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“Nunca vi nada igual no mundo. 

Mas reconheço esta cidade no mais fundo do meu sonho. 

O mais fundo do meu sonho é lucidez. 

Brasília é uma estrela espatifada. 

É linda e nua”. 

(Clarice Lispector – Crônicas sobre Brasília)    



Brasília 59 Anos de Parabéns !!!! 



Abril foi um mês de conquistas, de debates, de comemorações e também
de desafios.

Ao mesmo tempo em que celebrávamos os 59 anos de fundação e
conquistas da nossa cidade, fomos surpreendidos com um temporal que
trouxe transtornos e destruição em várias regiões do Plano Piloto.

Com uma coordenação eficiente, esta RA I, trabalhou, em conjunto com a
Defesa Civil, Secretaria de Cidades, Novacap, Corpo de CBMDF, CEB,
Secretaria de Obras SLU, Casa Civil e todos os órgãos do governo para a
solução de todos os estragos causados.

Também foi um mês de efervescência de debates, de construções e de
muita participação! Vamos ver?



184 Compromissos cumpridos! 

Conferencias Livres, Segunda Etapa do SOS DF, Aniversário
de Brasília, Desenvolvimento Institucional...

Este também foi um tempo de buscar um maior alinhamento
institucional com os setores do governo, com o Legislativo, e
internamente um melhor acompanhamento e aproximação das
equipes de trabalho, conforme veremos a seguir.



“Estabelecermos uma agenda de prioridades em diálogo com
às necessidades da população e com as lideranças
comunitárias”

“Reconhecermos as Conferências Livres das Cidades como um
espaço de exercício da cidadania”;

“Oportunidade de entrarmos em contato com as diferentes
áreas do território que compõem o Plano Piloto”;

... E assim estabelecermos parceria com a Fiocruz e o coletivo BR Cidades
para oferecer, aos diversos setores que compõem o território do Plano
Piloto, a estrutura e o apoio necessários para a realização das
Conferências Livres, garantindo que as demandas estejam representadas
na Conferência Distrital das Cidades.



Foram 7 Etapas de discussão envolvendo todas as regiões 
do Plano Piloto

Etapa Data Local Horário

Asa Norte 06/04 Fiocruz das 14h às 18h

Asa Sul 07/04 Espaço Renato Russo das 14h às 18h

Noroeste 13/04 Fiocruz das 14h às 18h

Setor Militar Urbano 18/05 Prefeitura Militar das 14h às 18h

Granja do Torto 14/04 Espaço Biotic das 14h às 18h

Vila Planalto 27/04 Creche Pioneira das 14h às 18h

Vila Telebrasília 28/04 Praça da Resistência das 14h às 18h







SEGUNDA ETAPA DO SOS DF
Vila Planalto, Vila Telebrasília, Granja do Torto, Asa Sul e Asa Norte são as regiões contempladas pela 

força-tarefa do SOS DF, com diversas ações conjuntas, de órgãos do Governo do Distrito Federal



MUTIRÃO DO SOS DF NO NOROESTE

Recolocação e pintura de meios fios
Remoção de entulhos,
Recapeamento asfáltico
Colocação de faixa tátil de alerta
Tapa buracos
Desobstrução de bocas-de-lobo

Atendimento de 90 demandas referentes ao
Setor de Habitações Coletivas Noroeste
(SHCNW) encaminhadas pela RAI e que foram
atendidas dentro do Programa SOS/DF.



MUTIRÃO DO SOS DF NA GRANJA DO TORTO 

Colocação de postes, recolhimento de carros
abandonados, combate ao mosquito da
dengue, remoção de entulhos, cata-cata e
tapa buracos foram algumas das ações
promovidas em toda a região pela
Administração do Plano Piloto em parceria
com a Diretoria de Vigilância
Ambiental/DIVAL, NOVACAP, Detran e CEB
promovendo uma limpeza geral na Granja,
atendidas dentro do Programa SOS/DF.



Recuperação e 
manutenção de 

Parquinhos 





Recuperação de 
danos causados  

Pelo temporal 



A Administração da RA I trabalhou em conjunto com todos os órgãos competentes 
para minimizar os danos em decorrência do temporal que atingiu a cidade no 
domingo, (21/4), provocando transtornos e destruição em várias regiões do Plano 
Piloto. 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),  choveu em um único dia o 
esperado esperado para todo o mês de abril. 

Centenas de árvores  foram derrubadas, vias obstruídas, alagadas e sem 
fornecimento de energia. Esse era o cenário em várias áreas do Plano Piloto após 
o temporal. 

Apesar da forte chuva e da ventania sem precedentes, não houve mortos ou 
feridos graves. A região da Asa Norte foi a mais atingida. 

A equipe da RAI trabalhou ombro a ombro com a Defesa Civil, Secretaria de 
Cidades, Novacap, Corpo de CBMDF, CEB, Secretaria de Obras SLU, Casa Civil e 
todos os órgãos do governo para a solução de todos os estragos causados. 





Gerindo e 
Organizando os 

Espaços    com a Participação 
da Comunidade  







Construindo 
a Gestão  Avaliação dos 100 dias 

de Governo 



31%

2%

54%

1%

12%

Mais de 16 mil atendimentos registrados em 
100 dias! 

5.100 Atendimentos presenciais
(Gabinete/COLIC/CODES/JM, Assessoria Comunitária

Mais de 400 Reuniões agendadas com segmentos da
comunidade

8.877 Registros de Licenciamento de Empresas
analisados no período

193 Eventos realizados no período

Mais de 2.000 Consultas telefônicas nos diversos pontos
de atendimento ao cidadão



Construindo 
a Gestão  Conhecendo 

as demandas 





Desenvolvimento Econômico



Registro e Licenciamento de Empresas (viabilidade de localização) 

2.719 pedidos protocolados

Todos os pedidos foram analisados dentro do período 



LICENCIAMENTO DE EVENTOS EVENTUAIS 

234 pedidos protocolados

126 Autorizados

51 Indeferidos

57 em exigência

Todos os pedidos foram analisados dentro do período 



Pintura, recuperação e manutenção de 
quadras de esporte, aparelhos de 

ginástica e parques infantis  

71 toneladas de lixo verde recolhidas 
nas quadras residenciais e comerciais 

64 toneladas de entulhos recolhidas 
no período 



Registro de 1.167 atividades envolvendo
atendimento presenciais, análise para
emissão de taxa de concessão de uso,
licença de obra e despachos e declarações
prediais sobre os “puxadinhos”

17 estudos realizados envolvendo o 
levantamento topográfico de quadras 

e a elaboração de croquis 

Apoio logístico em 06 missões, 
envolvendo vários órgãos do governo, na 
desocupação de áreas públicas invadidas 

por moradores em situação de rua


