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Em atendimento às demandas dos
moradores, a Administração Regional
de Arniqueira em conjunto com a
Novacap realizou a operação tapa-
buracos em trechos com alto fluxo de
veículos. Os serviços foram realizados
nos seguintes locais :

•Areal 
•Conjunto 04 do Setor Habitacional
Arniqueira (entre as chácaras 05 e 21). 
•ADE- conjuntos 1, 4, 5 e 10

Em julho, foi realizada a implantação de
quebra-molas em vários trechos do
Areal, além da retirada de quebra-molas
irregulares. 

Ocorreu também a manutenção de
calçadas com acessibilidade para
Pessoa com Deficiência (PcD), em
vários trechos da região.

INFRAESTRUTURA



A Administração Regional de Arniqueira
em parceria com a Novacap realizou a
limpeza e desobstrução de bocas de
lobo na QS 11 do Areal. 

A administradora regional realizou, visita in loco,
em vários pontos da Região Administrativa
para vistoriar trechos de descarte irregular de
lixo. A administradora ouviu os moradores
locais e salientou sobre a conscientização do
descarte correto.

LIMPEZA

Ações de recolhimento de faixas
publicitárias ao longo da Avenida
Principal de Arniqueira e em vários
trechos do Areal são constantes na
região.
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A Região Administrativa de Arniqueira
recebeu a Operação DF livre de carcaças.
A ação foi coordenada pela Secretaria de
Segurança Pública (SSP/DF) e faz parte
das ações do Governo do Distrito Federal
para eliminar focos do mosquito Aedes
Aegypti – transmissor de dengue, Zika e
Chikungunya.

Recolhimento de inservíveis e podas
de árvores em vários trechos do
Setor Habitacional Arniqueira e no
Areal durante todo o mês.

OPERAÇÃO DF LIVRE DE CARCAÇAS

LIMPEZA



A administradora regional esteve em reunião  com o
governador do DF, Ibaneis Rocha, para tratar de assuntos
da Região Administrativa.

Reunião com o presidente da Codhab para
encaminhamento do processo de regularização das áreas
complementares do Areal.

Reunião com o Subsecretário de Operações, da Secretaria
de Transporte e Mobilidade (SEMOB), no intuito de avaliar
novas rotas de ônibus na cidade.

Reunião com o Delegado Chefe da Delegacia de Meio
Ambiente. Na oportunidade, foram discutidas ações de
repressão e combate ao parcelamento irregular do solo e
danos ao Meio Ambiente da região.

REUNIÕES 



Reunião com o Diretor Geral do Departamento
de Estradas de Rodagem (DER), para tratar
sobre o apoio do órgão nos serviços de tapa-
buracos e sinalização em alguns trechos da
Região Administrativa de Arniqueira. Na ocasião,
o diretor se colocou à disposição para atender
às solicitações da região. 

Reunião com a equipe da Diretoria de
Engenharia da Novacap para tratar sobre a
viabilidade de construção de equipamentos
públicos na região. 

Reunião com a equipe do DF Legal para tratar
sobre a fiscalização e as ações do órgão na
Região Administrativa de Arniqueira.

REUNIÕES 

A administradora regional recebeu o
Subsecretário de Parcelamentos e
Regularização Fundiária, para tratar sobre a
regularização do Setor Habitacional
Arniqueira. 

A administradora regional se reuniu com a
Secretária de Justiça e Cidadania para
tratar sobre a instalação do Conselho
Tutelar da Região Administrativa de
Arniqueira



Ações de combate e prevenção à Covid-19 EM PAUTA

Reunião promovida pela administradora regional
de Arniqueira, com o Subcomandante do 17º
Batalhão de Polícia Militar, o Delegado Adjunto da
21ª Delegacia de Polícia, o representante do 25ª
Grupamento de Bombeiro Militar, e o coordenador
da Regional de Ensino. Na ocasião, foram
discutidas as ações que visam à proteção da
população como a distribuição de máscaras,
conscientização dos moradores e comerciantes
locais, além de combate às aglomerações
pontuais. 

COVID-19



SOLIDARIEDADE
A população recebeu as doações arrecadadas pela
Administração Regional de Arniqueira e pela Administração de
Águas Claras na Campanha do Agasalho Solidário. Roupas,
agasalhos, cobertores, brinquedos e máscaras faciais foram
entregues para os moradores do Setor Habitacional Arniqueira,
conjunto 04, chácara 126, local conhecido como Batcaverna,
onde possui moradores em situação de vulnerabilidade social.



Reunião que ocorreu com representantes do
Batalhão da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros do DF e da Polícia Civil. 
Na ocasião, foram abordados assuntos
como: programas de proteção às vítimas de
violência doméstica, bem como, a
ampliação dos canais para denúncias, além
do aumento de efetivos nas ruas da cidade
para realização de rondas constantes e a
permanência do posto policial da QS 11, no
Areal. 

SEGURANÇA

CAMPANHA 
Um sinal que pode salvar vidas!✋❌ É assim
que a campanha do CNJ e do Magistrado se
juntam com as farmácias de todo o país no
combate à violência contra a mulher.



VOCÊ SABIA ?!

O Setor Habitacional Arniqueira está sob uma Ação Civil Pública onde novas
obras não são autorizadas. Além disso, o setor é de propriedade da Terracap,
responsável pelo processo de regularização, ou seja, é uma terra pública, não
privada.

A Lei 6.766/79 regulamenta o parcelamento de solo urbano e traz disposições
penais quanto aos crimes praticados contra a Administração Pública. Em seu
artigo 50, a norma descreve a prática delituosa de lotear, desmembrar ou fazer
propostas sobre terras públicas, sem autorização do órgão competente e em
desacordo com a legislação. A pena prevista é de 1 a 4 nos de reclusão e multa.
A pena é aumentada de 1 a 5 anos, caso os lotes sejam objeto de pacto ou termo
de intenção de venda de loteamento não registrado no Registro de Imóveis
competente, ou sem título legítimo de propriedade da terra. 

Por fim, o artigo 52 da mencionada lei descreve outras condutas criminosas,
como o ato de registrar loteamento não aprovado, o registro de promessa ou
contrato de compra e venda, bem como os registros de cessão de direitos, de
venda de loteamento ou desmembramento não registrados.



O Subsecretário de Infraestrutura e Apoio Educacional realizou visita
de campo nos locais propostos pela Administração a serem
destinados à equipamentos públicos   na Região Administrativa de
Arniqueira.

EDUCAÇÃO

A administradora regional realizou visita ao  
colégio CAIC do Areal para apresentação
de projeto de construção para mais salas
de aulas na escola.



@ADMARNIQUEIRA

ADMARNIQUEIRA

WWW.ARNIQUEIRA.DF.GOV.BR/

CLICA PARACLICA PARA
SEGUIRSEGUIR

https://www.instagram.com/admarniqueira/
https://www.facebook.com/admarniqueira

