Balanço Administração Regional de Ceilândia 2020

 LIMPEZA

 Ceilândia cercou 13 grandes terrenos que antes serviam de depósito de
lixo;
Desde janeiro de 2020 já foram retiradas só pela Administração mais de
5 mil toneladas de lixo e entulho das ruas;
 Cerca de 300 carcaças de carros abandonados foram retiradas das ruas
da cidade. Além de estarem em locais proibidos, as carcaças podem ser
focos de doenças.
 Mais de 700 novas lixeiras foram instaladas em diversos pontos da cidade
em paradas de ônibus, escolas e feiras.

 INFRAESTRUTURA

 Manutenção de todas as 07 (sete) Feiras de Ceilândia (P Sul, P Norte,
Setor O, Guariroba, Produtor, Central e Shopping Popular);
 Projeto para fazer da Feira Central de Ceilândia um grande Mercadão;
 Desde janeiro foi realizada a limpeza de cerca de 5 mil bocas de lobo;

 Revitalização da Avenida Hélio Prates;
 Reforma do bloco da Farmácia de Alto Custo;

 Administração de Ceilândia acabou de firmar parceria para a revitalização
total da Praça do Cidadão com pintura, manutenção, instalação de lixeiras
e recuperação da quadra de esporte e arquibancada;
 Mais de 700 toneladas de massa asfáltica foram usadas desde janeiro na
manutenção e recapeamento de ruas e avenidas de Ceilândia;
Projeto firmado entre a Secretaria de Esporte do DF para revitalização
das 78 quadras de esportes de Ceilândia.

Criação de estacionamentos no P Sul, na UPA de Ceilândia e na Avenida
P Norte.

 MOBILIDADE

 Ceilândia ganhou 14 novos abrigos de ônibus com acessibilidade, bancos
e teto de concreto. Previsão receber cerca de 40 novos neste ano de
2021.

 Construção de calçadas no P Sul, na Área de Desenvolvimento
Econômico, nas mediações do Parque do Setor O, no Setor de Oficinas e
no Setor de Industria de Ceilândia.
 Projeto de revitalização da Praça dos Eucaliptos da Estação de Metrô de
Ceilândia Centro;
 Substituição de iluminação nas principais vias por lâmpadas de LED;

 EDUCAÇÃO
97 escolas, 15 creches e 94 mil estudantes
 Desde o começo do ano das 97 escolas da cidade, mais da metade
passaram por revitalização e obras na estrutura;
 E já foi iniciado um novo ciclo de reforma das demais, o objetivo é
contemplar 100% da estrutura física das instituições de ensino. Nestes
espaços foram trocados telhados, piso, realizada pintura entre tantas
outras obras;
 14 centros de iniciação desportiva que promovem o esporte com cerca de
2.500 estudantes;
 Aprovação recorde na UNB. Apenas uma escola aprovou mais de 100
alunos;
 1 centro de línguas (CILC), que atende cerca de 6 mil alunos. (Inglês,
Francês, Espanhol e Japonês), a previsão é que a região receba mais
duas instituições.

 1 escola técnica que atende cerca de 5 mil alunos em diversos cursos
profissionalizantes;
 1 Escola Parque que atende mais de 2 mil alunos com atividades culturais,
artísticas e desportivas;

SAÚDE

 do novo Hospital Materno Infantil de Ceilândia.

A cnstrução
 Nós últimos meses Ceilândia teve conquistas importantes entre elas a
nomeação de mais médicos, a entrega do novo Hospital Modular no
(HRC), o início da construção do novo hospital Materno Infantil, que
realizará cerca de 600 partos por mês.

 Também foi iniciada a construção da nova UPA do Setor;
 Construção da nova UBS na QNR 02;
 O Hospital de Ceilândia passou por intensas modificações em suas
estruturas físicas. Em Ceilândia, mais de e R$ 4 milhões foram reservados
para melhorar o hospital e demais unidades de saúde da cidade;
 Até o momento, foi concluída a troca da rede elétrica de várias áreas do
hospital. Revitalizações do refeitório, dos banheiros das pacientes do
Centro Obstétrico, com troca de piso e azulejos; e do telhado, que nunca
tinha passado por melhorias e foi impermeabilizado;
 Além disso, para eliminar vazamentos, a tubulação antiga das instalações
hidráulicas prediais do hospital foi trocada;
 A fachada recebeu nova pintura e trabalho artístico na entrada da
emergência adulto e na parede de acesso das ambulâncias ao Box de
Emergência;

 SEGURANÇA

 Ceilândia ganhou a primeira delegacia especializada no atendimento à
mulher além do IML onde a vítima não vai mais precisar sair de Ceilândia
para fazer corpo de delito. Uma grande conquista para a cidade;
 8º Batalhão da PM ganha terreno definitivo em Ceilândia

 Também recebemos desde o início do ano o reforço de mais de 98
policiais militares e a expectativa que venham mais policiais para a região;
 Também implantamos o sistema de monitoramento na cidade com canal
direto com os dois batalhões da Polícia Militar 8 Batalhão e o 10 Batalhão;

 Destinação de terreno para a construção do 8 Batalhão de Policia de
Ceilândia com infraestrutura adequada para os policiais com vestiários,
sala de descanso.
 Implantação do programa da CEB Luz que Protege, que objetiva
aumentar a sensação de segurança da população através da revitalização
da iluminação pública. O início das intervenções para melhoria na
Iluminação Pública aconteceu na região do terminal rodoviário de
Ceilândia, perto da Escola Classe 68 e Céu das Artes;

AREA RURAL
 Diariamente equipes da Administração de Ceilândia atuam na
recuperação de estradas rurais, o que beneficia diretamente chacareiros
e os produtores rurais, que diariamente usam as vias para o escoamento
da produção, além de viabilizar a mobilidade para as famílias, facilitando
o acesso a área urbana, além da manutenção da rede elétrica com a
instalação de novas lâmpadas.
 Foi iniciada a pavimentação asfáltica no núcleo rural Alexandre
Gusmão, incra 07 , gleba 03 - pista de acesso a DF 451 Entrega de mais de 300 toneladas de adubo por semana para os
produtores rurais de Ceilândia.

 SOCIAL

 Mais de 1,2 mil cestas básicas foram entregues
para famílias
cadastradas nos programas assistenciais do GDF ou fizeram pedido no
Centro de Referência de Assistência Social (Cras), e no Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (Creas);
 Ceilândia irá receber uma unidade da Fazenda Nova Esperança para
receber dependentes químicos.

 Também foi montado o alojamento para atender a população de rua no
Estádio Regional de Ceilândia;

 Também distribuímos mais de mil cobertores para famílias em
vulnerabilidade social de Ceilândia e Sol Nascente;
 Distribuição de mais de 180 mil máscaras.

