RELATÓRIO SOBRE CONSULTA PÚBLICA VIA INTERNETE
REQUALIFICAÇÃO DA REGIÃO CENTRAL DE CEILÂNDIA

Foi realizada consulta pela COPROJ/SUPLAN sobre o projeto de Requalificação da Região
Central de Ceilândia, por meio de ferramenta livre disponibilizada na plataforma Google
Docs/Formulários, onde a enquete foi disponibilizada por meio do sítio da SEGETH e do seu perfil
no sítio Facebook entre o período de 25/01/2018 à 10/03/2018.
O objetivo da consulta é dar publicidade aos estudos elaborados pela Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação – SEGETH e receber, nas fases iniciais dos estudos, as contribuições
de interessados e da comunidade local onde ocorrerão as intervenções.
Os resultados obtidos subsidiaram as tomadas de decisão no desenvolvimento da proposta
de requalificação, que se apoiou em informações obtidas como faixa etária dos participantes,
gênero, frequência e utilização do local de intervenção. Também foram disponibilizados na consulta
espaço para manifestação dos participantes quanto as demandas identificadas para a qualificação
da área de intervenção.
Resultados obtidos:

Faltam calçadas
Falta arvores
Falta iluminação pública
Parada de ônibus distante
Falta estacionamento
Faltam ciclovias
Ambulantes dificultam acesso a estação
Outros

Chegar ao metrô
Utiliza o comércio da CNN2
Ir ao Abadião
Parada de ônibus distante
Ir as escolas da QNN12
Ir ao posto de saúde da CNN2
Andar mesmo
Outros

Aproximar a parada de ônibus da estação de metrô
Calçadas e mais áreas sombreadas
Organizar ambulantes
Mais áreas com bancos
Mais quiosques para alimentação
Ir ao posto de saúde da CNN2
Outros

Será muito utilizada
Vai atrair muitas pessoas para o centro
Valoriza o centro de Ceilândia
Ficará vazia no dia a dia
Outros

Quadras de esporte
Pista de caminhada
Ciclovias
Pista de skate
Hortas e pomar comunitário
Aparelhos de ginástica
Teatro de arena
Parques infantis
Quiosques
Áreas de Piquenique
Outros

O parque será muito utilizado
Melhora o impacto do metrô na vizinhança
Será pouco utilizado
Outros

