
POSTO DE
ATENDIMENTO NA R.A.

Terracap monta posto para
cadastro da URB 005 e

esclarecimento de dúvidas
sobre regularização.

#GDFPRESENTE

Ações de melhorias na
infraestrutura das ruas e avenidas
e serviços de revitalização foram

realizados em toda cidade.

FALA
ADMINISTRADORA

Em pauta: Processo de
regularização
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#FALA
Muitos moradores tinham dúvidas a
respeito da regularização da região.
Então, em reunião com os diretores da
Terracap e a equipe técnica da
administração, decidimos unir forças
para atender a população. 
O processo de regularização, que
engloba o Setor Habitacional Arniqueira,
foi dividido em 9 URBs (áreas de
urbanização): URB 001/17, 002/17,
003/17, 004/17, 005/17, 006/17,
007/17, 008/17 e 011/17 que, devido
às suas peculiaridades, tramitam em
processos distintos.
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Até outubro de 2019, uma ação civil
pública oriunda do Ministério Público
Federal e ratificada pela justiça local
proibia a realização de qualquer obra no
setor pelo poder público. Somente após a
data, o GDF recebeu autorização para
empreender obras públicas e de
infraestrutura na RA, atreladas ao processo
de regularização.
A primeira etapa do processo que é o
cadastramento dos moradores da URB 005  
está sendo finalizada. Após isso, os imóveis
irão para cartório para o processo de
venda direta. 
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"A regularização da URB 005
é o resultado de muitos anos

de luta. Agora sim os
moradores poderão ter os
seus imóveis escriturados.
Essa é mais uma conquista

de muitas que virão"
Telma Rufino

ADMINISTRADORA
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POSTO  DE  ATEND IMENTO  DA
TERRACAP  I N I C IA  ATEND IMENTO
À  POPULAÇÃO  EM  ARN IQUE IRA

À pedido da administradora regional de Arniqueira, na qual fez o alinhamento entre os órgãos para facilitar
o atendimento aos moradores do setor, desde o dia 19 de janeiro um posto de atendimento da Terracap
está disponível na Administração Regional para esclarecer dúvidas sobre o processo de regularização
fundiária do Setor Habitacional Arniqueira e finalizar o cadastramento da URB 005, etapa em andamento.

Para o cadastramento é necessário apresentar RG, CPF, CEP, Título de Eleitor, Cessão de direito, e se for
casado(a), documentação do cônjuge.

Os atendimentos continuam de segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e 13h às 17h, por tempo
indeterminado, com todos os cuidados necessários de prevenção à #covid19.



R E U N I Õ E S
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EM  PAUTA . . .

Melhoria no fornecimento de

energia , na iluminação pública ,

saneamento básico e mais

qualidade de vida para a

população .

Benfeitorias no Parque do

Areal , implantação de

equipamentos públicos , mais

escolas e UBS para a região .

Emergencial : Projeto de

implantação de bacias de

contenção

Na tarde do dia 06 de janeiro, a administradora
Regional de Arniqueira se reuniu com o
superintendente da região de saúde sudoeste,
Wendel Moreira, e apresentou as principais
demandas dos moradores que são registradas
pelos canais de comunicação da Administração
Regional e solicitou mais equipes de saúde na
Clínica da Família, no intuito de ampliar o
atendimento de pessoas em situação de
vulnerabilidade social da região. Na
oportunidade, esteve em pauta a importância da
implantação de uma Unidade Básica de Saúde que
atenda toda a população da Região Administrativa
de Arniqueira, além da ampliação da UBS 02
localizada na QS 08 e da Clínica da Família na QS
05, ambas no Areal.

No dia 11 de janeiro, a administradora regional de
Arniqueira se reuniu com o diretor de
infraestrutura urbana da Novacap, Márcio Costa,
com a superintendente de Unidades de
Conservação, Biodiversidade e Água do Ibram, 



No dia 20 de janeiro a administradora regional
recebeu o diretor de atendimento ao cliente da
CEB, Gustavo Alvares, e os comerciantes do
conjunto 04 do Setor Habitacional Arniqueira
para falar sobre melhorias no fornecimento de
energia e na iluminação pública da região. Na
oportunidade, foram passadas as principais
demandas dos comércios locais e solicitada a
troca de transformadores e demais ações
cabíveis, no intuito de evitar a queda contínua de
energia.

Melhorias no Parque do Areal! Essa foi a pauta da
reunião que ocorreu no dia 21 de janeiro entre a
administradora regional, equipe técnica da
Administração Regional de Arniqueira e o Chefe
da UCAF/Ibram, Willian Alves. Na ocasião, foram
apresentados projetos de melhorias na
infraestrutura e na iluminação do parque, além da
implantação de equipamentos e mobiliários
urbanos que irão beneficiar os usuários da
unidade de conservação.

A administradora regional de Arniqueira recebeu,
no dia 22 de janeiro, o presidente da CAESB,
Daniel Rossiter, para solicitar melhorias no
saneamento básico da região.

Rejane Pieratti juntamente com o diretor técnico,
André, com o especialista em drenagem pluvial da
empresa Apoena, Joadir Mendes e a equipe
técnica da administração regional para alinhar
ações emergenciais no intuito de amenizar o
impacto das chuvas na Região Administrativa. Na
oportunidade, foi tratado sobre o projeto de
implantação de bacias de contenção em pontos
estratégicos na área do Parque do Areal para
diminuir o fluxo da água que desce do Areal até
às chácaras do Setor Habitacional Arniqueira. Por
ser uma localidade muito íngreme a força da água
no período chuvoso aumenta, ocasionando em
alagamentos. Durante a reunião ficou acordado
que as adequações no projeto serão feitas com
celeridade para agilizar o processo de
implantação das bacias de contenção
emergenciais.

R E U N I Õ E S
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Esteve também na Administração Regional
de Arniqueira o Secretário de Educação,
Leandro Cruz, tratando sobre o andamento
do processo de implantação de mais
escolas públicas para atender os
estudantes da Região Administrativa.

A administradora regional se reuniu
também com o deputado distrital e
presidente da Câmara Legislativa do DF,
Rafael Prudente, para discutir sobre as
principais demandas dos moradores e
apresentar projetos para implantação de
equipamentos públicos na região. O
deputado se dispôs à destinar verbas para
atender os anseios da população.



#GDFPRESENTE
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#GDF
PRESENTE
A equipe do #GDFPRESENTE esteve na cidade,
durante a terceira semana do mês de janeiro e,
juntamente com a equipe de manutenção da
Administração Regional de Arniqueira, realizou
uma série de melhorias, como operação tapa-
buracos, roçagem, poda de árvores, pintura de
meio-fio, desobstrução de bocas-de-lobo,
recolhimento de entulhos, inservíveis e galhos.
Os trabalhos começaram a ser realizados na
quarta-feira (20) e foram concluídos na tarde da
sexta-feira  (22).



Devido ao rompimento de uma rede de águas pluviais, um
processo erosivo tomou contra da rua no Conjunto 01 do
Setor Habitacional de Arniqueira, situação que trouxe
bastante preocupação aos moradores locais.
Em atendimento a essa necessidade da população, a
Administração Regional de Arniqueira imediatamente
solicitou a colaboração da Novacap para recuperar de forma
emergencial a infraestrutura da via.
O serviço teve inicio no dia 15 de janeiro, pela manhã, e foi
finalizado no mesmo dia.

ACONTECEU NA RA DE
ARNIQUEIRA

RECUPERAÇÃO DE
EROSÃO NO
CONJUNTO 01 DO
SETOR
HABITACIONAL DE
ARNIQUEIRA

Recuperação
Emergencial

Em atendimento à
solicitação dos moradores
do conjunto 01 do SHA
(local conhecido como
Veredão), foi realizada uma
recuperação

emergencial do rompimento da rede de águas
pluviais que ocasionou a abertura de um buraco.
O serviço foi iniciado e finalizado no dia 15 de
janeiro, em conjunto com a Novacap.

Pista de Cooper
no Parque Areal

A nova pista de Cooper do
Parque do Areal está em
fase de conclusão. A obra
executada pela Novacap,
com o apoio da
Administração Regional, 
 beneficiará moradores e 

usuários que terão mais uma opção de lazer. A
administradora regional de Arniqueira está
acompanhando o andamento da obra e ressalta,
“após recebermos as demandas da população e
dos frequentadores do parque, alinhamos com o
Ibram e a Novacap a implantação dessa pista de
cooper, no intuito de ofertar mais esporte ao ar
livre, e neste momento de pandemia, opções
assim são essenciais”.

Pintura de vagas de
estacionamento

No dia 13 de janeiro,
ocorreu a pintura de vagas
de estacionamento no
SHA conjunto 04, em
frente à EC Arniqueira e à
Administração Regional,
demarcando os locais 

reservados para veículos. A ação foi realizada
pela equipe de manutenção do Departamento de
Trânsito do DF em atendimento aos pedidos da
Administração Regional, reforçando a sinalização
no local

JANEIRO DE 2021 PÁGINA | 08



JANEIRO DE 2021 PÁGINA | 09

A colaboração da população éessencial!
Moradores do Setor Habitacional
Arniqueira, Areal e ADE são bem-
vindos à Administração Regional de
Arniqueira, para trazer sugestões,
solicitações, reclamações e
dúvidas. A solução sempre pode
ser encontrada no diálogo aberto
e na parceria firme entre a
população e o governo.



HORÁRIO DE
ENTREGA
DOS LIVROS:

De segunda a
sexta-feira,
de 8h às 12h e
de 14h às 18h.

COMUNICADOS
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NÃO DESCARTE SEUS LVROS EM LOCAIS PÚBLICOS
OU EM PARADAS DE ÔNIBUS.

A Administração
Regional de Arniqueira
recebe livros novos e
usados



HORÁRIO
DA COLETA
DE LIXO?

Lugar de lixo é no
lixo, em dia e
horário correto!

AV. ÁGUAS CLARAS - AREAL

QS 11 AREAL

QS 06 A 10 - AREAL | SHA |
ADE

DE SEGUNDA A SÁBADO
PERÍODO: DIURNO

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA
PERÍODO? DIURNO

TERÇA, QUINTA E SÁBADO
PERÍODO: DIURNO

COMUNICADOS
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VAMOS COLABORAR PARA UMA CIDADE MAIS LIMPA.



162

aplicativo e-Cidades

Para solicitar coleta de inservíveis,
podas e manutenção em geral.

SHA Conj.04 Área Especial 01

O atendimento à população ocorre

de segunda a sexta-feira, de 08h às

12h e de 14h às 18h.

Para ligações: (61) 9 9278-9029
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aplicativo e-Cidades, opção Ouvidoria

(61) 9 9297-5132

Para recebimento de Ofícios

protocolo@arniqueira.df.gov.br

Protocolo

Assessoria de Comunicação

Obras

Ouvidoria

Gabinete

gabinete@arniqueira.df.gov.br

ascom@arniqueira.df.gov.br

Feiras, ambulantes e Food Trucks

GEDEGEST

Consulta de viabilidade para empresas.

GELOAE

Clique
para
seguir



Administração Regional
de Arniqueira


