
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Distrital Reginaldo Sardinha - Avante ..:h.. .al.+

(Do Sr. DeNDic:lÇAotWO glnalr20lSa 19nha)

Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio da Companhia Urbanizadora

Nova Capital do Brasil - NOVACAP, a

construção de um estacionamento ao

longo da via paralela da QR 4, Conjunto
A - Buritizinho - Sobradinho ll - RA XXVI.

b

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do

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

Companhia Urbanizadora Nova Capital do Brasil - NOVACAP, a construção de t.lm :

estacionamento ao longo da via paralela, localizado na QR 4, Conjunto A - Buritizinho 8
- Sobradinho ll - RA XXVI. s! \(\

Segundo estudo publicado pela Codeplan em 2018. os investimentosl

direcionados à complementação das cadeias produtivas configuram um importando

pilar de política regional com a devida identificação da necessidade da ação
governamental e o tipo de atuação que pode produzir melhores respostas.

Investir em infraestrutura urbana possibilita. principalmente ao comércio

local, a atração de mais negócios locais, o que ocasiona o aumento de empregos

diretos e indiretos, diminuição dos gastos com locomoção dos consumidores, além de

dar maior sensação de segurança à toda sociedade.

Diante do exposto, conclamo os nobres parlamentares para a aprovação

da presente proposição.

Sala das sessões, em
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIALEGISLATIVA
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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)

CDC (art. 66/RICLDF)

CDDHCEDP (art. 67/RICLDF)

[] CAF (art. 68/RICLDF)

[:] CESC (art. 69/RICLDF)

[] CSEG (art. 69-A/RICLDF)

llli11] CDESCTMAT(art. 69-B/RICLDF)

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