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Considerável fatia do que se fez, somente foi possível devido à integração dos órgãos
da estrutura do Governo do Distrito Federal, capitaneada pelo nosso líder, governador
Ibaneis Rocha. Cada um em sua respectiva área de atuação, e todos em espírito
colaborativo, mostrou um Poder Executivo alinhado no atendimento das
proeminentes necessidades da infraestrutura urbana e rural, comprometido com a
conservação e revitalização do patrimônio público, e ciente do seu papel junto à
população.
Diante do que desenvolvemos e vimos, podemos afirmar que somos uma gestão que
realiza. Independente das dificuldades e desafios, inerentes à administração pública,
se tivermos a ousadia para inovar e gerir, temos chances de alcançar sucesso em
nossos projetos, sonhos, propostas. Ao olhar para 2021, constatamos essa realidade.
Sobretudo, possibilita vislumbrarmos um 2022 ainda mais exitoso.
Nós, da Secretaria de Estado de Governo, parabenizamos pelos feitos de 2021. De
igual forma, seguiremos trabalhando no ano próximo. Depois de três anos de intenso
trabalho, ainda temos muito a fazer por nossa querida capital e suas regiões
administrativas. 
Desejamos que 2022 seja de grandes entregas e avanços. Vamos deixar as marcas de
uma gestão que trabalha para servir e servir bem!
A todos os servidores e colaboradores da Secretaria de Estado de Governo do DF
registramos nosso agradecimento pelo trabalho desenvolvido com dedicação e zelo, e
desejamos um ano vindouro pleno de saúde, amor e sucesso.

Palavra do Secretário de Estado de Governo 
do Distrito Federal

 Secretário de Estado de Governo do Distrito Federal

2021

       Ao longo de 2021 publicamos neste espaço
muitas ações e projetos executados nas 33
regiões administrativas, seja no âmbito dos
programas e atuação da Secretaria de Estado
de Governo ou pelas Administrações Regionais.
Pudemos contemplar numerosas iniciativas em
favor de nossas comunidades e que dia após
dia estão contribuindo para mudar o cenário do
Distrito Federal.

José Humberto Pires
Feliz Natal e Próspero Ano Novo.



26 de
Setembro

Em novembro, o  Polo Central Adjacente
II iniciou trabalho de ajustes de vias não
pavimentadas no assentamento 26 de
Setembro, na região administrativa de
Vicente Pires.
Prevista para durar até 60 dias, a ação
emergencial executada acontece por
determinação do governador Ibaneis
Rocha e do secretário de Governo José
Humberto Pires, com o objetivo de
melhorar a trafegabilidade dos
transportes coletivo e escolar.
Além da equipe e máquinas do GDF
Presente, a ação envolve a
Administração Regional de Vicente Pires,  
a Novacap e o Serviço de Limpeza
Urbana (SLU), que doou material
reciclado para ser colocado no
nivelamento das estradas de terra. 
Cerca de 35 trabalhadores dividiram-se
em três frentes de trabalho para
promover melhorias na rua principal e
nas secundárias. 

Três rolos patas, duas patrols e três pás
carregadeiras são usadas na força-
tarefa.

Já receberam os trabalhos a Avenida
Principal e as ruas 4, 5 e 6. Também foi
feita a desobstrução da Rua 1. 
“Arrumamos a rota dos ônibus colocando
material reciclado nas vias em que a
comunidade estava tendo dificuldades”,
afirma Rodrigo Caverna, coordenador do
Polo Central Adjacente II.
José Humberto pontua que a população
do local vive em vulnerabilidade,
aglomerada numa área que precisa de
regularização, sem infraestrutura de
segurança, mobilidade e acesso à escola
e hospital. "Em função destas
dificuldades estamos fazendo melhorias
nas vias, ainda que temporária.
Designamos que o administrador
regional de Vicente Pires, Daniel Castro,
acompanhe os trabalhos no
assentamento e esperamos que no
futuro essa região possa ser
regularizada. Então, nós teremos
condições de fazer um projeto
urbanístico, de implantar infraestrutura
e dar a dignidade que as pessoas
necessitam", afirma.  



Polo Sul trabalha na recuperação de vias não pavimentadas em Água
Quente, na região administrativa do Recanto das Emas

GDF
Presente



POLO CENTRAL

No Guará, foi feita a retirada de 70 toneladas de entulhos
e inservíveis na Colônia Agrícola Águas Claras, ao lado do
trilho do trem. Na Avenida Contorno, reeducandos da
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap)
retiraram folhas e lixo de 30 bueiros. E, em frente ao
posto de saúde do setor Lúcio Costa, o GDF Presente
ajudou na construção de 40 m² de calçada. 

Scia/Estrutural, Guará, SIA, Cruzeiro e Sudoeste

No Sudoeste, a administração caprichou na revitalização de
calçadas. Ao lado da CLSW 304, a obra contou com a
ampliação de rampa de acessibilidade e na QMSW teve a
revitalização e construção de 65 metros de calçadas. A SQSW
300 ganhou 25 metros de calçada nova. E na 4ª avenida teve
a Construção de rampas de acessibilidade e pintura de faixa
de pedestre.

A Administração do Cruzeiro segue com a revitalização dos
becos: em outubro e novembro mais dois foram renovados no
Cruzeiro Velho, além de outros que receberam limpeza
reforçada. Também, dois estacionamentos novinhos foram
entregue à população.

Na Estrutural, bocas de lobo foram desobstruídas
com a ajuda do hidrojato da Novacap. Equipe da
administração retirou entulhos, lixos e inservíveis
na marginal da via Estrutural, no setor Leste, e
colocou placas de sinalização do 15º Batalhão da
Polícia Militar. E uma boa notícia: o parquinho da
Praça Central foi todo reformado em parceria com
a Novacap.

No SIA, grande trabalho de limpeza ao redor da Feira dos
Importados de Brasília (FIB) resultou na coleta de mais de
35 toneladas de entulhos e inservíveis. No Trecho 17,
cerca de cerca de 40 toneladas de massa asfáltica foram
usadas na operação tapa-buracos.



POLO CENTRAL ADJACENTE I
Lago Sul, Varjão e Lago Norte 

A equipe da diretoria de obras da
Administração Regional do Varjão, com apoio
do Polo Central Adjacente I, trabalhou na
construção de um muro para contenção de
águas pluviais na quadra 5. Também, recolheu
inservíveis próximo ao Morro do Índio e por
toda cidade, fez a roçagem atrás da Praça do
Bosque, concluiu a solda do parque da quadra
1 e iniciou os estudos para as vagas de carga e
descarga na avenida principal.

No Lago Norte, as equipes de manutenção e limpeza da
administração regional, em parceria com máquinas e
caminhões do GDF Presente, realizaram diversas operações
para deixar a cidade mais segura, organizada e limpa - tapa-
buracos, poda de árvores, roçagem do mato, retirada de faixas
e restos de árvores despejados em alguns pontos da região. A
maior parte trabalho são de demandas solicitadas pela
população por meio da Ouvidoria do GDF.

O conjunto 1 da QI 29 foi um dos endereços que recebeu operação tapa-buraco no Lago
Sul. O DER-DF fez serviços de fresagem da pavimentação asfáltica na DF-025, acesso à QI
15. A limpeza feita na RA incluiu recolhimento de lixo verde das entrequadras e do pátio
de serviços da administração. Uma das ações na manutenção e conservação periódica
das vias públicas, foi a troca do meio-fio vazado na SHIS QI 15. A administração regional e
Novacap trabalharam na construção de 9,6 km de calçada localizada do lado ímpar da
Estrada Parque Dom Bosco (EPDB) e das quadras internas QI 25 a 29. 



POLO CENTRAL ADJACENTE II
Arniqueira, Águas Claras, Park Way e Candangolândia

O SLU renovou a sinalização do Parque Areal, em
Arniqueira. Com trabalho das equipes do Mãos
Dadas, da Secretaria de Administração Penitenciária,
o mutirão de limpeza da RA incluiu áreas internas da
21ª DP, recolhimento de lixo e entulho, retirada de
propaganda em locais irregulares e manutenção de
bocas de lobo.

Instalação de meio-fio na quadra 16,
recolhimento de 160 faixas de propaganda
colocadas em locais não permitidos, limpeza na
Vargem Bonita, lavagem de parada na quadra
14, manutenção e capina do PEC na quadra 28,
aplicação de 50 toneladas de massa asfáltica
para fechar buracos da quadra 7, foram ações
na passagem do GDF Presente no Park Way.  

Em Águas Claras, o Polo trabalhou na construção de
passagem da águas pluviais na Avenida Pau Brasil.
Equipe da administração trabalhou na construção de
rampa de acessibilidade na Avenida Parque Águas
Claras com a Rua 26 Norte, e na Rua Copaíba. Cerca de
seis toneladas de massa asfáltica foram utilizadas para
cobrir buracos em vias nas quadras 103, 107, 204, 208
e 301, no balão da Avenida Araucárias e no
cruzamento da Avenida Flamboyant com a Rua 36 Sul. 

Na Candangolândia, o GDF Presente realizou
ações de limpeza, capina, frisagem, poda de
árvores e operação tapa-buraco. Lixo verde
foi recolhido em toda a região administrativa.



POLO CENTRAL ADJACENTE II
Núcleo Bandeirante e Vicente Pires

As ações em Vicente Pires foram
preparatórias para o período chuvoso. Nas
ruas 1 e 5, os trabalhos ficaram por conta da
recuperação das bocas de lobo, que também
ganharam novas tampas. Na Rua 19 da
Colônia Agrícola São José, as ações foram para
limpeza da área de captação de água pluvial.
Durante esse trabalho, as áreas também
tiveram troca de meio-fio vazado. 
Em toda a região aconteceram obras de
melhoria da infraestrutura urbana, como o
asfalto da Rua 5, mais uma grande conquista
para os moradores da cidade.

A Praça Padre Roque, no Núcleo
Bandeirante, recebeu melhorias do GDF
Presente. Em um trabalho conjunto da
administração regional, Novacap e do Polo
Central II, o piso em pedras portuguesas foi
ajustado e nivelado com a reposição das
peças pretas e brancas. Os buracos da via
foram todos tapados e os meios-fios
quebrados foram consertados pelos
operários da administração e reeducandos
da Secretaria de Administração
Penitenciária (Seape). Outra ação realizada
na praça foi a poda sanitária de cinco
palmeiras que apresentavam risco de
queda. 

O asfalto chegou na Rua 5

Equipe do Mãos Dadas fez limpeza e
capina de 10 parquinhos da Estrada
Parque Núcleo Bandeirante. Cerca de
400 metros de valas foram limpas.



POLO CENTRAL ADJACENTE III

As avenidas e monumentos do Plano Piloto -
locais de inspiração para muitos cartões
postais - estão bem cuidados. Diariamente
vários endereços recebem ações do Polo
Central Adjacente III e dos órgãos do GDF,
deixando a RA renovada.  
Para o feriado o dia 12 de Outubro, a
Catedral recebeu nova ação que deixou seus
vitrais transparentes. Com ajuda do Mãos
Dadas, foi feita fresagem das calçadas,
limpeza dos jardins em torno do
monumento e lavagem do túnel de acesso à
via N1 com a utilização de um caminhão
hidrojato.
Faxina completa na Rodoviária do Plano. O
serviço incluiu limpeza das 22 bocas de lobo,
canaletas e caixas de águas pluviais, com o
desentupimento das redes, lavagem, reparo
e desratização. O Detran revitalizou as faixas
de pedestres das plataformas A, B, C e D.
O Sanear Dengue trabalhou no combate ao
mosquito transmissor da doença, enquanto
o lixo verde era recolhido das quadras e
avenidas. Nas últimas semanas, um mutirão
retirou mais de 500 toneladas de lixo da
área central de Brasília, preparando a capital
para o período de intensas chuvas e as
festividades de fim de ano. 
Na Vila Planalto, o Polo trabalhou na
recuperação das praças Zé Ramalho e
Nelson Corso. As equipes recuperaram as
áreas verdes e fizeram poda das árvores,
capina, recolhimento de lixo e entulhos, e a
pintura dos meios-fios. 

Plano Piloto

Limpeza geral nos vitrais da cúpula da
Catedral

Ações de limpeza e combate ao
mosquito Aedes aegypti

Áreas são preparadas para inauguração
de campo sintético 

Zeladoria completa na Rodoviária e
arredores



POLO SUL
Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Recanto das Emas

Na Colônia Agrícola Kanegae, em Riacho Fundo, o GDF Presente atuou na limpeza de
canaletas de concreto instaladas em vias do local. Com o reforço de reeducandos do
programa Mãos Dadas, foi recolhida mais de uma tonelada e meia de terra, materiais
orgânicos e inservíveis de aproximadamente um quilômetro de extensão de canaletas.
Por lá também houve frisagem, capina e tapa-buraco. 

Uma limpeza foi feita no pátio de serviços do
Recanto das Emas e o lixo foi levado para a usina
de reciclagem do SLU. Nas últimas semanas, o
Polo continuou recolhendo entulhos, lixo verde e
inservíveis nas ruas da região para evitar a
proliferação do mosquito transmissor da dengue
Aedes aegypti. 

Na Avenida do Contorno, em Riacho Fundo II, o Polo
Sul limpou 57 bocas de lobo. A ação foi feita em outros
pontos da RA, desobstruindo os canais da rede pluvial
para evitar alagamentos com as chuvas. Em toda a
região administrativa teve recolhimento de inservíveis,
entulho e lixo verde - uma retroescavadeira foi usada
para retirar restos de construção civil na UPA da QN 31.
Nas vias comerciais e residenciais os buracos foram
tampados. Além das ações rotineiras de zeladoria, o
GDF Presente fez serviços como patrolamento no
campo de futebol atrás do posto de saúde e na Ponte
do IPÊ no CAUB 1.



POLO SUL II 
Gama e Santa Maria

As regiões também receberam outras ações do GDF Presente para recolhimento de
entulhos e de lixo acumulado.  

Para evitar acidentes envolvendo galhas de árvores em vias de grande circulação de
Santa Maria, um mutirão de podas foi realizado. Ao todo, foram realizadas intervenções
em 230 espécies anteriormente catalogadas e espalhadas por toda a região
administrativa. Equipe da administração regional trabalhou na recuperação asfáltica de
várias vias, com destaque para o Polo JK que recebeu mutirão da Novacap.

Mutirão para recolhimento de pneus
descartados irregularmente nas ruas e avenidas
do Gama e Santa Maria.  Foram retirados cinco
caminhões, com média de 120 pneus cada. Ao
todo, cerca de 600 pneus foram enviados ao SLU
da Asa Norte, que encaminha os itens para duas
cooperativas e uma empresa, responsáveis pela
reciclagem e reutilização.

As equipes do Polo Sul II concentraram-se na
manutenção das vias da área rural, no
Gama. Rotineira, a ação é de grande
relevância para quem circula pela região. Em
outra ação, o GDF Presente ajudou na
construção de uma calçada de 1,8 mil metros
na Avenida do Setor Leste, em frente a nova
Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A
obra atende a pedidos de comerciantes e
moradores da região administrativa, 



POLO NORTE

O Polo Norte continua apoiando a obra de
pavimentação em bloquetes na Comunidade
Queima Lençol, na Fercal. Com 1,2 km de
comprimento e 3,5 km de largura, a pista vai
da fábrica de cimento Ciplan até a Vila
Queima Lençol e vai levar conforto e mais
qualidade de vida para 2,5 mil moradores.
Outro trabalho na RA foi a colocação de
meios-fios na Comunidade Rua do Mato.

Fercal, Planaltina, Sobradinho e Sobradinho II

Limpeza em vários pontos de Sobradinho II, com
retirada de grande quantidade de inservíveis e
galhadas na Avenida Contorno no Setor Buritizinho,
nas AR 04, 05 e AR 19 e ao redor do muro da UBS
inaugurada dia 25 de outubro, entre outros locais. O
campo sintético também passou por limpeza e
recebeu manutenção. Na recuperação das vias, foi
realizada operação tapa-buraco na DF 420 e no  bairro
Canela da Ema.

Instalação de dois quebra-molas na Quadra I do Setor
Arapoanga, colocação de meios-fios vazados em bocas
de lobo no Setor Vila Buritis, retirada de grande
quantidade de entulhos e lixo verde estão entre
trabalhos executados em Planaltina. No córrego do
Arrozal, equipes iniciaram recuperação de via danificada
pelas fortes chuvas.

Na vicinal 249, próximo à Escola Santa Helena de
Sobradinho, foi feito ajuste no trecho que segue
até a BR-020 para facilitar a circulação na região.
Muitos trechos estavam estragados por causa das
fortes chuvas e com o patrolamento, o tráfego dos
veículos flui melhor.

 Limpeza nas quadras AR 04 e 05



POLO LESTE
São Sebastião, Itapoã, Paranoá e Jardim Botânico 

Uma das principais avenidas do Jardim
Botânico, a Avenida do Sol – que dá acesso a 15
condomínios do bairro – recebeu uma série de
serviços: poda de árvores, tapa-buraco, limpeza
de bocas de lobo e recolhimento de lixo. Ruas da
região administrativa foram renovadas com
operação tapa-buraco e bocas de lobo passaram
por manutenção.

Em São Sebastião, o Polo Leste atendeu pedido
dos comerciantes para recuperar o asfalto da
avenida comercial da Vila Nova, que ficou muito
danificado com as fortes chuvas.  Sete toneladas
de massa asfáltica foram usadas para o
recapeamento da via. Foi iniciado trabalho de
nivelamento e compactação da estrada na Chácara
40 do Morro da Cruz.

O mutirão para deixar as ruas do Itapoã sem
sujeira resultou na retirada de
aproximadamente 400 toneladas de lixo,
entulhos e inservíveis, nos meses de outubro
e novembro. A operação tapa-buraco foi feita
em vários locais e meios-fios foram colocados
no canteiro central da DF-250. 

Máquinas e equipamentos do Polo Leste
ajudaram nas ações da administração regional
de revitalização de espaço públicos do Paranoá,
como a reforma do skate park. Nos últimos dois
meses, os trabalhos de limpeza foram
intensificados, com o recolhimento de entulhos e
inservíveis em toda a região administrativa. Com
o auxílio da Novacap foi realizado a poda de
árvores no Núcleo Rural Boqueirão.

Na área rural teve ajustes na estrada
do Núcleo Capoeira do Bálsamo.

https://www.flickr.com/photos/agenciabrasilia/albums/72157720043042804


 POLO OESTE

 POLO RURAL

Sol Nascente e Pôr do Sol, Brazlândia e Samambaia

Em Brazlândia, o GDF Presente realizou serviços similares pelas ruas da cidade. Na
“terra do morango”, as equipes do programa e da administração regional fizeram o
recolhimento de entulhos, inservíveis e lixo orgânico, junto com o corte de grama, nas
quadras 5 e 12 do Setor Norte, na orla do lago situado na entrada da cidade e no Setor
Tradicional.

Em Samambaia, as equipes do Polo Oeste
uniram-se à administração regional, à Novacap
e ao Departamento de Estradas de Rodagem
(DER/DF) para realizar um mutirão de limpeza
ao longo da BR-060, limpando as bocas de lobo
e recuperando cerca de sete quilômetros de
canaletas. Além da rodovia, as equipes do GDF
Presente também passaram pelas ruas da
cidade, realizando o recolhimento de entulhos
maiores descartados irregularmente em áreas
públicas e fazendo a limpeza.

Recolhimento de entulhos descartados
em áreas públicas de Samambaia

Roçagem em um trecho de 20,9 km da
rodovia DF 445, em Brazlândia

Nos meses de outubro e novembro, o Polo Rural
trabalhou no preparo das vias de terra para o
período chuvoso. As equipes fizeram 2.166
"bigodes", canais que facilitam o escoamento da
água e a recomposição do leito estradal.
O cuidado com a visibilidade na margem das
estradas resultou em 41,6 km de roçagem.

Ajustes em 38 km da DF 206 - 6 km foram patroladas e 32,
encascalhadas. Serviços semelhantes foram feitos em vias
beneficiando comunidades da zona rural de Planaltina,
Fercal, Sobradinho, Gama, Paranoá, Brazlândia e Jardim
Botânico. No total, foi feito patrolamento em 228,4 km e
encascalhamento em 173,4 km. 



 POLO OESTE II

Um lixão a céu aberto foi
fechado no condomínio Privê,
próximo à BR-070, em
Ceilândia. Após a limpeza, o
terreno foi nivelado com
material fresado e meio-fio
colocado para bloqueio de
acesso à área de despejo
irregular.

Ceilândia e Taguatinga

Vários trechos de Taguatinga recebem operação
tapa-buraco. Na Via M Norte, há três meses, cerca
de 20 homens e máquinas da Novacap trabalham
no local. Já foram usadas 140 toneladas de massa
asfáltica. 
Em parceria com a administração regional, o Polo
Oeste II construiu um estacionamento e pintou a
nova quadra poliesportiva da QNM 34. 

Diversos pontos da cidade foram beneficiados com
serviços de manutenção com apoio do Polo Oeste II. No
Núcleo Rural Jiboia, 1 km da estrada de terra que dá
acesso ao local foi recuperado, proporcionando mais
conforto e mobilidade aos moradores da região. Os
trabalhadores da administração regional abriram
canaletas nos dois lados da via para facilitar o
escoamento da água.

Recuperação de vias nas Avenidas
Hélio Prates e Comercial Sul

Dois becos foram cuidados pelo GDF Presente: na
QNM 34, Conjunto Z, a reforma incluiu pintura,
reposição de areia e paisagismo, com a plantação de
mudas de plantas. Na QSB 23, o beco na área
comercial passa por obras para ser transformado em
um estacionamento.



Políticas Arte de grafiteiros deixa paradas de ônibus da W3
como galerias a céu aberto

As paradas de ônibus da W3 Sul estão de cara nova.
As estruturas passaram por uma transformação com
a arte de vinte e sete grafiteiros selecionados pela
Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec)
para deixar os abrigos de ônibus artisticamente
restaurados.  
A ação é parte do projeto de revitalização da avenida
por meio da arte urbana e conta com a parceria da
Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal
– (Segov), por meio da Secretaria Executiva de
Políticas Públicas, Secretaria de Estado de
Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob),
Secretaria de Projetos Especiais e Administração
Regional do Plano Piloto (RA I).
Para o processo seletivo, a Secec destinou R$ 81 mil
em recursos e cada selecionado recebeu um cachê
de R$ 3 mil por sua intervenção artística, de tema
livre. Fotos: Ascom da Secec

Públicas 

Está liberado o retorno do trânsito de veículos na Avenida W3 aos domingos e feriados. A
medida foi publicada no Diário Oficial do DF do dia 2 de dezembro. A avenida teve seu
fluxo de veículos proibido em junho de 2020 em virtude das medidas restritivas impostas
pela pandemia da covid-19, e foi transformada em mais uma opção para atividades de
esporte e lazer da população, desafogando o Eixão e evitando aglomerações.
“À época os parques públicos estavam fechados e não havia opções para a população
transitar livremente e fazer suas práticas esportivas. Era necessário oferecermos nova
possibilidade com segurança para as pessoas”, pondera Meire Mota, secretária executiva
de Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Públicas.
Outra motivação para a reabertura é que o fechamento do trânsito para veículos reduz o
acesso do público à W3, que tem passado por grandes transformações com
investimentos de R$ 24,8 milhões do GDF na revitalização da avenida. “O Governo do
Distrito Federal está fazendo um trabalho maravilhoso, com vários órgãos integrados, e a
população precisa ver a transformação acontecendo e já usufruir das benfeitorias
prontas”, afirma Meire Mota. 

Avenida W3 Sul volta ao funcionamento normal aos domingos e feriados



Políticas Política de convivência urbana é retomada 

A Secretaria Executiva de Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Públicas (SPP)
estabeleceu um cronograma de ações para ativar a política de convivência urbana no DF.
Instituída por decreto em 2017, a proposta do Governo do Distrito Federal para o
controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e
ruídos provocados pelas atividades comerciais está na pauta, com propostas e ações em
andamento para dar efetividade ao que prevê a legislação. 
Dentre as medidas, uma portaria será publicada determinando prazo para a instituição
das Câmaras de Conciliação para Convivência Urbana (CRCONs). Vinculadas às
administrações regionais, são instâncias colegiadas criadas para promover o diálogo
entre moradores e empreendedores de uma determinada região, com o objetivo de
melhorar seu convívio. Atualmente há 13 Câmaras e a proposta é passar para 24, com o
objetivo de que haja maior efetividade no funcionamento. 
A SPP também já preparou uma minuta de regimento interno para organização e
funcionamento das Câmaras Regionais e da Câmara Central de Convivência Urbana
(CCCON). O cronograma prevê sua publicação até 31 de janeiro de 2022, após análise e
aprovação dos órgãos integrantes da Câmara Central.
Outras ações são implantar manual de padrões de documentos da CCCON e CRCONS até
22 de fevereiro, e capacitar os seus membros até 31 de março de 2022. Implementadas
tais medidas, as Câmaras estarão efetivamente preparadas para promover a conciliação
dos conflitos relacionados às posturas urbanas a partir de abril. 

Públicas 

O que faz a CRCON?

I - promover a conciliação dos conflitos relacionados às posturas urbanas, tais como o
conforto acústico da comunidade e a adequada ocupação de espaços públicos por
empreendedores;
II - estimular o direito à cidade, entendido como o processo de universalização do acesso
aos benefícios e às comodidades da vida urbana por parte de todos os cidadãos, pela
oferta e uso dos serviços, equipamentos e infraestruturas públicas;
III - fomentar a função social da cidade, garantindo o atendimento das necessidades dos
cidadãos quanto à qualidade de vida, ao acesso aos direitos sociais e ao
desenvolvimento socioeconômico e ambiental, incluindo o direito ao trabalho, ao
sossego, à cultura e ao lazer; e
IV - promover a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.



O Governo do Distrito Federal (GDF) deu posse, 
 no último dia 3, a 966 agentes de saúde. A
contratação ocorreu durante o lançamento da
Campanha Distrital de Enfrentamento do Aedes
aegypti, no Setor Militar Urbano (SMU).
Quinhentos agentes de vigilância ambiental
(AVAs) e 466 agentes comunitários de saúde
(ACSs) já começaram a ser treinados para sair às
ruas e manter a queda dos índices de proliferação

da dengue, já que as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti não cessaram durante
a pandemia. Entre janeiro e meados de novembro deste ano, foram notificados
13.382 cidadãos infectados pelo mosquito – uma redução de 70%, no comparativo
com o mesmo período de 2020, quando foram registrados 46 mil casos.
“No primeiro ano de governo tivemos um número assustador de casos de dengue”,
declarou o governador Ibaneis Rocha durante a assinatura do termo de posse dos novos
agentes. “Conseguimos reduzi-lo, e o que esperamos com a contratação de vocês é
diminuí-lo ainda mais, chegando à normalidade. A prevenção esvazia os hospitais, as
UPAs [unidades de pronto atendimento] e as UBSs [unidades básicas de saúde]. Essa é a
ideia.”
Os agentes comunitários de saúde atuam em parceria com os de vigilância ambiental no
combate às chamadas arboviroses – dengue, zika e chikungunya, transmitidas pelo Aedes
aegypti. Trabalham também no cadastramento das famílias para atendimento da equipe
de Estratégia de Saúde da Família e fazem busca ativa das pessoas que ainda não se
vacinaram contra a covid-19 e outras doenças.

Políticas GDF lança Campanha Distrital de Enfrentamento
do Aedes aegyptiPúblicas 

DF Livre de Carcaças já retirou 749 veículos das ruas

Também no dia 3 de dezembro, em São Sebastião, a
Secretaria de Segurança Pública (SSP) realizou mais
uma edição especial da Operação DF Livre de Carcaças.
Foram retirados 12 veículos abandonados das ruas da
região. Com a ação, chega a 749 o total de veículos
abandonados retirados das vias de todo o Distrito
Federal, desde que a operação foi lançada, em
fevereiro de 2020.

Fonte: Agência Brasília



prepara outros três editais para licitar
mobiliários públicos que possuem espaços
desocupados. 
De acordo com José Humberto, o objetivo
é revitalizar as feiras do ponto de vista
estrutural, da qualificação dos feirantes e,
sobretudo, transformá-las em verdadeiros
comércios, em que as atividades possam
ser desenvolvidas com a sinergia
necessária, sem boxes fechados ou sendo
usados indevidamente. 

"Nossa finalidade é dar segurança jurídica
em todos os procedimentos, obedecendo
todos os critérios da legislação vigente
para não prejudicar nenhum cidadão
interessado em desenvolver sua atividade
de feirante. Com esta perspectiva, estamos
preparando os editais para licitar nove
boxes das feiras de Riacho Fundo, cinco da
Candangolândia e sete de Brazlândia”,
afirma Alexandre Yanez, subsecretário de
Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades.  
A previsão é de que os três editais sejam
lançados no primeiro trimestre de 2022.

Mobiliário 
Urbano

Feira Permanente de Riacho Fundo II está liberada
para funcionamento 

No dia 7 de dezembro, aconteceu a
entrega dos termos de permissão de
uso aos habilitados na concorrência
pública para a exploração comercial dos
boxes da Feira Permanente de Riacho
Fundo II. De posse do documento, os
feirantes já podem vender seus
produtos.
A licitação para os 108 boxes disponíveis
contou com 148 interessados, dos quais
67 concluíram todas as exigências do
edital e, agora, podem ocupar as
instalações que nunca foram usadas. A
feira foi inaugurada em dezembro de
2018 mas não entrou em
funcionamento por inconsistências
legais na concorrência pública para
ocupação feita na gestão anterior.
Após análise e parecer jurídico, os atuais
gestores encerraram o processo e
deram início a novo certame em
conformidade com a legislação. “O
momento é histórico, de grande
importância. O processo teve que ser
refeito do início ao fim para corrigir os
vícios do passado. Agora entregamos os
termos aos feirantes dentro dos
princípios da legalidade e da justiça,
para quem de fato merece”,
comemorou o secretário de Governo do
DF, José Humberto Pires.
O secretário pontua que este é o
primeiro processo de licitação feito no
governo Ibaneis para ocupação desses
espaços públicos e a Subsecretaria de
Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades já

O secretário de
Governo do DF, José
Humberto Pires,
assinou termos de
permissão de uso
qualificada para
entrega aos
habilitados na
licitação.



Rodoviária ganha ponto fixo de vacinação

Desde o dia 7 de dezembro que a Rodoviária do
Plano Piloto passou a ter um ponto fixo de
vacinação. A iniciativa soma aos esforços do
Governo do Distrito Federal para combater a
pandemia da Covid-19, oferecendo mais um
local de fácil acesso aos imunizantes contra a
doença. 
O posto fica localizado na plataforma F, próxima
à administração, e funciona de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h. Lá tem disponível vacinas
contra o covid-19, testes para detecção do coro-

Rodoviária 
Plano Piloto

A Secretaria de Estado de
Governo do DF foi premiada
por ter alcançado 100% do
Índice de Transparência Ativa
(ITA) em 2021. 
A premiação foi concedida  no
dia 9 de dezembro pela
Controladoria-Geral do DF, no
Salão Branco do Palácio do
Buriti.

navírus e outros imunizantes que fazem parte do calendário anual de vacinação.
A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Saúde, o Sesc e a Administração da
Rodoviária.

Segov alcança 100% de transparência ativa

O evento foi parte da programação em comemoração ao Dia Internacional de Combate à
Corrupção, celebrado em 9 de dezembro. Esta é a 6ª edição do Prêmio ITA, criado para
avaliar a maturidade dos órgãos em relação à Transparência Ativa, que é a
disponibilização espontânea de informações públicas e de interesse coletivo nos sites
oficiais dos órgãos da administração pública distrital. Este foi o segundo ano que a Segov
recebeu a premiação.



Onze servidores da Segov foram agraciados com a Medalha do Mérito Buriti

No dia 6 de dezembro, aconteceu a entrega da Medalha Honra
ao Mérito. Onze servidores da Segov foram agraciados com a
honraria que é dedicada a agentes públicos e membros da
sociedade civil pelo desempenho de suas funções de modo
relevante, demonstrando dedicação e zelo pelo serviço público
ou à comunidade.
"Na cerimônia, tive o prazer de entregar medalhas a alguns de
nossos colaboradores e ao secretário Valmir Lemos, que tem
sido um aliado na condução dos trabalhos da Secretaria de
Governo. Parabenizo a ele e aos demais servidores da Segov que
receberam a merecida honraria", disse o secretário de Governo,
José Humberto Pires. 
Parabéns aos servidores da Segov pela condecoração: Valmir
Lemos (Secretário Executivo das Cidades), Alexandre de Jesus
Silva Yanez, Alexandro Cesar de Oliveira, Daniel da Silva Oliveira
Junior, Flávio Araújo de Oliveira, Elisabete Guilherme Raimundo,
Jânio Pinto Ribeiro, Jailton Lacerda de Sousa Nascimento, Josué
Martins de Oliveira, Luciane de Abreu Martins Prata e Rodrigo
Pontes Soares.



GDF Presente agradece aos órgãos parceiros 
que tornam possível a execução do programa:

 
Administrações Regionais, Novacap, SLU, DER,

DETRAN, CEB, CAESB
Secretaria de Agricultura

 e Secretaria de Administração Penitenciária.
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