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Administrações regionais em
funcionamento 24 horas por dia



Foto: Polo Norte

Polo  Oeste II trabalhou na construção de
estacionamento na QI 12 de Taguatinga, ao lado da
Facita. São  40 novas vagas para aquela área.

Principais Ações

Mais de 200 toneladas de
massa asfáltica foram
usadas para recupera ruas
do Guará

Polo Oeste II: 92 toneladas
de massa asfáltica foram
aplicadas em dois dias para
tapar buracos em
Taguatinga 

Secid: audiências públicas
para debater criação das
Regiões Administrativas de
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José Humberto Pires de Araújo

Outono chegou e, junto, o tempo da estiagem.
Saímos do período de oscilações térmicas bruscas,
com céu fechado e tempestades. Tempo em que
seguimos cuidando das cidades, mas limitados às
condições impostas pelas intempéries climáticas.
Ações cotidianas como poda de árvores, roçagem,
recolhimento de lixo, manutenção de meios-fios,
tapa-buraco, troca de iluminação, foram
frequentemente interrompidas pelas fortes chuvas
dos meses de janeiro, fevereiro e meados de
março.
Em alguns momentos, os cenários deixados causaram transtornos e demandaram
reparos imediatos. O Governo do Distrito Federal trabalhou em alerta e buscou suprir as
necessidades prontamente.
Agora estamos na estação favorável às ações de zeladoria e nossa meta é intensificar os
trabalhos para equacionar problemas gerados e promover a limpeza, organização e
recuperação necessários dos espaços e equipamentos públicos nas 33 regiões
administrativas.
Por isso vamos lançar, no dia 18 de abril, o “Cidade Linda“, um programa de reforço às
ações de manutenção e conservação para deixar o DF limpo e bem cuidado de ponta a
ponta. Por três meses, os dez polos urbanos do GDF Presente vão robustecer, com 250
máquinas, os trabalhos para, ao lado das equipes das administrações regionais e dos
órgãos do Executivo, atender as necessidades mais proeminentes de cada cidade. 
Prioridade será dada às ações de limpeza com foco no combate à dengue. Alinhado ao
trabalho coordenado pela Sala Distrital Permanente de Coordenação e Controle das
Ações de Enfrentamento às Doenças Transmitidas pelo Aedes (SDCC), será intensificado o
recolhimento de lixo verde, pneus e outros inservíveis para evitar possíveis criadouros do
mosquito Aedes aegypti.
Nossos olhos permanecem voltados à necessidade de recuperar e renovar o asfalto das
ruas e avenidas em todas as localidades, sendo esta uma das maiores lacuna da
infraestrutura do DF, que possui uma malha viária antiga e profundamente castigada
pelas chuvas.
Seguimos atentos ao que urge ser feito em cada uma das cidades e nossa missão é
cuidar muito bem de cada canto do DF.



indicar onde está o buraco, sair da quadra
de esportes e mostrar onde precisa
arrumar”, disse o chefe do Executivo. 
É importante ressaltar que o atendimento
presencial será mantido nas
administrações regionais, em horário
normal do expediente, e as solicitações
também poderão ser feitas pelo telefone
162.
Titular da Secretaria de Governo, que é a
coordenadora do programa, José
Humberto Pires de Araújo destacou que a
gestão tem se preocupado em
modernizar seus serviços.
“É um avanço da administração pública
para que o cidadão tenha acesso aos
serviços. Com a modernidade e tecnologia
que temos hoje é um atraso não ter um
canal em que as pessoas possam acessar
os serviços na hora que desejam e
precisam. O nosso governo está
conectado com a modernidade, trazendo
ao cidadão essa oportunidade de falar
diretamente com o governo por meio
desse canal”, explicou.

Administrações regionais em funcionamento
 24 horas por dia

Elo importante entre a população e o GDF,
as administrações regionais agora
oferecem atendimento 24 horas por dia
pelo portal de serviços do DF. O projeto,
que é um dos compromissos assumidos
por Ibaneis Rocha em 2018, foi lançado dia
5 de abril em cerimônia no Palácio do
Buriti.
Mais de 30 serviços estão disponíveis para
a população a qualquer hora do dia. Desde
pintura de faixa de pedestre à instalação
de paradas de ônibus ou de Pontos de
Encontro Comunitários (PECs), até ações
para combate à dengue e a manutenção de
estradas.
Futuramente, também será possível
solicitar licenciamento para quiosques e
trailers, autorização para ambulantes,
cópia de plantas de edificações existentes e
desarquivamento de processos. O GDF
pretende incluir todos os serviços de
interesse da população prestados pelas
administrações no portal e, neste primeiro
momento, trabalha para aprimorar o
atendimento.
Para o governador Ibaneis Rocha, o
programa aproxima o governo da
população para que ela possa indicar o que
precisa ser feito, corrigido e elogiado nas
cidades em qualquer dia, horário e local.
“Mesmo com o trabalho das
administrações regionais não dá para ver
tudo. A gente tem que dar facilidade para
as pessoas, inclusive para reclamar. Você
tem que dar espaço para a reclamação e
buscar a solução. A pessoa vai poder
indicar

Destaque

Ian Ferraz da Agência Brasília 



Águas Claras
André Luís Queiroz Rosa

Arniqueira
Joseli Pedro de Souza
(Zezinho)

Brazlândia
Marcelo Gonçalves da 
Cunha

Candangolândia
Pablo de Sousa Valente Lima

Ceilândia
Cláudio Ferreira 
Domingues

Cruzeiro
Luiz Eduardo Gomes de Paula
Pessoa

Fercal
Fernando Gustavo Lima da
Silva

Gama
Joseane Araújo

Guará
Luciane Gomes Quintana

Itapoã
Marcus Cotrim

Jardim Botânico
Jânio Rodrigues dos Santos

Confira a composição nas cidades com os novos
administradores regionais

Santa Maria
Marileide Alves da Silva
Romão

São Sebastião
Ataliba R. Pereira

Scia / Estrutural
Alceu Prestes de
Mattos

SIA
Marcela Mara de Oliveira
Barbosa

Sobradinho
Abilio Castro Filho

Sobradinho II
Osmar da Silva Félio

Sol Nascente/Pôr do Sol
Antônio José da Silva
(Toninho)

Sudoeste / Octogonal
Walkiria Garcia de Freitas

Taguatinga
Ezequias Pereira da 
Silva

Varjão
Daniel Damasceno Crepaldi

Vicente Pires
Admilson Teixeira

A Secretaria de Estado de Governo do DF deseja boas-vindas aos novos administradores
e coloca-se à disposição para que tenham uma gestão exitosa. Ao mesmo tempo,
agradece o trabalho daqueles que se descompatibilizaram de seus cargos para buscar
uma candidatura a um cargo político. 

Lago Norte
Anderson Carlos 
Alves Tolêdo

Lago Sul
Rubens Santoro Neto

Núcleo Bandeirante
Cláudio Márcio de 
Oliveira

Paranoá
José Carvalho Pereira
Junior

Park Way
Mauricio Tomaz da Silva

Planaltina
Antônio Célio R. Pimentel

Plano Piloto
Ilka Teodoro

Recanto das Emas
Wanderley Eres de
Deus

Riacho Fundo
Ana Lúcia Pereira de Melo

Riacho Fundo II
Rafael R. Mazzaro

Samambaia
Claudeci Ferreira 
Martins

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo Novo

Novo

Novo

Novo

Novo



Audiências públicas para debater a criação de duas
Regiões Administrativas: Água Quente e Arapoanga

Destaque

“Água quente não tem nada. Falta
desenvolvimento, escola, redes pluviais.
Água quente precisa ser uma RA. Já
estamos aqui há mais de 20 anos. A
criação vai trazer desenvolvimento social
e econômico para nossa região”, disse
Claudimar Maria, representante da
comissão de líderes comunitários de Água
Quente. 
No dia 7 de maio, será a vez de debater
sobre a criação da região administrativa
do Arapoanga. A audiência pública será
aberta a qualquer pessoa interessada em
saber sobre o assunto e contribuir com
suas sugestões e críticas.
A audiência será de 9h às 12h, na Escola
Classe 01 do Arapoanga localizada na
Quadra 18B - Arapoanga Condomínio
Mansões, Brasília - DF. Os interessados
poderão participar da reunião de forma
presencial.

Mais de 400 pessoas participaram da
audiência pública realizada no dia 9 de
abril para tratar da possibilidade de
criação da Região Administrativa de Água
Quente. Promovida pela Secretaria
Executiva das Cidades, o evento abriu
diálogo com a população que, em sua
maioria, manifestou-se favorável à
formação da nova cidade.
Água Quente faz parte do Recanto das
Emas e tem aproximadamente 20 mil
moradores. O local carece de
infraestrutura urbana e tem recebido
atenção de órgãos do Governo do Distrito
Federal, inclusive do GDF Presente, com
ações pontuais para melhorar as
condições de vida da população que lá
reside.
A proposta de criação da RA tem o objetivo
de promover a descentralização
administrativa e a utilização racional de
recursos para o desenvolvimento
socioeconômico da cidade, permitindo
uma gestão mais efetiva. 
De acordo com o secretário executivo das
Cidades, Valmir Lemos, a pandemia
atrasou a realização da audiência, prevista
para acontecer em 2020, com a finalidade
de saber se a proposta de criação da
região administrativa tem o respaldo da
população. “O governador Ibaneis tem a
sensibilidade de entender o que é
necessário fazer e coloca seu corpo
técnico para realizar. É importante que a
população se manifeste”, disse. a

Foto: Laís Holanda



Polo Oeste II: 92 toneladas de massa asfáltica foram
aplicadas em dois dias para tapar buracos em Taguatinga 

Destaque

Uma operação reforçada foi montada nos
dias 12 e 13 de março para recuperar vias
de Taguatinga Sul e Norte. Três equipes do
DER e cinco da Novacap, num total de 85
pessoas, trabalharam para tapar buracos
em pistas da QND, Pistão Norte, Samdu,
QNE, QNL, QSG, CSG, QSB, Avenida Central
da Estrada Parque Taguatinga-Guará até à
Samdu, Avenida das Palmeiras, Vila Dimas,
entre outros endereços. Nos dois dias
foram aplicadas 92,10 toneladas de
massa asfáltica.
A operação tapa-buraco foi um pedido
feito pelo então administrador da cidade,
Bispo Renato Andrade, ao governador
Ibaneis Rocha, que determinou à
Secretaria de Governo do DF a
coordenação da força-tarefa. 
“As operações de tapa-buracos são
realizadas de forma permanente. Por mês,
só com tapa-buracos, são gastas 400
toneladas de massa asfáltica. Com as
chuvas torrenciais de janeiro e fevereiro a
situação se agravou, apesar de nosso
trabalho diário. Acreditamos que
conseguiremos melhorar o trânsito na
cidade”, disse o Bispo Renato. 

A equipe do GDF Presente acompanhou
de perto os trabalhos feitos nos diversos
locais. De acordo com Elton Walcacer,
coordenador do Polo Oeste II, mesmo com
a forte chuva de sábado (12), o mutirão
correspondeu a 10 dias de trabalho. 

 

“As cidades que têm uma malha viária
mais antiga sofrem um pouco mais, e nós
vamos repetir o mutirão nos próximos fins
de semana, de acordo com levantamento
que já solicitamos. Com esse reforço,
Taguatinga melhorou bastante, e o
trabalho do dia a dia das equipes que
atendem à cidade continua”, disse o
secretário de Governo, José Humberto
Pires de Araújo.
A partir de dados registrados em um
balanço, José Humberto avaliou como
positivo o resultado da operação. “Vamos
continuar nessa luta para normalizar as
vias do DF o mais rápido possível. As que
forem passíveis de recapeamento serão
feitas; e, nas que necessitam de tapa-
buraco, nós continuaremos fazendo até
atingir nossa meta, que é o buraco zero na
cidade”, disse. 

 



Polo Leste utilizou 50 toneladas de massa asfáltica
na cidade do Itapoã

GDF
Presente



A QE 40 no Setor de Oficinas foi um dos endereços do
mutirão para tapar buracos no Guará. Com quatro equipes
trabalhando na recuperação das vias da cidade, só no
primeiro dia da ação, 48 buracos foram fechados com a
aplicação de 26 toneladas de massa asfáltica. Depois de cinco
dias de trabalho, mais de 200 toneladas de massa asfáltica
foram utilizadas para recuperar vias do Guará. 

Polo Central

No Varjão, o GDF Presente trabalhou na limpeza da região
administrativa, de onde foram recolhidas 20 toneladas de
inservíveis. Equipes do programa também ajudaram na
obra de infraestrutura para colocar dois abrigos de
ônibus, uma na quadra 04 e outra na 09. Outra obra na
cidade foi a reforma de um campo de futebol, na Quadra
9. A equipe do GDF Presente e a Administração Regional
do Varjão também trocaram a grama sintética, corrigiram
problemas no piso e pintaram as grades de proteção.

Outras ações importantes de
manutenção e conservação
também foram realizadas:
construção de calçada na QE 26
conjunto C 2; recolhimento de
entulho na rua 11 do Polo de
Moda; capina e roçagem na
Horta Comunitária da QE 38; e
capina e roçagem no Teatro de
Arena.

Polo Central Adjacente I

No Lago Norte, o Polo
Central Adjacente I

trabalhou na operação
tapa-buraco do

condomínio Taquari.



Polo Central Adjacente III

A manutenção do Polo Central III renovou o trecho 2 do Setor de Clubes Sul. A região é
bastante movimentada nos finais de semana e as ações deixaram asfalto renovado,
árvores podadas, meios-fios alinhados e substituídos. A limpeza recolheu lixo verde,
galhos e material descartado nas vias. 

Polo Central Adjacente II

As fortes chuvas do verão provocaram a formação de uma grande erosão próximo a um
córrego na Chácara 3, limítrofe às chácaras 1, 2 e 4, de Arniqueira. O problema seria
maior, não fosse a ação do Governo do Distrito Federal (GDF) na recuperação desse
barranco de terra que deslizou e colocou em risco as casas da vizinhança. Com uma pá
carregadeira e quatro caminhões, uma equipe do programa GDF Presente preencheu e
assentou o buraco feito pela erosão com material reciclado de restos da construção civil
mais terra e argila.
Durante o mês de março, os órgãos do GDF trabalharam ao lado da equipe da
administração regional em ações de manutenção e revitalização em vários pontos da
Região Administrativa.



Polo Sul

Polo Sul II

A Fazenda Sucupira, no
Riacho Fundo, recebeu
os cuidados da
Administração Regional
com o apoio do Polo Sul.  

Oito toneladas de massa asfáltica foram usadas para recuperar o asfalto do local. Por lá,
bueiro foi reformado. Em várias endereços foi feita poda preventiva de árvores,
recolhimento de lixo verde e operação tapa-buraco. 

No Riacho Fundo II, galhos foram recolhidos,
bueiros foram limpos, vias recuperadas. O período
chuvoso é propenso para o crescimento dos
matos, por isto equipes da administração regional
intensificaram a roçagem e capina de áreas
públicas.

Polo Sul II, administração regional e Novacap
trabalharam para recuperar as pistas em todos os
setores do Gama. Um dos pontos que recebeu cuidado
foi a Praça 13 do Setor Sul. Além de tapa-buraco, por lá
o Detran pintou faixas de pedestres e quebra--molas;
cinco paradas de ônibus receberam pintura nova; teve
poda de árvores, plantação de grama e recuperação do
alambrado do campo de futebol de areia. O DER fez
pintura de 12 paradas de ônibus desde o monumento
do Periquito até o viaduto na entrada da cidade. E o SLU
fez frisagem e pintura em toda a região administrativa.

Tapa-buraco no Setor Sul. A
administração regional está
trabalhando para recuperar
as vias de toda a RA



O Polo Oeste deu apoio ao Polo Sul no
Recanto das Emas. A cidade passou por
um mutirão de limpeza e mais de 280
toneladas de entulho foram retidadas
da cidade. 
Em Brazlândia, as máquinas do Polo
Oeste ajudaram na construção do
campo de grama sintética da Vila São
José.

Polo Oeste

Polo Oeste II

14 metros de rede de águas pluviais foram
recuperados em Ceilândia. Durante o mês de
março, frentes do GDF Presente trabalharam na
restauração de um assoreamento (acúmulo de
areia, roxas e terra) localizado na QNP 15 da
cidade. Além disto, o programa recolheu 32
toneladas de entulhos entre as quadras QNM e
EQNM como forma de profilaxia contra o foco
dos transmissores da dengue e animais
peçonhentos. 

A administração regional em parceria com a
NOVACAP e o GDF Presente fizeram a
desativação de um lixão localizado na
Expansão do Setor O. O local ganhou meios-
fios novos para impedir acesso facilitado.

Em Sol Nascente, os
condomínios Gênesis, no trecho
II, e Novo Horizonte, no trecho I,
receberam operação tapa-
buraco. Foram aplicadas 15
toneladas de massa asfáltica na
recuperação das vias.



O mês de março foi voltado ao atendimento
das ouvidorias na região de Planaltina. As ações
mais importantes foram as de recuperação
asfáltica que se dividiram em duas frentes: 
A primeira foi composta pelas equipes da
Administração da RA e da Novacap. Foram
usadas por dia em torno de 5 a 10 toneladas de
massa asfáltica.  
A segunda frente foi realizada pela empresa
terceirizada em caminhões do polo, que utilizou
entre 25 e 40 toneladas e atuou na região de
Arapoanga e no setor de Feiras da cidade. 
A ação durou 20 dias e gerou elogios na
ouvidoria.  

Polo Leste 

O GDF presente esteve na cidade do Paranoá
realizando ações de tapa-buracos e recolhimento
de inservíveis. Ao todo foram recolhidas 90
toneladas de entulhos como sofás, camas,
colchões e outros. Foram utilizados para o serviço
de recapeamento asfáltico 41 toneladas de massa.
Além disto, a equipe realizou roçagem mecânica
com trator e acabamento com roçadeiras costais
no Morro Capelinha. 

Trabalho emergencial de tapa-buracos no comércio da
Avenida Independência em Planaltina. O GDF Presente
atendeu a solicitação dos empresários da área. A pista
possuía uma deformidade provocada pelo trânsito
intenso que  foi solucionada. 

Polo Norte 

Na cidade do Itapoã foram
recolhidas aproximadamente
400 toneladas de entulhos
durante todo o mês. Já nas ações
de tapa-buracos foram gastas 50
toneladas de massa asfáltica, 30
da Administração e 20 da
Novacap. 



Abertos diálogos para reduzir conflitos
gerados por excesso de barulho

O excesso de barulho e a poluição sonora
provocados principalmente depois das
22h são motivo de constantes reclamações
de moradores sobre eventos, festas e
estabelecimentos comerciais com música
e conversas altas. Para apaziguar ânimos,
garantir a boa convivência urbana e buscar
soluções por meio do diálogo, o Governo
do Distrito Federal (GDF) vai colocar em
atividade, a partir de abril, as Câmaras
Regionais de Conciliação.
Monitoradas pela Secretaria de Governo,
por meio da Secretaria Executiva de
Políticas Públicas, elas atuarão em todas
as regiões administrativas na redução do
conflito e na construção de entendimento
entre as partes reclamantes e reclamadas.
Além da poluição sonora, entram na pauta
a poluição visual e a ocupação de espaços
públicos.
A ideia é evitar o sofrimento causado ao
cidadão em qualquer circunstância de
incômodo, propondo soluções de
aprimoramento da fiscalização dos órgãos
públicos sem deixar de reconhecer a
possível relevância do evento para a
cidade. “A conciliação é um remédio e um
instrumento muito importante de gestão”,
afirma o secretário de Governo do DF, José
Humberto Pires.
Serão, ao todo, 25 câmaras regionais –
com representações de todas as 33
regiões administrativas – compostas, cada
uma, por um ouvidor, um diretor de
Aprovação e Licenciamento e um diretor
de Articulação.

Elas se submeterão à consulta e
orientações de uma Câmara Central de
Conciliação formada por representantes
da própria Secretaria de Governo, da
Secretaria de Proteção da Ordem
Urbanística (DF Legal), do Brasília
Ambiental e da Controladoria-Geral do
DF. A capacitação dos integrantes desses
grupos foi feita pela Escola de Governo
(Egov).
“Trata-se de uma iniciativa com reflexos
bastante positivos e de grandioso
resultado para o bem-estar e a garantia
da qualidade de vida da população”,
avalia a secretária executiva de
Acompanhamento e Monitoramento de
Políticas Públicas da Secretaria de
Governo, Meire Mota.
De acordo com o secretário executivo do
Brasília Ambiental, Thulio Moraes, pelo
menos 80% das demandas recebidas pela
Ouvidoria do Brasília Ambiental tratam de
poluição sonora. Ele lembra que além de
envolver empresários e comerciantes,
muitas vezes, atividades lúdicas e de
lazer, promovidas pelos próprios
cidadãos em praças e quadras esportivas,
incomodam a vizinhança pelo barulho.
"Acredito que as câmaras serão
instrumentos importantes de
convencimento e entendimento entre
todos os envolvidos”, diz ele.

Hédio Ferreira Júnior, da Agência Brasília



Giro nas novidades SEGOV

As equipes de campo do GDF Presente
estão recebendo camisetas padronizadas 

de identificação. A iniciativa tem o objetivo de
dar mais visibilidade ao programa que
diariamente percorre as regiões administrativas
do Distrito Federal, cuidando da zeladoria e da
manutenção e conservação dos equipamentos e
espaços públicos.
Também, os Polos estão recebendo novas
placas para identificar as obras e serviços em
execução.

A Secretaria Executiva das Cidades, ao lado da Administração Regional do Guará e
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, está acompanhando de perto o
andameandamento da obra na Avenida Central do Guará II. Trata-se de melhorias que estão

sendo executadas por um grupo de empresas concessionárias como medida mitigadora
por construções de condomínios na região, mas que estão sendo questionadas por
moradores.
O secretário Executivo das Cidades, Valmir Lemos, visitou a obra junto com a
administradora regional, Luciane Quintana, e a equipe da Seduh, que já realizou duas
audiências públicas para ouvir as demandas da população local.
Em reunião dia 4 de abril, a Seduh apresentou à população as propostas de ajustes no
projeto das obras de requalificação, que inclui a construção de uma ciclofaixa. Entre as
principais mudanças estão a retomada da terceira faixa, excluindo o avanço criado para
estacionamento; e o estreitamento das calçadas nas extremidades da avenida,
mantendo as demais calçadas e ciclovias executadas.



Giro nas novidades SEGOV

Dia 8 de março aconteceu o 2º
Mutirão PopRuaJud, no Centro Pop
Bra

possível regularizar benefícios previdenciários, inclusive com perícia médica realizada no
local, regularizar a situação eleitoral, vacinar-se e realizar teste da Covid-19.
Para a concretização do evento, foi necessária a participação e apoio de dezenas de
voluntários dos órgãos parceiros e de autoridades que prestigiaram a ação. Entre elas, a
secretária executiva de Políticas Públicas da Segov, Meire Mota, que assegurou a
participação de órgãos do GDF como a Secretaria Executiva das Cidades, Secretaria de
Desenvolvimento Social, Caesb, CMBDF,  vice-governadoria e Novacap.

O comitê criado para debater a atualização das normas que regem o
funcionamento das bancas de jornais e revistas no DF conclui o seu trabalho. O  co-

legiado teve a contribuição de representantes e do sindicado da categoria para elaborar
minuta de projeto de lei que já foi apreciada pela Assessoria Jurídica da Segov. Agora, a
proposta será enviada para análise da Assessoria Jurídica da Governadoria e
posteriormente enviada à Câmara Legislativa do DF. 

Depois de dois anos sem ocorrer presencialmente,
em função da pandemia do coronavírus, a Via Sacra

Brasília. A iniciativa é do TJDFT e da Justiça
Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal,
em parceria com diversos órgãos públicos. 
A ação proporcionou atendimento jurídico a
centenas de pessoas que estão em situação
de rua no Distrito Federal, com acesso
facilitado a todas as instituições
participantes. Entre os serviços oferecidos, foi 

será realizada no dia 15 de abril. Para atender as 100  mil
pessoas esperadas no Morro da Capelinha, em Planaltina,
o Polo Norte do GDF Presente fez um mutirão para
organizar a estrutura do evento, como a manutenção dos
acessos para veículos e pedestres, substituição de
luminárias, roçagem, retirada de entulho e instalação de
banheiros químicos, entre outros.
O mutirão foi formado por equipes da Administração Regional de Planaltina, Secretaria
de Agricultura, Caesb, CEB, Novacap, SLU, DER-DF, CBMDF e PMDF.



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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