


Perspectivas 



Um governo com 

coragem para fazer o que 

os brasilienses há muito 

tempo esperavam 



Investimentos: R$ 3 milhões na 

primeira etapa 

Um novo lago, uma 

nova Brasília 
• Projeto Orla Livre: 38 km de acesso 

• Concurso Internacional – 90 a 120 

dias para apresentar propostas 

• Consulta Pública para uso das áreas 

• 50% de trilhas e ciclovias 

compartilhadas já prontas no parque 

da Asa Delta 

• Iluminação e banheiros públicos em 

2017 

• Recuperação de 231,7 mil m² de 

terras públicas  

 



Deck Sul: a mais 

nova área de lazer 

no Lago Paranoá 
• Inauguração do Deck Sul no 

primeiro semestre de 2017 

• Parque para crianças, quadras 

esportivas e trapiche 

• 14km de trilhas e ciclovias 

entre o Parque da Asa Delta e 

o Deck Sul 

 

Investimentos: R$ 10,7 milhões 



Investimentos:  R$ 103,2 milhões 

Beneficiados: Cerca de 100 mil motoristas 

Ligação Torto-

Colorado 

• Mais duas pistas de 3 faixas 

cada e uma ciclovia entre 

balão do Torto ao balão do 

Colorado (5 km) 

• Previsão de conclusão para 

2018 

 



Investimentos: R$ 94,4 milhões 

Beneficiados: Mais de 285 mil 

habitantes 

Trevo de Triagem 

Norte: o fim de um 

gargalo 
 • Duplicação da Ponte do Bragueto 

• 26 obras de arte (pontes, viadutos 

e túneis), junto com a ligação 

Torto-Colorado, que desafogarão 

o trânsito na Saída Norte 

• Passarela para pedestres 

• Ciclovia de 10 km 

• Previsão de conclusão para 2018 



Modernização do 

transporte público 

• Repintura da frota de 

ônibus 

• Chegada de 9 novos ônibus 

movidos a biodiesel e 

ônibus articulados para o 

BRT 

• Bilhetagem eletrônica em 

2017 



Escola Técnica do 

Guará: o mais 

moderno e atraente 

ensino médio 

Investimentos: R$ 12 milhões 

Beneficiados: 2 mil alunos  

• Um ensino com a lógica 

da universidade: os 

alunos escolhem as 

disciplinas que mais lhes 

atraem 

• 80% de execução das 

obras 

 

 



Universalização da 

educação infantil para 

crianças de 4 e 5 anos 

• Crianças cujos pais pediram 

vagas pelo 156 serão 

matriculadas na rede pública ou 

em instituições conveniadas. 

• 15 Cepis inaugurados em 2015 

• 20 Cepis em construção 

• 42 Cepis em funcionamento e 59 

creches conveniadas em 2016 

• 9 entram em funcionamento em 

2017 

 

 

 

Investimentos: R$ 160 milhões 

Beneficiados: 42 mil crianças 



Ampliação do Hospital da 

Criança  

 

Investimentos: R$ 115 milhões 

Beneficiados: 300 mil atendimentos/ano 

• Referência no Centro-Oeste em 

transplantes infantis e em 

tratamento de câncer e de 

doenças do sangue 

• Mais 202 leitos, sendo 164 de 

internação e 38 de UTI, e 67 

consultórios 

• Atualmente, são apenas 22 leitos 

• Bloco I: mais de 2 milhões de 

atendimentos em 5 anos 

• Conclusão da obra física: 1º 

semestre de 2017 

 

  



O primeiro aterro 

sanitário de Brasília 
• Funcionamento a partir de 

janeiro de 2017 

• Primeiro passo para a 

desativação do Lixão da 

Estrutural 

• Capacidade para receber 8,13 

milhões de toneladas de 

rejeitos 

• Vida útil de aproximadamente 

13 anos 

• 760 mil metros quadrados 

 
Investimentos: Cerca de R$ 27 milhões 



Realizações 



Obras que já estão 

mudando a vida das 

pessoas 



Sol Nascente 
• 63 vias pavimentadas 

• 13km de drenagem 

• Mais 612 lotes ligados à 

rede de água e esgoto 

Investimentos: R$ 219 milhões 

Beneficiados: 95 mil 



Vicente Pires 
• Licença ambiental do Ibram, 

uma espera de mais de 20 

anos 

• Primeiras obras para 

construção de 6 pontes 

• Drenagem, rede de esgoto 

e asfalto a partir de 2017 

• 5.124 ligações de esgoto  

• Em dois anos, Vicente Pires 

sem alagamentos 

Investimentos: R$ 470 milhões 

Beneficiados: 80 mil pessoas 



Santa Maria – Porto 

Rico 
• Iniciamos as obras de 

drenagem e pavimentação 

Investimentos: R$ 24,8 milhões 

Beneficiados: 10 mil pessoas 



Buritizinho 
• 60% das obras de 

drenagem e pavimentação 

concluídas 

Investimentos: R$ 27,3 milhões 

Beneficiados: 6 mil pessoas  



Primeiras obras de 

produção de água nos 

últimos 16 anos 



Subsistema de 

Abastecimento de 

Águas do Ribeirão 

Bananal 
• Obras em andamento.  

• Conclusão no fim de 2017 

Investimentos: cerca de R$12 milhões 

Beneficiados: 144 mil habitantes 



Corumbá IV 
• Inauguração em 2018 

Investimentos: cerca de R$ 275 

milhões 

Beneficiados: 1,3 milhão de pessoas 

do DF e GO 



Sistema de 

Esgotamento 

Sanitário de Águas 

Lindas/GO 
 

• Essencial para garantir a 

qualidade da água da 

Barragem do Descoberto, 

que abastece 1/3 da 

população de Brasília 

• 80% das obras executadas 

 

Investimentos: R$105 milhões 



Estação de Tratamento 

de Esgoto da Bacia do 

Descoberto  
• Impacto direto no 

abastecimento de Brasília 

• 80% das obras executadas 

 

Investimentos: R$ 24 milhões 



Economia Ativa 



Estímulos a empregos e 

serviços 



Criação do Parque 

Tecnológico BioTIC 
• Parceria do Governo e da Embrapa para atrair 

1,2 mil empresas 

• Potencial para geração de mais de 25 mil 

empregos diretos  

• Estímulo à cooperação e à geração de 

negócios entre empresas e centros de 

pesquisas. 

• Setores de biotecnologia, nanotecnologia, 

saúde, cosméticos, energia, agricultura e 

segurança ganharão em inovação 

• Estimulo à criação de Startups 

FAP – Fundo de Apoio 

à Pesquisa 
• Mais de R$ 147 milhões investidos em 

tecnologia e inovação desde 2015 

• Lançamento de 21 instrumentos de fomento de 

pesquisa em C&T e Inovação 

• Construção da sede na área do Biotic 



Prospera DF 
• Liberados R$ 9,9 milhões 

• 823 empreendedores 

formais e informais (54% 

são mulheres, 46%, 

homens) 

• Empregos gerados: 400 

• Empregos mantidos 1.394 

• Total: 1.794 

 



Qualifica Mais 
• Portal de ensino à distância 

• 21 cursos 

• 29,2 mil inscritos  

• 10,6 mil formados 

 



Fábrica Social 
• 1.450 pessoas selecionadas 

• 80% são mulheres chefes de família 

• 15% são idosos, deficientes e jovens 

em conflito com a lei 

• Cursos de 360 horas: têxtil e de 

confecção de material esportivo, 

instalação de placas fotovoltaicas, 

hortas urbanas, marcenaria e 

construção civil 

• Pagamento por produtividade 

• Renda mensal de R$ 516,34 a R$ 

945 



Pró-DF 
• Adoção de novo modelo de 

gestão 

• Dos 3,5 mil processos, já 

foram resgatados 2,9 mil 

referentes a micro e 

pequenos 

empreendimentos ativos 

 



Parcerias  
• Lançado edital para PPP do 

Centro de Convenções 

• Lançado edital para a 

manifestação de interesse 

privado do Autódromo 

 

PMIs em análise 
• Parque da Cidade; 

iluminação pública; Parque 

de Exposições da Granja 

do Torto; Transbrasília; 

Shopping Popular; e 

complexos esportivos 

 

 



CAP 
• Zerado o passivo de 

processos em primeira fase 

de apreciação na Central 

de Projetos 

• 459 projetos aprovados 

• 2,5 projetos/dia 

 



Registro de empresas 
• Licenciamento mais simples 

para empreendimentos de 

baixo impacto 

• 8 mil empresas abertas 

• Redução do tempo de 

abertura de empresas de 

400 para 4,3 dias em 

média. 



Jovem Candango 

• 2 mil jovens de 14 a 18 

anos formados 

• Oferta de mais 1,6 mil 

vagas para contrato de 16 

meses (início em 1º dez) 

• Cada jovem recebe 

R$1.047,65, que inclui 

salário, alimentação, 

transporte, FGTS e férias 

 

 



Educação 



Caminhos para um futuro 

melhor 



CILs 

• Inauguração de mais 6 centros 

de línguas, totalizando 15 

unidades 

• Ampliação de 29 mil para 43 

mil vagas em relação a 2014 

• Cursos de inglês, espanhol e 

francês em três turnos 



PAS 

• Expansão de 22% no número 

de alunos da rede pública 

aprovados na UnB  

• 40,88% das vagas do PAS, da 

UnB, em 2016, ocupadas por 

alunos da rede pública 

• Em 2015, os alunos da rede 

pública de ensino ocuparam 

32% das vagas do PAS. 

 



Enem 

• Simulados do Enem para 40 

mil estudantes, incluindo os do 

EJA, do Socioeducativo do 

Sistema S 

• 5 aulões e 1 intensivão para 

9,7 mil alunos no programa 

Bora Vencer  





Mobilidade 
Circula Brasília 



Um sistema mais 

moderno e integrado 



Terminais 
• 17 terminais construídos ou reformados 

• Todos com paraciclo, lanchonete, 

estacionamento e banheiros com 

acessibilidade 

• Construção de mais 8 terminais:  

Samambaia Sul, Samambaia Norte, 

Recanto das Emas I e II, Sobradinho II, 

QNR na Ceilândia, Gama Leste e Riacho 

Fundo II 

• Conclusão da reforma de 7 terminais: 

Guará I e II, P Sul - Ceilândia, Paranoá, 

Taguatinga Sul e Norte (M Norte) e Cruzeiro 

Novo 

• Planaltina e Núcleo Bandeirante: conclusão 

em 2017 

Investimentos: R$ 60 milhões 

Beneficiados: Mais de 700 mil pessoas 





Uber 

• Concessão de autorizações 

para serviço de táxi de 

veículos acessíveis a 

cadeirantes 

 
Táxi 

• Primeira unidade da 

Federação a regulamentar 

o serviço de transporte 

individual por aplicativos 



Ciclovias 
• Pavimentados 8,76 km de ciclovias em 

Brasília 

• Ciclovia ligando Plano Piloto e 

Taguatinga 

 

Bicicletas compartilhadas 

• 400 bicicletas espalhadas em 40 

locais no Plano Piloto 

• 142 mil pessoas cadastradas 

• 584 mil viagens  

• Brasília é uma das cidades 

brasileiras que mais utiliza o 

sistema 



Saúde 



Uma nova organização 

para a saúde 



Instituto de Cardiologia  

• Recorde no número de 

transplantes em 2016 

• 2º maior centro de 

transplantes de coração do 

país 



Novas ambulâncias 

• 85 ambulâncias novas: 30 

foram entregues em setembro 

e 55 serão incorporadas à 

frota em 17 de dezembro. 

 

Investimentos: R$ 14,4 milhões (R$ 

165,9 a unidade) 



Pré-natal 

• Mais de 70% das gestantes de 

Brasília fizeram sete ou mais 

consultas pré-natal em 2016 - 

superior à média nacional, de 

65,4% 

• Redução do índice de mortalidade 

infantil (dados de 2015, finalizados 

no segundo semestre de 2016), o 

menor em 16 anos: 10,6 óbitos 

por mil nascidos vivos, queda de 

26,4% em relação ao ano 2000  



Três novas Unidades 

Básicas de Saúde 

• Construção de três UBS que 

beneficiarão população de regiões 

carentes: Sol Nascente, Pôr do 

Sol e Samambaia 

• Melhorias em três UBS: nº 8 do 

Gama, 11 de Ceilândia e 5 do 

Lago Sul 



Segurança 



Nosso Pacto pela Vida 



 

• Em 2015, registramos 22 

homicídios por 100 mil 

habitantes  

• Redução de 12,8% de mortos 

no trânsito em 2015 

O menor índice de 

mortes violentas dos 

últimos 22 anos 



Centro Legal: 

nenhuma morte no 

Setor Comercial Sul 

• 12 órgãos do governo em ação 

para coibir crimes, evitar comércio e 

transporte ilegais e revitalizar o 

SCS, a Rodoviária e o centro de 

Taguatinga 

• Quinta Cultural no SCS:  24 

edições, renda de R$ 203 mil para 

food trucks, 34 apresentações de 

bandas e artistas, e 5 oficinas, 

exposições e campanhas 



Mais iIuminação, mais 

segurança 

• Reforço na iluminação na 

marginal da DF-480, no 

Gama, em Ceilândia, em 

Brazlândia e no Trecho II do 

Sol Nascente 

• Mais 6 mil pontos de 

iluminação 



Fim da lotação na 

Penitenciária Feminina 

Investimentos: Mais de R$10 milhões  

• Ampliação de 400 vagas com a 

construção de mais 2 blocos  

• Antes da inauguração: 542 vagas 

para 713 internos (mulheres e 

pacientes de tratamento psiquiátrico) 

• Após a inauguração: 942 vagas para 

772 internos 

Papuda 
• 4 unidades em construção 

• Capacidade para 3,2 mil detentos 

• 2 blocos em construção no Centro de 

Detenção Provisória para 400 

detentos 

Investimentos: R$112 milhões 



Combate à intolerância 

• Criação da Decrim - Delegacia 

Especial de Repressão aos 

Crimes por Discriminação Racial, 

Religiosa ou por Orientação 

Sexual ou contra a Pessoa Idosa 

ou com Deficiência 

• 4ª no país 

• 133 ocorrências até novembro 

• 64 inquéritos policiais (IP) e 34 

termos circunstanciados (TC) 



Cidade e Território 



Maior programa de 

regularização fundiária da 

história de Brasília 



Escrituras definitivas 
• 21.908 escrituras entregues 

(1/3 das entregas de todos 

os governos anteriores) 

• Regularização de 40 templos 

religiosos (católicos, 

evangélicos, espíritas e de 

matriz africana) e entidades 

de assistência social.  



Morar Bem – Habita Brasília 

• 9.762 unidades 

habitacionais entregues  

• 194 lotes legais, em áreas 

urbanizadas e prontos para 

construir 



Projeto Na Medida 
• Projetos de arquitetos e 

engenheiros para quem quer 

construir a casa própria com 

atendimento profissional e 

gratuito 

 

• Postos no Sol Nascente, Pôr do 

Sol, Estrutural, Vila Cauhy, Vila 

São José, Morro da Cruz, Porto 

Rico, Ribeirão, Fercal e 

Buritizinho. 



Cidades Limpas 

 
• Gama, Itapoã e Paranoá já 

atendidas 

• Força-tarefa envolvendo 9 órgãos e 

mais de 170 servidores e 

reeducandos do sistema penal 

• Recolhimento de entulho: 7.422 

toneladas 

• Poda de árvores: 1.035 unidades  

• Capina e roçagem: 2.427.793,63 m² 

• Substituição de lâmpadas 

queimadas: 333 

• Tapa-buracos: 234 toneladas de 

massa asfáltica utilizadas  



Conforto e segurança no 

Parque da Cidade 

• Nova iluminação da pista de 

corrida e da ciclovia do Parque 

da Cidade 

• Nova pista de corrida 

 



Puxadinhos 
• Sanção de lei traz segurança 

jurídica e qualidade urbanística 

• Novas regras para uso e 

ocupação do solo nas áreas 

comerciais da Asa Sul 

• Demanda histórica dos 

comerciantes de Brasília 

• 301 processos de licenciamento 

abertos  

• 160 pedidos já aprovados 

• 64 em análise e 77 com 

pendências  

 



Ações emergenciais em 

Samambaia 
• Após o temporal de outubro, uma 

força-tarefa reuniu cerca de 800 

funcionários do governo, de 

empresas terceirizadas ou 

reeducandos do sistema 

penitenciário 

• Cerca de 4,5 mil toneladas de 

entulho e lixo retiradas das ruas 

• 1.536 famílias atendidas  

• 1.491 famílias receberam Auxílio 

Vulnerabilidade, de R$ 408 

• Distribuição de 5 mil telhas, brita, 

areia, 100 sacos de cimento, 

cerca de mil cestas básicas, cinco 

toneladas de alimentos e 300 

sacolas de roupas 

 

 



Limpeza de bocas de 

lobo  

• Força-tarefa para desobstrução 

de bueiros nas principais vias do 

Plano Piloto, de Taguatinga e de 

Ceilândia. 

• 1.716 bueiros desobstruídos e/ou 

recuperados na Via W3 e nos 

Eixos L e W. 

 



Combate à ocupação 

ilegal 

 
• Recuperação de 10 milhões de 

m² de áreas públicas ilegalmente 

ocupadas 

• Garantia para execução de 

obras de infraestrutura 

• Plano de combate às ocupações 

irregulares na APP do Lago 

Paranoá 

 



Responsabilidade 
Ambiental 



Qualidade de vida para 

hoje e para as futuras 

gerações 



Virada do Cerrado 
• 500 atividades 

• 45 mil pessoas envolvidas 

diretamente  

• 28 regiões administrativas 

atuantes e uma atividade em 

Padre Bernardo (GO)  



Brasília Solar 
• Programa para estímulo ao uso 

de placa fotovoltaica em Brasília 

• Início da capacitação de 150 

pessoas para instalação de 

placas solares 

• Estação de Metrô Guariroba: 1ª 

da América Latina e 4º metrô do 

mundo a usar placas solares e 

garantir autossuficiência 

energética (1º semestre de 

2017) 



Dignidade e cidadania 

para os catadores 
• Contratação de 4 cooperativas 

de catadores para fazer a coleta 

em 5 regiões administrativas 

• 109 catadores beneficiados, 

oferecendo serviços de coleta a 

cerca de 145 mil habitantes 

• Curso para mais de mil 

catadores de material reciclável 

da Estrutural 

• Edital para contratação de duas 

cooperativas para triagem será 

publicado ainda neste ano 



Inovação na coleta de 

resíduos 
• 7 Pontos de Entrega de 

Pequenos Volumes em 

operação, dos 58 previstos até 

fim de 2018  

• Papalixo – o jeito mais moderno 

de recolher o lixo das cidades - 

já tem 9 unidades no Sol 

Nascente  

• Lançados editais para 

construção de 5 Centros de 

Triagem 



Governo digital e 
transparente 



Mais transparência ativa 



Portal da Transparência 
• Lançamento do novo portal 

• DF recebeu nota 10 em 

transparência pública, segundo 

a Controladoria-Geral da União 

(2015) 



GeoPortal 
• Dados da infraestrutura urbana, 

da geografia e da população de 

Brasília 

• 43 opções de filtros no mapa 

em alta resolução (Exs: rede da 

Caesb, ciclovias, áreas de 

combate à ocupação irregular) 

• Dados do Sistema de 

Informações Territoriais de 

Urbanas (Siturb) abertos ao 

público 



SEI 
• Fim das pilhas de papel 

• Produção, uso e gestão de documentos por 

meio eletrônico 

• Agilidade e maior eficiência no serviço 

público 

• Implantação gradual até fim de 2019 

• Já adotado por Corpo de Bombeiros, 

Semob, Ibram, Casa Militar, Casa Civil, 

Governadoria, Controladoria-Geral, 

Procuradoria-Geral e Seplag 

• A implantação do SEI/Consulta Prévia para 

o licenciamento ambiental reduziu em 15 

dias ao tempo de análise do Ibram  

• Abertos 152 mil processos neste ano 

 



Diário Oficial do DF 
• Fim da publicação em papel 



Brasília Cidadã 



Protagonismo social e 

inovação 



Portal do Voluntariado 

Beneficiados: 666.825 pessoas 

• 6.567 voluntários 

• 106 projetos e ações 

• 237 voluntários participantes 

do Projeto Embaixadores do 

Turismo na Olimpíada 

• Zoológico – 1.235 voluntários 

para 88 vagas 

• Acessado em todo o Brasil e 

em 16 países 

 

 



Auditorias cívicas 

• 71 auditorias cívicas em 

unidades de saúde e 

escolas de Brasília 

• Capacitação de 1.322 

cidadãos voluntários em 

controle social 

•  2.871 demandas referentes 

à saúde 

• 330 demandas referentes a 

escolas  

 

 



Ações urbanas 

comunitárias 
• 26 mutirões  

• 780 profissionais e estudantes 

voluntários e moradores das 

comunidades contempladas 

• 3 frentes de ação: Se Essa Rua 

Fosse Minha, Botando Verde e 

Re(ciclo) Urbano  

• 11 comunidades envolvidas 



Restaurantes comunitários 

• 2,9 milhões de refeições 

servidas em 12 

restaurantes comunitários 

• Oferta de café da manhã na 

unidade do Restaurante Sol 

Nascente, inaugurada neste 

ano  

• Reabertura do restaurante 

comunitário do Itapoã 



Pessoas com deficiência 

• Estação de metrô da 114 sul adaptada 

para pessoas com deficiência 

• Estação Cidadania com oferta de 

serviços para pessoas com deficiência 

e idosos 

• Agência do Trabalhador para Pessoas 

com Deficiência 

• Regulamentação do Conselho de 

Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência 



Grandes eventos 



Brasília mais preparada 

para sediar grandes 

eventos 



Olimpíada 

• 10 jogos de futebol disputados 

no Mané Garrincha 

 

Passagem da tocha 

 
• Brasília, primeira cidade do 

trajeto do revezamento 

• Tocha conduzida por 141 

pessoas, que percorreram 

105km, passando por 5 

regiões administrativas e 24 

pontos no Distrito Federal 

 



Campus Day 

• Pela primeira vez, Brasília 

recebe um dos maiores 

encontros de tecnologia e 

inovação do mundo 

• 1.700 empreendedores 

participaram de oficinas, 

palestras e competições de 

tecnologia 

• 4.000 jovens participantes 

• Campus Party em 2017 



Olimpíada do 

Conhecimento 

• Maior competição de ensino 

profissionalizante das 

Américas 

• 1.200 participantes 



12ª Feira Internacional 

das Embaixadas 2016 

• Vendas de produtos típicos 

revertidas para ações e 

instituições de caridade  

• Mais de 100 países 

participantes 

• Cerca de 40 mil visitantes 



20º Congresso 

Mundial de Tecnologia 

da Informação 

• Primeira vez na América 

Latina 

• Mais de 2 mil pessoas de 40 

países para pensar e 

promover a tecnologia como 

elemento fundamental no 

desenvolvimento das cidades 

e das pessoas 



8º Fórum Mundial da 

Água 
 

 • Março de 2018 

• Esperados representantes de 

mais de 100 países 

 

• 1º Kick off Meeting do Fórum 

(junho/2016): 

• 800 líderes, especialistas e 

membros da sociedade civil de 

mais de 50 países 

• Discussão sobre recursos 

hídricos, mudanças climáticas e 

sustentabilidade 



Cultura 



Brasília, cidade criativa: 

maior investimento da 

história em editais da 

Cultura  



FAC 

• Investimentos de R$ 65,4 

milhões do FAC em 670 

projetos culturais 

• Em 2017, o Festival de Brasília 

completará 50 anos 



Espaços reformados 

 

• Previsão de conclusão da 

reforma: abril de 2017 

Renato Russo 

Centro de Dança 

• Iniciadas as obras de reforma 

de um dos principais 

patrimônios culturais da cidade  

• Novo piso, teto 

impermeabilizado, pintura, 

renovação hidráulica e elétrica 



Novos espaços culturais 

• 400 lugares, teatro de arena, 3 

salas para oficinas 

pedagógicas  

• Obras com 45% de execução  

Casa de Cultura de Planaltina 

Complexo Cultural de 

Samambaia 

• 94% das obras executadas 



Novo Carnaval 

• Circuito com ilhas, em 2017 

• Com mais de um milhão de 

pessoas nas ruas em 2016, o 

carnaval de Brasília já é o 

quinto maior do país 



Turismo Criativo de 

Brasília 

• Lançado plano construído por 

governo, universidade e setor 

produtivo e sociedade civil 

• Em 2017, vem aí a marca de 

Brasília, em concurso público 

organizado pelo setor 



Agricultura 



Brasília cada vez mais 

verde 



Plano Safra 2016/2017 

Investimentos: R$ 352,5 milhões 

Beneficiados: 2.243 produtores rurais  

• 25 linhas de crédito e 25 medidas de 

apoio ao setor 

• Criação do Prospera Jovem Rural, 

com taxa de juros de 5% ao ano e 

limite progressivo que pode chegar até 

R$ 45,2 mil  para jovens de 18 a 29 

anos 

• Criação do Centro de Referência em 

Agroecologia e Tecnologias Sociais 

• Mais iluminação e restauração de 12,5 

km de asfalto da Feira do Produtor de 

Ceilândia 



Hortas Urbanas 

Investimentos: R$ 67 mil 

Beneficiados: 43.900 pessoas 

• 122 hortas urbanas 

implantadas até novembro 

• Locais: 103 escolas públicas, 7 

unidades de internação, de 

semiliberdade e de 

atendimento em meio aberto, 

4 unidades públicas de 

assistência social, 4 unidades 

públicas de saúde e 4 

entidades sem fins lucrativos 



Banco de Alimentos 

Investimentos:  R$ 1,5 milhão 

Beneficiados: 43.900 pessoas 

• 409 toneladas 

• 167 entidades beneficiadas 

 

 

 

 

Merenda Escolar 

• Ampliação de R$ 2 milhões 

para R$ 6 milhões no limite do 

Pnae para compra de alimentos 

de agricultores familiares para a 

merenda escolar 



Emater 

• Renovação da frota e novos 

equipamentos para os 

extensionistas atenderem os 

agricultores em pleno campo   

• 25 carros, 145 tablets, 69 

netbooks e software de gestão 

 

Empreender e Inovar 

• Assistência a 14 

empreendimentos por 18 meses 

• Três etapas: diagnóstico, 

aplicação do plano de gestão e 

acompanhamento 

 

 



Servidores 



Respeito a quem atende o cidadão 



Nomeações 

• 5.270 profissionais nomeados desde 

janeiro de 2015 para garantir 

atendimento à população, 

principalmente nas áreas de saúde, 

segurança e educação.                         

• Educação – 532  

• Saúde – 3.899  

• Segurança (PMDF, PCDF, CBMDF, 

SSP) – 711  



Concursos lançados 

• Educação: 2 mil vagas para 

professores e 900 para a carreira de 

assistência (níveis superior e médio) 

• Hemocentro: 79 vagas de analista e 

técnicos + 321 vagas para o cadastro 

reserva 

• Corpo de Bombeiros Militar do DF: 

779 vagas para oficiais e praças 



Egov – Valorização e 

capacitação de servidores 

Investimentos: R$ 541 mil 

Beneficiados: 31.057 pessoas 

• 163 cursos presenciais, 

beneficiando 19.168 servidores  

• 10 cursos online beneficiando 

11.889 servidores 

• Cursos externos e participação 

em congressos  

 



Nome social 

• Ampliação de 4 para 14 órgãos a 

garantir o uso do nome social  

Licença-paternidade 

• Ampliação da licença-paternidade 

de 7 para 30 dias 

 



Esporte 



Formando uma nova 

cidadania 



Jogos Abertos de Brasília 

•  5.749 atletas de 31 RAs 

disputaram 12 modalidades 

em duas edições 



Centros Olímpicos e 

Paralimpicos 

• Retomada da construção do 

centro de Planaltina  

• 11 centros em funcionamento 

na cidade 

 



Atletismo 

• Novas pistas de atletismo 

entregues às comunidades do 

Itapoã, do Paranoá e de São 

Sebastião 



Governador de Brasília: Rodrigo Rollemberg 

Vice-governador: Renato Santana 

Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - secretário: José Guilherme Leal 

Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais: - secretário: Sérgio Sampaio 

Casa Militar - chefe: Cláudio Ribas 

Cidades - secretário: Marcos Dantas 

Comunicação Institucional e Interação Social  -  chefe: Luciano Suassuna 

Cultura - secretário: Guilherme Reis 

Economia e Desenvolvimento Sustentável - secretário: Arthur Bernardes 

Educação - secretário: Júlio Gregório 

Esporte, Turismo e Lazer - secretária: Leila Barros 

Fazenda - secretário: João Antônio Fleury Teixeira 

Gestão do Território e Habitação - secretário: Thiago de Andrade 

Infraestrutura e Serviços Públicos - secretário: Antônio Raimundo Santos Ribeiro Coimbra 

Justiça e Cidadania - secretário: Marcelo Lourenço Coelho de Lima 

Meio Ambiente - secretário: André Lima 

Mobilidade - secretário: Fábio Damasceno 

Planejamento, Orçamento e Gestão - secretária: Leany Lemos 

Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude - secretário: Aurélio de Paula Guedes Araújo 

Saúde - secretário: Humberto Lucena Pereira da Fonseca 

Segurança Pública e Paz Social - Secretária: Márcia de Alencar Araújo 

Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos - secretário: Antonio Gutemberg Gomes de Souza 

Controladoria-Geral do DF - controlador-geral: Henrique Ziller 

Procuradoria Geral do DF  - procuradora-geral: Paola Aires Corrêa Lima 

Polícia Civil  -  diretor-geral: Eric Seba 

Polícia Militar  -  Comandante-geral: Coronel Nunes 

Corpo de Bombeiros  - Comandante-geral: Coronel Hamilton Santos  

 

Secretarias e órgãos especializados  




