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PALAVRA DO GOVERNADOR

Minha gente, estamos chegando ao fim do nosso primeiro mandato no Governo de Brasí-

lia. Nesses quatro anos, alcançamos muitos resultados significativos para o desenvolvimento 

social e econômico de nossa cidade. Se não conseguimos fazer tudo o que queríamos, pode-

mos garantir que tudo o que fizemos foi feito com muito amor e dedicação, e com espírito 

público. Quando assumimos o governo do DF em 2015, encontramos uma situação caótica 

em relação às contas públicas. Com muito esforço e medidas duras, que exigiram sacrifícios 

da população, conseguimos equilibrar as finanças. Fizemos um governo reconhecidamente 

sério e honesto, que devolveu a auto-estima aos brasilienses e mudou o cenário de desordem 

que encontramos em 2015: colocamos a casa em ordem e Brasília na direção da cidadania.

São essas ações que alimentam o nosso espírito e nos ajudam a enfrentar todas as difi-

culdades. Mas sabemos que ainda há muito o que fazer, e queremos continuar a luta para 

melhorar ainda mais a vida da população de Brasília. Queremos agora ir para as ruas dialogar 

com a população e oferecer o que cada um de nós tem de melhor para servir à população de 

Brasília em um novo mandato. Estamos preparados para encontrar um grande desconten-

tamento com a política e com os políticos, o que é muito justificável. Mas sabemos também 

que vamos encontrar uma população ansiosa por mudanças, buscando resgatar a esperan-

ça. E nós temos que ser semeadores de esperança, porque temos a semente na mão.

Gostaria de retomar uma frase de Juscelino Kubitschek, que cabe perfeitamente neste 

momento. Ele dizia: 

“Não vejo sentido nas vidas que se economizam, que se 

recusam a se consumir na chama de um ideal.”

Nós buscamos esse ideal! O ideal de uma cidade justa, de uma cidade solidária e generosa, 

que seja orgulho de todos os brasileiros. Nós, que somos da geração Brasília, temos um com-

promisso, uma missão, que é resgatar o espírito que comandou a criação de Brasília, quando 

Juscelino reuniu o melhor do talento brasileiro na arquitetura, no urbanismo, nas artes e na 

cultura popular para construir a capital do nosso país!

Este Programa de Governo sintetiza os valores e princípios que prezamos ao governar, e 

as principais propostas que temos para continuar essa jornada, como representantes do Par-

tido Socialista Brasileiro, da Rede Sustentabilidade, do Partido Verde, do Partido Comunista 

do Brasil e do Partido Democrático Trabalhista. Sabemos como fazer, porque já fizemos. Já 

plantamos a esperança, e agora queremos ampliar a semeadura para colher o fruto saboroso 

da paz social e da prosperidade! 

Rodrigo Rollemberg
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Avenida das Palmeiras no Sol Nascente trecho 1, 

urbanizado com a participação da comunidade 
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INTRODUÇÃO

Este Programa de Governo deve ser visto como uma continuação do programa Cidade, 

Cidadão, Cidadania (2014), uma vez que se assenta sobre metas já cumpridas, com sucesso, 

ou em andamento e, acima de tudo, sobre a mesma base de valores e princípios. Por outro 

lado, pretendemos atualizar ações e projetos ainda em andamento, refinar o que não saiu 

como queríamos, enfrentar os novos desafios que surgem em uma sociedade dinâmica 

como a nossa e acolher sugestões que recebemos da população e com a experiência acu-

mulada no primeiro governo. 

Reafirmamos, pois, nossos valores e princípios, fundamentos sobre os quais continuare-

mos a implantar nosso modelo inovador de governança.

NOSSOS VALORES

Pessoas em primeiro lugar

Valorizamos o que é bom para o conjunto da população e o que promova a felicidade e o 

desenvolvimento pleno das potencialidades de cada cidadão.

Máxima atenção ao planeta e ao território

Buscar uma coexistência harmônica, que conserve os ecossistemas e garanta sua saúde, 

utilizando recursos naturais com responsabilidade, respeito e em benefício de todos.

A cidade e o meio rural como sedes da comunidade

Fortalecer o espírito comunitário, nas cidades e nos núcleos rurais, formando cidadãos cons-

cientes, que possam exercer plenamente a cidadania.

A política como promoção do bem-estar social

Praticar a política como prestação de serviços à população, para garantir a qualidade de vida 

e o florescimento da comunidade, e não para atender interesses privados ou corporativos.
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Democracia se faz com participação

A cidadania envolve um conjunto de deveres, que garantem a todos os cidadãos acesso aos 

direitos estabelecidos pela Constituição Cidadã. O bom cidadão contribui para o bom fun-

cionamento do Estado.

O Estado a serviço da população

O bom governo, por sua vez, coloca o Estado a serviço dos interesses dos cidadãos, desde 

que compatíveis com o respeito mútuo, a preservação do planeta e a garantia da justiça e 

da paz social.

Desenvolvimento real só ocorre quando há equidade

A comunidade humana só pode prosperar de verdade quando ninguém é deixado para trás. 

E o papel fundamental do Estado é criar condições para que todos possam avançar juntos.

foto: Tarcisio Nascimento

Hospital Veterinário Público - HVEP, em Taguatinga 
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NOSSOS PRINCÍPIOS

Responsabilidade Social

Um governo a serviço da sociedade, engajado em impulsionar o desenvolvimento huma-

no e da comunidade do Distrito Federal sob a égide da justiça social, priorizando políticas 

públicas que atendam aos menos favorecidos, consolidem direitos, diminuam desigualda-

des e promovam o exercício da cidadania, bem como a emancipação e a autonomia plena 

de todos cidadãos.

Responsabilidade Ambiental

Um governo atento à proteção e ao uso consciente e sustentável dos nossos recursos natu-

rais, dentro dos limites do funcionamento dos ecossistemas, com a adoção de práticas que 

tenham o máximo de eficiência energética e o mínimo de produção de resíduos e que, na 

medida do possível, reduzam nossa pegada ecológica e contribuam para o esforço global 

de reversão dos graves efeitos das mudanças climáticas.

Reponsabilidade Política

Um governo verdadeiramente democrático, aberto ao diálogo com a sociedade em toda 

sua diversidade cultural e política, e que busca no diálogo o caminho para solucionar con-

flitos e produzir consensos, sempre visando a construção de políticas públicas inclusivas e 

participativas.

Responsabilidade Administrativa

Um governo ético, transparente em todas as suas esferas, intolerante com a corrupção e 

que promova a participação popular nas ações administrativas — do planejamento à ava-

liação das políticas públicas — dando pleno acesso ao andamento de obras e da execução 

orçamentária. Uma atitude de obediência rigorosa da legislação vigente, e um olhar crítico 

no sentido de contribuir para aperfeiçoá-la pela atuação política é obrigação intrínseca e 

indiscutível de governos responsáveis.

Responsabilidade Fiscal

Um governo comprometido com soluções criativas e inovadoras, atento às boas práticas 

de gestão consolidadas tanto no Brasil, quanto no exterior e, sobretudo, responsável em 

relação ao ordenamento das contas públicas a fim de garantir o bom funcionamento das 

instituições do Estado no presente e para as futuras gerações.

foto: Tarcisio Nascimento
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Responsabilidade com a Transparência

Um governo ético, intolerante com a corrupção e transparente em todas as suas esferas, 

que promova a participação popular nas ações administrativas, dando pleno acesso ao 

andamento de obras e à execução orçamentária. As ações de governo devem ser comu-

nicadas à população de maneira apropriada, visando ampliar a participação popular e via-

bilizar o controle social efetivo. Deve-se fazer chegar à população informações claras sobre 

as conexões entre problemas, ações, resultados e consequências, com intuito de ajudá-la a 

compreender os fenômenos e engajá-la nos esforços governamentais.

Responsabilidade Cultural

Entendemos a cultura como um complexo que inclui o  conhecimento, os  costumes, 

as crenças, a arte, a moral, a lei e os hábitos e as capacidades adquiridas pelo homem no 

contexto social. Nesse sentido, é responsabilidade do governo estimular o desenvolvimen-

to científico e tecnológico, assim como a inovação, em todas as áreas, e aplicar os resulta-

dos na solução dos problemas de interesse público. Da mesma forma, cabe ao governo 

promover a difusão de conhecimentos consolidados, como se dá no sistema educacional 

e no ambiente escolar, e nas atividades de capacitação de profissionais e do cidadão. Igual-

mente essencial é a responsabilidade do governo em proteger, regulamentar e incentivar 

as artes e todas as vertentes e expressões do chamado ‘patrimônio cultural’ do povo.
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AÇÕES



12



13

MOBILIDADE
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Ações Estruturantes

1.  Revisão do Plano Diretor de Transporte Urbano

2.  Implantação de novo Sistema de Bilhetagem Automática com acesso pleno 

ao sistema (novas formas de pagamento) e ampliação do Bilhete Único para 

atingir os principais municípios da RIDE

3. Modernização do monitoramento da frota

4. Conclusão do sistema de informação aos usuários

5. Ampliação dos investimentos em terminais no DF para integração dos muni-

cípios adjacentes a Brasília:

• Ceilândia Setor “O” – Ampliação

• Planaltina – Novo

• BRT Santa Maria – Ampliação

• BRT Gama – Ampliação

6. Integração física e tarifária entre todos os modais de transporte

7. Criação e implantação do sistema “Última Milha”, implantando uma infraes-

trutura de transporte secundária de acesso ao sistema de transporte principal

8. Implantação das melhorias urbanas por meio do Zona 30, articulando, em 

convívio pacífico e seguro, pedestres, ciclistas e veículos automotores na estra-

tégia de “acalmar o tráfego” 

9. Elaboração, discussão e aprovação de estatuto do pedestre, para disciplinar a 

política de mobilidade a pé

10. Criação de serviço de transporte para pessoas com deficiência

11. Ampliação das linhas de transporte rural.

 

Obras

1. Construção do Terminal de Integração Furnas em Samambaia

2. Construção do Terminal da Quadra 401 de Santa Maria

3. Construção do Terminal de Arapoanga em Planaltina

4. Reforma do Terminal Asa Sul

5. Construção do Terminal Asa Norte

6. Reforma dos terminais de Brazlândia e Gama

7. Projeto e construção do Terminal de Itapoã

8. Projeto e construção do Terminal de Vicente Pires

9. Construção do segundo módulo do terminal do BRT Sul em Santa Maria

10. Construção de terminal na BR-020 na saída de Planaltina

11. Ampliação do Terminal do Setor “O” para atender linhas de Águas Lindas

12. Construção do Túnel da Avenida Central de Taguatinga

13. Manutenção dos passeios públicos na Avenida Hélio Prates
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Programa Mais Metrô

1.  Modernização do Sistema Metroferroviário

2. Conclusão da linha-1 do metrô (Estação 104 sul e Estação Onoyama)

3. Expansão do metrô em Ceilândia e Samambaia

4. Compra de trens para o metrô

5. Início do metrô da Asa Norte com a estação HRAN

6. Investimento em projeto e obra do VLT W3 Sul/Norte, ligando a Estação Asa 

Sul do metrô ao Terminal Asa Norte

 

Programa Mais Ônibus

1.  Renovação da frota de ônibus, priorizando veiculos com biocombustível, elé-

trico, piso baixo, ar condicionado, motor traseiro

2.  Aquisição de ônibus com portas do lado esquerdo e direito, com piso baixo e 

motor traseiro, pelas concessionárias que operam no corredor

3. Conclusão do BRT Sul, com as obras de extensão do Expresso Sul até a Esta-

ção Asa Sul do metrô

4. Implantação do trecho do BRT Noroeste compreendendo Avenida Hélio Pra-

tes, Pistão Norte e Sul e Via Estrutural

5. Implantação do BRT Norte

6. Implantação do BRT na BR-020, ligando o Plano Piloto a Sobradinho e Pla-

naltina

7. Construção do Corredor de Transportes na via Estádio até Terminal no Setor 

Pôr do Sol

8. Finalização do projeto e início das obras do BRT Oeste (Ceilândia, Taguatinga, 

Guara, Vicente Pires e Estrutural), com a construção de dois complexos de via-

dutos da EPIG e elimina o item 6 da priorização do transporte

9. Contratação de estudo para readequação das linhas de ônibus do DF

10. Reestruturação e urbanização dos corredores de ônibus das avenidas W3 Sul 

e W3 Norte

11. Implantação do Ônibus Executivo Elétrico do Aeroporto

12. Melhorar o atendimento e a qualidade do sistema de transporte publico rural

Priorização do transporte coletivo em faixas exclusivas de ônibus

1. Requalificação e ampliação da EPNB

2. Requalificação da ESPN

3. Implantação da DF-020

4. Implantação da Faixa Monumental (Eixo Monumental)

5. Investimento em corredores de BRT
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Programa Mais Bike

1. Construção de ciclovia ligando Ceilândia à Taguatinga

2. Expansão anual da malha de ciclovias e ciclofaixas

3. Instalação de paraciclos em todas as Regiões Administrativas

4. Implantação de bicicletários em terminais e estações do metrô

5. Ampliação da oferta de bicicletas compartilhadas, expandindo o serviço para 

outras Regiões Administrativas do DF

Programa Mais Táxi

1. Implantaçao de táxis elétricos por meio de novas licenças

2. Melhoria e implanatação da infraestrutura dos pontos de apoio aos táxis
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SAÚDE
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Ações Estruturantes

1. Consolidar a mudança de modelo assistencial do SUS/DF que tem como eixo 

de organização a Estratégia Saúde da Família, fortalecendo a Atenção Primá-

ria à Saúde

2. Manter a cobertura de Estratégia Saúde da Família acima de 70% no Distrito 

Federal, considerando inclusive o aumento populacional anual do DF, expan-

dindo a cobertura nas áreas mais vulneráveis, com o objetivo de chegar a 

100% em Planaltina, Santa Maria, Ceilândia, Gama, São Sebastião, Recanto das 

Emas e Samambaia

3. Ampliar o número de Agentes Comunitários de Saúde e Controle de Ende-

mias, completando as Equipes de Saúde da Família e reforçando o vínculo 

entre os profissionais de saúde e a população. Contratação de mais 2000 

Agentes de Saúde 

4. Ampliar a capacidade de aperfeiçoamento técnico e científico dos profissio-

nais das Equipes da Atenção Primária à Saúde

5. Rever o modelo de gestão dos hospitais regionais de modo a garantir maior 

agilidade para abastecimento e contratações, fortalecendo a Rede Hospitalar 

do DF:

• Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB)

• Hospital Regional Asa Norte (HRAN)

• Hospital Regional da Região Leste (HRL)

• Hospital Regional de Sobradinho (HRS)

• Hospital Regional de Planaltina (HRP)

• Hospital Regional de Brazlândia (HRB)

• Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

• Hospital Regional de Samambaia (HRSam)

• Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

• Hospital Regional do Gama (HRG)

• Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) 

6. Fortalecer as Escolas de Saúde (Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS, 

Escola de Aperfeiçoamento do SUS - EAPSUS e Escola Técnica de Saúde de 

Brasília - ETESB)

7. Consolidar o Complexo Regulador em Saúde do DF em seu papel de orga-

nizar o atendimento móvel de urgência (SAMU), e o acesso da população a 

serviços, exames especializados, cirurgias e internações, promovendo redução 

das filas, transparência e equidade no atendimento em saúde.

8. Regular 100% dos serviços ambulatoriais especializados ofertados pela Rede 

SES/DF.
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9. 4.2. Regular 100% das cirurgias eletivas na Rede SES/DF;

10. 4.3. Ampliar a qualificação do processo de regulação com o uso do Telessaú-

de, priorizando os casos mais graves e agilizando o andamento das filas.

11. Fortalecer a regionalização da gestão em saúde, ampliando a descentraliza-

ção administrativa com o aumento da autonomia das regiões de saúde, faci-

litando que a adoção de soluções para os problemas de saúde estejam mais 

adequadas à realidade local.

12. Consolidar e ampliar o uso da Sala de Situação da Secretaria de Saúde do DF.

13. Ampliar o número de temas de saúde e dados em formato aberto disponibi-

lizados no portal da Sala;

14. Expandir a transparência ativa sobre informações de saúde através do portal 

da Sala;

15. Qualificar com o uso da Sala de Situação a gestão da informação na Secretaria 

de Saúde melhorando o processo de monitoramento e avaliação em saúde

16. Recomposição salarial dos servidores da Saúde

Obras

1. Reformas e melhoria da infraestrutura de hospitais 

• Reforma do Piso – HMIB

• Reforma UCIN Canguru - HMIB

• Reforma CPN – Centro de Parto Normal – HRG

• Reforma CPN – Centro de Parto Normal – HMIB

• Reforma Posto - Penitenciária Feminina

• Reforma HRAN – Queimados

• Reforma e ampliação Pronto Socorro – HRBZ

• Reforma e ampliação do Pronto-socorro do HRC

• Reforma do Auditório – HRS

• Reforma - Ambulatório HRT

• Reforma - Radiologia HRPL

• Ampliação do HAB

• Ampliação de Centro de Trauma – HRL

• Ampliação de Centro de Trauma - HRS

2. Construção de um novo hospital para a Região de Ceilândia com capacidade 

para 796 leitos, suficientes para atender esta população com alto índice de 

vulnerabilidade

3. Transformação do atual edifício do HRC em uma referência Materno Infantil e 

Geriátrica para a região
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4. Construção do Hospital do Câncer, com 172 leitos (152 internações e 20 UTI), 

consultórios multidisciplinares, e ampla área capaz de ampliar o acesso dos 

pacientes em quimioterapia, radioterapia e procedimentos cirúrgicos.

5. Construção e adequação de Unidades Básicas de Saúde:

• Construção UBS em Samambaia

• Construção UBS no Recanto das Emas

• Construção UBS na Ceilândia

• Construção UBS no Riacho Fundo

• Construção UBS no Paranoá

• Construção UBS no Mangueiral

• Construção UBS em Planaltina

• Construção UBS em São Sebastião

• Construção UBS na Estrutural 

• Construção UBS na Chapadinha – Brazlândia

• Construção UBS no INCRA 8 - Brazlândia

• Construção UBS no Ponte Alta - Gama 

• Construção UBS em Santa Maria.

• Reforma UBS Torre – Brazlândia

• Reforma UBS 03 Guará II

• Reforma UBS 01 Samambaia

• Reforma UBS 03 Riacho Fundo

• Reforma PSR - Catingueiro - Sobradinho

• Reforma UBS 02 - Sobradinho

• Reforma e Ampliação UBS AREAL

Ações de apoio 

1. Promover o aperfeiçoamento dos profissionais das Equipes da Atenção Pri-

mária à Saúde e da gestão das Unidades Básica de Saúde

2. Fomentar a pesquisa, inovação e a educação em saúde entre os profissionais 

da Secretaria de Saúde do DF

3. Consolidar os Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica – 

NASF-AB, capacitando e fortalecendo os processos de trabalho dos existentes 

e ampliando a cobertura por NASF-AB com a formação de 25 novas equipes

4. Ampliar a Planificação da Atenção à Saúde no DF, expandindo para outras 

regiões de saúde

5. Ampliação da atenção especializada, com ambulatórios de especialidades 

e policlínicas em todas as regiões de saúde, como retaguarda organizada e 
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disponível para as necessidades dos usuários identificadas pelas equipes da 

Estratégia Saúde da Família

6. Ampliação e fortalecimento das equipes da atenção domiciliar para garantir a 

cobertura de, pelo menos, 80% da população elegível (24 equipes), atualmen-

te conta-se com 16 equipes que atendem 50% da população elegível

7. Criação de 4 ncentros de parto normal nos hospitais que realizam maior nú-

mero de partos, visando aprimorar a assistência obstétrica em Brasília:

• Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB)

• Hospital Regional do Gama (HRG)

• Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

• Hospital Regional de Samambaia (HRSam)

8. Reestruturação da infraestrutura lógica de comunicação dos estabelecimen-

tos de saúde do DF e do DataCenter da Saúde

9. Implementação de novas soluções tecnológicas nas unidades de saúde do 

DF, que permitam melhor registro de informações clínicas, de gestão e de 

logística de insumos e medicamentos

10. Modernização da infraestrutura de tecnologia, informação e comunicação da 

Secretaria de Saúde, permitindo a incorporação de novas ferramentas infor-

macionais e melhorias no serviço pelo uso da internet

11. Implementar novas soluções tecnológicas nas unidades de saúde do DF, que 

permitam melhor registro de informações clínicas, de gestão e de logística de 

insumos e medicamentos

12. Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS

13. Qualificação dos profissionais em Saúde Mental em todos os níveis de aten-

ção e consolidando os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS
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foto: Tiago Oliveira
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EDUCAÇÃO
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 Ações Estruturantes

1. Valorização remuneratória dos profissionais da educação - carreira magistério 

- nos termos do Plano Distrital de Educação

2. Valorização remuneratória dos profissionais da educação – carreira assistência 

– buscando a equiparação salarial à da carreira “Políticas Públicas de Gestão 

Governamental do Distrito Federal”

3. Aumento no valor das funções gratificadas para Diretor e Vice Diretor, Che-

fes de Secretarias e Supervisores das Unidades Escolares da Rede Pública de 

Ensino do DF e da gratificação dos titulares das Coordenações Regionais de 

Ensino

4. Valorização dos profissionais da educação, carreiras magistério e assistência, 

fortalecendo as políticas de formação inicial e continuada

5. Implantação de proposta curricular orientada ao desenvolvimento de proje-

tos pedagógicos inovadores na educação básica que contemplem novas tec-

nologias e metodologias de ensino

6. Universalização da educação infantil para crianças de 3 anos

7. Fortalecimento da educação especial e da política de inclusão no DF

8. Fortalecimento da educação profissional e tecnológica buscando integrá-la à 

educação de jovens e adultos, ao ensino médio e ao setor produtivo

9. Implantação de Centros Interescolares de Línguas em todas as cidades do DF

10. Ampliação dos investimentos para a melhoria da infraestrutura da Rede Pú-

blica de Ensino

 Obras

1. Reforma e Construção de Centros de Educação da Primeira Infância - CEPI:

Águas Claras:

• CEPI da Quadra 208, Praça Sabiá, Lote 01

• CEPI da Quadra 104, Praça Tiziu, Lote 02

Ceilândia

• CEPI – da EQ 500\700 – Pôr do Sol

• CEPI – EQNP 06\10 Área Especial P Sul

• CEPI da QNP 11, Área Especial

• CEPI da QNO 18, Conjunto B, Lote 01

• CEPI da QNN 12, Lote B

• CEPI da QNP 05, Área Especial

• CEPI da EQNP 08/12, Área Especial

Estrutural

• CEPI da Quadra 03, Área Especial 02, Setor Leste

• CEPI da Quadra 07, Área Especial 01 - Setor Oeste
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Gama

• CEPI da EQ 01/02, Área Especial, Setor Norte

• CEPI da Rua Primavera, Lote 46, Vila DVO

• CEPI da EQ 05/11, Área Especial F, Setor Sul

• CEPI da Quadra 10, Área Especial, Setor Sul

Guará

• CEPI da EQ 17/19, Lote A

Lago Norte

• CEPI – SHIN CA – 2 LOTE 24

Lago Sul

• CEPI do SHIS QI 09/13, Conjunto 10, Lote H

Núcleo Bandeirante

• CEPI da 3a Avenida - Área Especial 04

Paranoá

• CEPI da Quadra 07, Conjunto F, Lote 01

Planaltina

• CEPI da Expansão do Setor Residencial Leste, Quadra 23, AE 06

• CEPI da Expansão do Setor Residencial Leste Quadra 23, AE 01

• CEPI do Condomínio Estancia IV, Mestre D’Armas

Plano Piloto

• CEPI da Rua 18, Vila da Telebrasília

Recanto das Emas

• CEPI da Quadra 112, Conjunto 5A, Lote 01

• CEPI Quadra 109, Conjunto 7, Lote 01

• CEPI Pardal na Quadra 201, Conjunto 13, Lote 1

Riacho Fundo

• CEPI da QN 09, Área Especial 2

Riacho Fundo II

• CEPI da QN 07C, Área Especial 01

Samambaia

• CEPI - QS - 607 Área Especial 01

• CEPI – QN 425 – Área Especial 02

• CEPI – QS 409 Área Especial 03

• CEPI do Subcentro Oeste Quadra 217, Lote 02

• CEPI da QS 605, Área Especial 01

• CEPI da QS 425, Área Especial 01

• CEPI da QN 401, Área Especial 01
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Santa Maria

• CEPI do CL 201, Lote 01A

• CEPI da EQ 215/315, Lote B

Sobradinho

• CEPI da Quadra 01, Conjunto 01, Área Especial 01 - Vila DNOCS

Taguatinga

• CEPI do Setor J Norte, Área Especial 18

• CEPI Setor QSE / QSF, Área Especial 14

• CEPI da EQNL 9/11, Setor L Norte

2. Reforma do CEM 10 da Ceilândia

3. Reconstrução da EC 52 de Taguatinga

4. Construção do CED Casa Grande no Gama

5. Construção do CEI do Parque do Riacho

6. Construção do CEF do Parque do Riacho

7. Reconstrução da EC 425 de Samambaia

8. Construção da EC do Itapoã

9. Reconstrução da EC 59 da Ceilândia

10. Reconstrução do CEF Vila Planalto

11. Construção da EC Jardim Mangueiral

12. Construção do CEF Jardim Mangueiral 

13. Construção do Ensino Fundamental  do Paranoá Parque

14. Construção do CEM – Centro de Ensino Médio do Paranoá Parque

15. Construção de EC no Recanto das Emas

16. Ampliação de escolas existentes com objetivo de atender aos estudantes em 

unidades escolares próximas às suas residências de forma a diminuir a neces-

sidade de transporte escolar

17. Construção de escolas técnicas em Brazlândia, Paranoá, São Sebastião, Santa 

Maria

 Programas correlatos

1. Promoção da educação científica e ambiental sobre o uso racional da água, da 

proteção do solo e da biodiversidade para toda a população

2. Realização de busca ativa por estudantes em situação de evasão escolar.

3. Realização de busca ativa por crianças de 4 a 5 anos de idade residentes no DF

4. Fortalecer programas de correção das distorções idade/série por meio de pro-

jetos pedagógicos próprios que contemplem novas tecnologias
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5. Manutenção e fortalecimentos das políticas desenvolvidas para o PDAF – Pro-

grama de Descentralização Administrativa e Financeira

6. Fortalecer e ampliar as ações dos programas Criança Candanga, Jovem Can-

dango e Brasília Cidadã voltadas para crianças e jovens em situação de vulne-

rabilidade

7. Implantação do projeto Embaixadores da Prevenção para fortalecer o comba-

te ao uso de drogas em escolas e espaços sociais

8. Ampliação do Programa Embaixada de Portas Abertas

9. Asfaltamento de todas as vias de acesso às escolas rurais (programa Caminho 

das Escolas)

10. Fortalecimento de Programas que promovam a Cultura de Paz nas Escolas 

públicas e privadas

11. Fortalecer as relações com as demais Secretarias de Estado com destaque às 

que desenvolvem programas de Cultura e Esporte

12. Fortalecer programas voltados aos jovens que cumprem medida socioeduca-

tiva e aos que se encontram em situação de rua e vulnerabilidade social
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SEGURANÇA


