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As obras de urbanização 
da Área de Desenvolvimento 
Econômico (ADE) Centro-Norte, 
no P-Sul, na Ceilândia, iniciadas 
esta semana, contou com a 
participação decisiva do deputado 
Brunelli.

O distrital apresentou 
emendas ao Orçamento do 
Governo do Distrito Federal (GDF), 
apresentou indicações e enca-
minhou ofícios aos diversos 
órgãos governamentais, desde 
2003, pedindo a execução das 
melhorias.

De acordo com a Secretaria de Obras, serão investidos recursos financeiros no 
valor de R$ 9 milhões, beneficiando inicialmente 611 lotes. "A urbanização da ADE era 
uma antiga reivindicação da população e dos empresários", lembra o distrital Brunelli.

A ADE Centro-Norte compreende as quadras de 01 (um) a 04 (quatro), numa 
área total de 210 mil metros quadrados. Os serviços previstos incluem a pavimentação, 
construção de meio-fios, de estacionamentos, além da drenagem das águas pluviais, 
provocadas pelas chuvas.

Essas melhorias, segundo Brunelli, vão melhorar a auto-estima dos 
empresários, além de dar qualidade de vida aos moradores e facilitar a regularização dos 
lotes. Atualmente apenas 20% dos lotes da ADE estão 100% regulares. O governador 
Arruda prometeu a Brunelli regularizar em temo recorde o restante 80% dos lotes.  

Existem hoje, em todo o Distrito Federal,  22 ADEs. Além da ADE Centro-Norte, 
na Ceilândia, serão urbanizadas no decorrer de 2007 a ADE do Setor de Indústria da 
Ceilândia e a da Placa das Mercês, no Riacho Fundo I.

ADE do P-Sul, na Ceilândia,
será urbanizada em 120 dias

Asfalto, estacionamento e meios-fios

É o distrital Brunelli trabalhando pelo povo da Ceilândia.
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