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O deputado Brunelli apresentou ao plenário da Câmara Legislativa projeto de lei n.º 
2.328/2006 com o objetivo de transformar em realidade o centro de lazer e negócios, o Tagua 
Park, a ser construído em Taguatinga Norte.

No ano passado, foi aprovada na lei orçamentária, emenda do deputado Brunelli ao 
orçamento do GDF, liberando recursos financeiros de R$ 5 milhões para o futuro centro de 
esportes e lazer.

O projeto dá ao GDF, "por meio de suas secretarias e da Terracap", com a 
participação de Organizações Não-Governamentais (ONGs), condições para a elaboração 
da Planta Urbanística e do Memorial Descritivo do futuro parque.

O objetivo é que o Tagua Park funcione como parque público temático durante 24 
horas por dia, incluindo projetos nas áreas de diversão, esportes, cultura, educação e 
turismo.

Está previsto acesso gratuito da população ao Tagua Park, permitindo que a 
população de menor poder aquisitivo tenha mais opções de lazer.

O projeto prevê que o Tagua Park oferecerá, entre outras atrações para a 
população, cinemas, bares, restaurantes, parques de diversão, centro de convenções, 

Tagua Park pode sair do
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