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 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PROJETO QUADRA POLIESPORTIVA  DA PRAÇA QUADRA 114

Endereço: quadra 114 conjunto 4/10A Recanto das Emas -DF

 

A imagem acima mostra a área da praça existente e como a quadra ficará implantada.

 

Já existe implantação de postes de iluminação pública e calçadas, sendo necessário apenas a ligação
com a quadra.
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Árvores existentes que atuarão como barreira física contra a bola que vem quadra.

Calçada de acesso a praça, servirá para a quadra.
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A praça já contém um parquinho e uma Pec, bem como algumas árvores.
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As imagens acima mostram claramente as condições do terreno e do entorno, a implantação da
quadra poliesportiva se faz importante para o uso da população oferecendo condições para as
práticas exportivas e convívio social, contribuindo para a socialização e amenizando problemas

sociais.

 

Atenciosamente,

Nayara Rayane Barbosa Santos

Coordenadora de Licenciamento, Obras e Manutenção

Documento assinado eletronicamente por NAYARA RAYANE BARBOSA SANTOS -
Matr.1690622-5, Coordenador(a) de Licenciamento, Obras e Manutenção, em 03/05/2021, às
09:27, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 60543242 código CRC= 15C19655.
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