de ser um local para divulgar a palavra do Senhor Jesus, o 
local serve também para a realização de eventos culturais 
e sociais, atendendo toda a população da área. Antes da 

Praça da Bíblia trouxe lazer, cultura e bênçãos para o povo

inauguração da Praça da Bíblia, o local era sujo, com 
matagal, não tinha iluminação pública, oferecendo riscos 
à comunidade. A construção da Praça trouxe lazer e 
cultura para as pessoas, além de melhorar a segurança 
do cidadão. 


