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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Distrital Reginaldo Sardinha - Avante
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INDICAÇÃO NO

(Do Sr. Deputado Reginaldo Saidinha)
Bn
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Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio da Secretaria de Estado de

Infraestrutura e Serviços Públicos, a

construção de um jardim na EQN

104/105 (entre o Eixo W e ao campo de

futebol de areia) na Praça da Harmonia
Universal- Plano Piloto- RAI.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 143

do Regimento Interno, sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado de S

Infraestrutura e Serviços Públicos, a construção de um jardim, entre o Eixo W e o campo de gi

futebol de areia, localizado na EQN 104/105 - Praça da Harmonia Universalna - Plano Pi oto - 3 í\

Perservar o meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de E

todos os habitantes. Neste mundo globalizado, ao mesmo tempo que as pessoas não sentem

o passar das horas, estão perdendo o contato com a natureza, o que os tornam doentes e a
vida mais triste. gF{

Mestre Moo Shong Woo, ao perceber a direção da humanidade. decidiu na

década de 70, ensinar as pessoas a praticarem o Tai Chí Chuan, a meditação, e a

automassagem, contando sobretudo com a ajuda da energia do sol para a energização dos

praticantes, e assim, buscar a qualidade de vida, mantendo atívos o corpo e a mente sã. Desta

ação, as pessoas perceberam a importância do contato com a natureza, recebendo dela. toda
a energia para ajudar no seu bem-estar.

Com a construção do jardim entre o Eixo W e o campo de futebol de areia

proporcionará a todos os praticantes de Tai Chi Chuan e âos moradores das entrequadras,

mais qualidade de vida e contato com a natureza, podendo a manutenção do jardim ser feita
em parceria com todos os beneficiários
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Diante do exposto, conclamo os nobres parlamentares para a aprovação da

presente proposição.

Sala das sessões, em de fevereiro de 2019.

Deputado REGINA
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIALEGISLATIVA

DISTRIBUIÇÃO DEINDICAÇÃO

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.
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CCJ (art. 63/RICLDF)

CEOF (art. 64/RICLDF)

CAS (art. 65/RICLDF)

CDC (art. 66/RICLDF)

CDDHCEDP(art.67/RICLDF)
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CAF (art. 68/RICLDF)

CESC (art. 69/RICLDF)

CSEG (art. 69-A/RICLDF)

CDESCT'MAT(art. 69-B/RICLDF)

CFGTC (art. 69-C/RICLDF)
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