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Ficha técnica

Este Informativo, é elaborado pela Assessoria de
Comunicação da Administração de Santa Maria com base
nas ações realizadas na Região Administrativa de Santa

Maria (RAXII).
A prestação de contas é fundamental para a

transparência e divulgação efetiva dos trabalhos e das
ações da Administração Regional de Santa Maria e do

Governo do DIstrito Federal.  
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Santa Maria virou um grande canteiro de obras.
Agradecemos ao governador Ibaneis Rocha e ao vice-
governador Paco Britto que entendem o quanto a
cidade está em pleno desenvolvimento. Nessa semana
tivemos reuniões importantes na CODHAB e recebemos
a visita da Secretária de Justiça, Marcela Passamani.
Chegamos ao 2º lugar no ranking de ouvidorias e
partimos para mais uma semana de empenho e
dedicação para transformar SANTA MARIA . Contamos
com cada morador e cada liderança dessa cidade.
Estamos juntos"

MARILEIDE
ROMÃO
Administradora
Regional de 
Santa Maria
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Palavra da Administração
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Desejo antigo da população, o espaço servirá para o recolhimento de entulhos 

Vamos fazer mais um balanço de obras em Santa Maria? Vamos falar de um benefício que a cidade
ganhará, em breve, para o descarte regular de materiais: o papa-entulho (PEV). 

O espaço na AC 219 já está em construção com mais de 45% da obra realizada e deve ser concluída
até o início de dezembro. Quando estiver pronto, o local receberá entulhos, móveis, restos de poda
de árvores, materiais recicláveis e óleo de cozinha em ambiente limpo e organizado. A gestão dos
espaços será feita pelo SLU e recebeu  emenda da Deputada Distrital Jaqueline Silva (PTB). 

Nos equipamentos, cada pessoa pode entregar, gratuitamente, até um metro cúbico (equivalente a
uma caixa d’água de mil litros) de resíduos de construção, volumosos (como móveis) e restos de
podas. “O usuário terá um local adequado para entregar esses resíduos evitando o acúmulo de
entulhos descartados irregularmente em alguns pontos de Santa Maria, evitando o mosquito da
dengue”, alerta a administradora regional de Santa Maria, Marileide Romão.

Os papa-entulho (PEV) são fundamentais para manter a cidade limpa e organizada e diminuir
consideravelmente os casos de dengue. O local construído segue rigoroso padrão de organização e
limpeza para o recebimento desses materiais. Além disso, é uma boa fonte de economia para a
população que realiza pequenas obras e reparos em suas residências e comércios.

Papa-entulho da AC 219 está com 45% de obras concluídas

ASCOM/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

ESP
ECIA

L

ESP
ECIA

L   

OBR
AS

OBR
AS

DE OBRA CONCLUÍDA

PAPA-ENTULHO NA AC 219

45%



1 9 / 1 0
ASCOM/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

ESP
ECIA

L

ESP
ECIA

L   

OBR
AS

OBR
AS Papa-entulho da AC 219 está com 45%

de obras concluídas

MAIS SEGURANÇA E HIGIENE: Em tempos de dengue, é
fundamental que os restos de entulho, materiais recicláveis e

óleo de cozinha sejam descartados em locais apropriados.
Com o papa-entulho, os moradores podem ter tranquilidade

com relação ao bom armazenamento desses resíduos.

ECONOMIA: Cada pessoa pode entregar,
gratuitamente, até um metro cúbico de resíduo

(equivalente a uma caixa d'água de mil litros). O papa-
entulho é o lugar ideal para a entrega desses

materiais. Você economiza e ajuda a cidade ao
entregar esses resíduos em um espaço propício para

o bom armazenamento desses entulhos.

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE: A preocupação
com o meio ambiente é dever de todos nós. Nos
papa-entulhos há um ponto de coleta de óleo
usado. Recomenda-se que o material seja
levado em embalagens como frascos de
amaciante e xampu. A capacidade é de até 50
litros por dia. Você ajudando o meio ambiente.
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A Administração Regional recebeu na quarta-feira (21), a Secretária de Justiça e Cidadania, Marcela
Passamani. Após reunião na sede, acompanhada da administradora Marileide Romão, a comitiva da
Sejus e da Administração estiveram em locais importantes para o fortalecimento dos trabalhos e
para a realização do programa “Sua vida vale muito”, que acontecerá em novembro, em Santa Maria. 
A ação, conduzida pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), foi criada para atender e
orientar idosos e seus familiares sobre a Covid-19. A população tem acesso a médicos, assistentes
sociais, psicólogos e fisioterapeutas, entre outros profissionais voluntários mobilizados para
atender gratuitamente a comunidade. Atividades como emissão da primeira via da identidade e
orientação e agendamento para os serviços do Na Hora e orientações sobre prevenção de glaucoma
e serviços de nutricionista também fazem parte do programa. 

No próximos dias, a Secretaria e a Administração deverão anunciar o planejamento, execução e
cronograma das ações a serem realizadas. “O governador Ibaneis Rocha tem demonstrado o
interesse em fortalecer as comunidades com ações sociais importantes e a vinda da Sejus para
Santa Maria será muito importante para nossa cidade”, destacou Marileide Romão.

“Queremos mostrar que a Secretaria está de braços abertos para o cidadão. O nosso trabalho é criar
políticas públicas. Por isso a nossa meta é ampliar esse programa, que tanto nos aproxima da
comunidade. Estamos tomando todos cuidados necessários no combate à covid-19 e tenho certeza
que será mais uma grande ação do GDF”, complementou a Secretária de Justiça, Marcela
Passamani. 

ASCOM/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Secretária de Justiça do DF visita Santa Maria



Adicionar um subtítulo
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Na terça-feira (20), a administradora de Santa Maria Marileide Romão participou de reunião, na
CODHAB, com o presidente do órgão, Wellington Luiz. 

O encontro também contou com a participação de Georgeano Trigueiro, representando a deputada
Jaqueline Silva (PTB).

Na ocasião, a administradora apresentou demandas dos moradores sobre regularizações e
escrituras da cidade e relacionadas ao condomínio Porto Rico e a Vila dos Carroceiros. A intenção
é buscar mais melhorias e detalhes sobre a política habitacional na região.

ASCOM/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Intenção é buscar melhorias e detalhes sobre a política habitacional da cidade
Administradora Regional se reúne com CODHAB
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GIR
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por Santa Maria

No giro pela cidade, nossa
equipe de obras realizou
ação de limpeza de boca
de lobos na 316 Norte de
Santa Maria. (foto antes

da limpeza)

A Administração tem
acompanhado as obras
da VC-371. Em breve, a

obra deverá ser
inaugurada na cidade!

Administradora e
servidores estiveram na

"peneira" do Atlhetico-PR,
realizada no campo da

409 norte em Santa
Maria.



Obras e reparos pela cidade
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Podas e retiradas
de galhos

Operação 
tapa-buraco
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Obras e reparos pela cidade
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Operação Tapa-buraco

Retirada de lixos e entulhos



Relatório trimestral
de Ouvidoria 
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Administração Regional de Santa Maria
bate recordes nos índices de qualidade,
resolutividade e prestação de serviços

MAIS UMA VEZ! 

Parabéns servidores e colaboradores.
E você, cidadão, saiba que estamos aqui!

Conte sempre conosco!

AGORA ESTAMOS EM 2º LUGAR

2º lugar
Ranking das Administrações

de 32

3º trimestre/2020 (jul à set) - FONTE sistema Ouv-DF

2º lugar
Ranking das Ouvidorias do GDF

de 90

3º trimestre/2020 (jul à set) - FONTE sistema Ouv-DF

98,6%
Satisfação Serviço

97,9%
Satisfação Atendimento

Quer saber mais?
Ver o relatório detalhado?

Utilize o
QR CODE

Ou visite o site oficial da
Administração

santamaria.df.gov.br

RUMO ao 1º LUGAR
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Quer acompanhar nosso
trabalho?

@AdmSantaMaria

Já visitou nosso facebook?

facebook.com/admsantamaria

Clique aqui!

Você sabia que os serviços da 
Administração já estão no App e-GDF?

Basta acessar o
serviço e-CIDADES

e enviar a
demanda na

palma da sua mão.

Confira agora mesmo o manual de instruções do e-GDF.
ou no site oficial SantaMaria.df.gov.br

https://www.facebook.com/admsantamaria

