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A Administração Regional do Jar-
dim Botânico passa a contar com 
Núcleo de Atendimento ao Cidadão 
da DF Legal. A descentralização dos 
serviços da Secretaria visa melho-
rar e intensificar o atendimento à 
população. O posto funcionará das 
8h às 18h, dentro da Administração 
Regional. O Administrador Regio-
nal, Pádua, ressaltou a importância 
desta conquista e lembrou da co-
modidade de ter um núcleo do ór-
gão próximo a comunidade.
“A abertura de mais uma unidade 
da DF Legal visa atender a uma de-
terminação do governador Ibaneis 
Rocha de levar para mais perto das 
administrações e da população os 
serviços oferecidos por nossa pas-
ta”, lembrou Cristiano Mangueira, 
Secretário da DF Legal.

Com as fortes 
chuvas, reparos e 
ações preventivas 
são intensificadas  
na região

Com as fortes chuvas que tem 
atingido o Jardim Botânico, a Admi-
nistração Regional tem intensifica-
do as ações de reparos e também 
de prevenções a possíveis estragos. 
Diariamente lixos, entulhos e galhos 
secos são recolhidos, bem como os 
buracos têm sido tapados. Nas estra-
das rurais são realizadas terraplana-
gem e os bueiros são desobstruídos.

Jardins Mangueiral mais 
próximo de receber 
primeira escola pública

O edital de licitação para a cons-
trução da 1ª Escola Classe do Jardins 
Mangueiral, foi publicado no Diário 
Oficial da União. “Aos poucos os equi-
pamentos públicos estão chegando 
para atender nossa população. Agra-
decemos o Governador, Ibaneis Ro-
cha, o Secretário de Educação, Lean-
dro Cruz e o Secretário de Relações 
Institucionais, Vitor Paulo, por todo 
empenho em tornar esta demanda 
uma realidade”, ressaltou o Adminis-
trador Regional, Pádua.

O QUE O NÚCLEO OFERECE AO CIDADÃO

Cópia e vistas aos processos administrativos
Lançamento de taxas e preços públicos
Emissão de nada consta
Emissão de boletos de competência do DF Legal
Requerimento de pedidos de revisão, suspensão e de isenção de 
cobrança de taxas – Taxa de Execução de Obras (TEO) e Taxa de 
Fiscalização de Estabelecimento (TFE)
Revisão e suspensão de lançamento de preço público
Comprovação de pagamentos e restituição de valores
Parcelamento dos créditos não inscritos em dívida ativa e não ajuizados
Alterar endereço e metragem de TFE/TEO

Administraçâo Regional passa a contar com 
núcleo de atendimento ao cidadão da DF Legal

O Administrador 
Regional, 

Pádua, recebeu 
o Secretário 
Executivo de 

Futebol, Paulo 
Víctor Barbosa, 

para tratar sobre 
projetos e ações 
em andamento 

que visam 
incentivar a prática 

de esportes no 
Jardim Botânico.
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Reunião com o Secretário de Segurança Pública, Anderson Torres

Reunião com o Conselho de Cultura do Jardim Botânico

Recuperação de vias do Altiplano Leste

Entrega de cestas básicas para 
toda comunidade em estado de 

vulnerabilidade do Jardim Botânico

Operação tapa-buraco
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Pintura da sinalização horizontal do estacionamento da Avenida Comercial

RCC para recuperar vias do Jardim Botânico

Retirada de inserviveis

Vistorias com o Secretário Executivo de Futebol, 
Paulo Victor Barbosa
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Visitas as obras do condomínio Estância Quintas da Alvorada

Reunião com os proprietários das floriculturas Instalação de PEC na quadra 13 do Jardins Mangueiral

Sondagem para a construção dos viadutos


