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Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio da Secretaria de Estado da

Juventude, a iluminação, a
canalização de água e verificação da

condição dos mobiliários da Praça da
Juventude na QNN 13 Lote B -
Ceilândia - RA IX

2019

INDICAÇÃO N'

(Do Sr. Deputado Reginaldo Sardinha)

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do

art. 143 do Regimento Interno, sugere ao Poder Executivo, por intermédio da

Secretaria de Estado da Juventude, a iluminação, a canalização de água e a

verificação da condição dos mobiliários da Praça da Juventude localizada na QN$.
13 Lote B - Ceilândia - RA IX. E;

JUSTIFICAÇÃO

A Praça da Juventude foi construída na antiga área conhecida coma

Castelo de Grayskull, ponto de vendas de drogas, considerada urn dos pontos maia

violentos da Ceilândia. O local foi demolido e após diversos impasses foi inaugurada

pelo Governo anterior sem a conclusão da obra.

E de suprema importância a entrega da Praça com a instalação da

iluminação e a canalização da água para que a comunidade possa utiliza-la com

segurança e desfrutar do espaço que conta, além da quadra de esporte, pista de

skate, campo de futebol society e teatro de arena, que há a necessidade de verificar

as condições dos mobiliários já instalados.

Diante do exposto, conclamo os nobres parlamentares para a

aprovação da presente proposição.

Sala das sessões, em .abril de 2019

Deputado REGINAI



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIALEGISLATIVA

DISTRIBUIÇAODEINDICAÇAO

Ao Setor de Protocolo Legislativo - SPL para as devidas providências e, em
seguida, ao Setor de Apoio às Comissões Permanentes - SACP, para
encaminhamento para análise de mérito

[:] CCJ (art. 63/RICLDF)

[] CEOF (art. 64/RICLDF)

[::] CAS (art. 65/RICLDF)

[1:] CDC (art. 66/RICLDF)

[ J CDDHCEDP (art. 67/RICLDF)

[:] CAF (art. 68/RICLDF)

[1:] CESC (art. 69/RiCLDF)

CSEG (art. 69-A/RICLDF)

ll$<11 CDESCTMAT(art. 69-B/RICLDF)

[] CFGTC (art. 69-C/RICLDF)
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