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dor de Taguatinga Sul: 

veja e leia neste 

boletim algumas das 

minhas ações em seu 

benefício. É uma pe-

quena prestação de 

contas dos meus 

quatro anos e meio de 

mandato na Câmara 

Legislativa.

Você sabe que 

fo i  por  meio  de  

indicações, ofícios e de emendas de minha 

autoria ao Orçamento do Governo do Distrito 

Federal a recuperação de dez praças e 

estacionamentos das QSFs, equipamentos 

públ icos que estavam completamente 

abandonados e danificados já há 35 anos.

Outras iniciativas permitiram, por 

exemplo, reformar o estacionamento da Escola 

Classe 13, na QSF 13, na Vila Dimas e a construção 

de passagens para pedestres na pista, sentido 

norte/sul, no Pistão Sul, em frente à Universidade 

Católica.

No total foram mais de 70 indicações, 

emendas orçamentárias e ofícios buscando 

melhorias para a população de Taguatinga Sul. 

Agora, reeleito com quase 24 mil votos em 

outubro do ano passado, estou à frente dos 

Amigo mora-

Melhorias trazem conforto

e segurança a Taguatinga Sul
DANIEL ARAÚJO

Novos projetos

seguintes projetos 

e m  f a v o r  d o s  

moradores que aqui 

residem:

   R e f o r m a  e  

construção de esta-

cionamentos nas 

praças das QSFs 09, 

13 e 15, como forma 

de  dar  l azer  e  

conforto aos que ali 

transitam e resi-

dem;

Reforma de todas as praças existentes na QSE, 

Vila Dimas;

        Instalação de uma agência do Banco de 

Brasília (BRB), no Setor QSF;

  Criação definitiva do Parque Ecológico Boca 

da Mata, previsto em decreto de junho de 1991 e 

ainda não efetivado;

  Instalação de Postos Policiais 24 horas nas QSF 

e QSE. O Comando da Polícia Militar garante que 

Obras em andamento

Três iniciativas minhas resultaram 

em obras importantes  (em andamento) e 

que irão beneficiar os moradores de 

Taguatinga Sul:

os dois postos serão instalados em regime de 

urgência.


