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Estamos fazendo história em San-
ta Maria. Sob o comando do nosso 
governador Ibaneis Rocha, a cidade 

é um canteiro de obras à céu aberto e tudo 
isso representa entrega efetiva de qualidade 
de vida para a população.  Sou moradora 
de Santa Maria desde 1992 e isso facilita 
minha interação com moradores, líderes 
comunitários, gestores de outras pastas e 
com o Governador Ibaneis Rocha. Mesmo 
nesse momento de pandemia, e com todos 
os cuidados necessários, faço questão de 
acompanhar a maioria das obras e reparos. 
Não tenho dúvida que as entregas à popu-
lação são a melhor resposta de um tra-
balho que está sendo bem executa-
do. Estamos na casa de 94% de 
avaliação positiva no último 
trimestre entre os meses de 
abril a junho. Esse é um 
trabalho em conjunto 
com todos os setores que 
dá resultado e a maior 
prova está nos números 
apresentados.  

Também faço questão 
de ressaltar o trabalho 
da Deputada Jaqueline 
Silva que é uma guerrei-
ra em todo o processo de 
destinação de recursos para 
nossa cidade através de emen-
da parlamentar. 

Aqui, vamos mostrar obras impor-
tantes do Governo do Distrito Federal que 
mudaram e vão mudar a cara de Santa Ma-
ria: Terminal de ônibus, Vicinal 371, recu-
peração de vias, obras de drenagem, lâmpa-
das de LED nas principais vias, construções 
de escolas, campanhas sociais mesmo em 
tempos de pandemia, câmeras de segu-
rança, campanhas de combate à dengue e 
muitas outras entregas para Santa Maria.
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PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL -  37 1 

A pavimentação da VC-371 e a implantação da ciclovia entre a BR-040/050 até a DF-290, liga o condomínio Total Ville à cidade

MUDANÇA DE POSTURA 
É O CAMINHO !
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A obra da Vicinal 371, nas proximidades do residencial Total Ville é mais um sonho sendo realizado.  De-
pois de mais de oito anos de espera, a obra finalmente está em execução.   O processo de compactação 
do solo já foi concluído e a via já começa a receber os primeiros pontos de massa asfáltica para com-

posição da pista asfaltada. 

A pista irá beneficiar diretamente aos moradores de Santa Maria, Gama e Valparaíso “Essa é uma obra que 
a gente tem muito carinho pois é um desejo antigo. A população de Santa Maria reconhece nossos esforços 
e todo o empenho do governador Ibaneis em tornar essa cidade cada  dia  maior e   melhor  para se   viver”,  
destaca  Marileide Romão. 

A pavimentação da VC-371 e a implantação da ciclovia entre a BR-040/050 até a DF-
290,  liga o condomínio Total Ville à   cidade.   A  obra  é  de responsabilidade  do  
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) e recebeu 
emenda parlamentar da deputada distrital Jaqueline Silva (PTB).

“Essa  obra  é  a  maior  prova  que  com  essa  integração  quem  ganha  é 
a  população  de  Santa  Maria.  Um desejo que vai se tornar realidade.    
Pode  ter  certeza  que  com  parcerias,  muitos  outros  sonhos  vão  se  
tornar  realidade  em  Santa Maria”,  complementa  a  administradora 
regional Marileide Romão.

O GESTOR  PÚBLICO  DEVE  ZELAR  PELA
  TRANSPARÊNCIA DE SEUS ATOS“

”

Adminstradora 
de Santa Maria

Marileide Romão 
e o Diretor-geral do 

DER/DF Fauzi Nacfur

Ínicio das obras dia 18 de junho de 2020



SEGURANÇA PÚBLICA
CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, CENTRAL DE 

MONITORAMENTO E MAIS POLICIAIS NAS RUAS 

Santa Maria ganhou mais 38 policiais em seu 
efetivo  no  mês  de  julho.   A   composição   
servirá para retomada do moto patrulhamen-

to em todos os pontos de Santa Maria.  Além disso, 
outra ação importante foi a instalação da Central de 
Monitoramento Remoto da Polícia Militar. 

Com as medidas, será possível acompanhar a maior 
incidência  de  crimes com datas, horários e locais 
específicos na cidade.

Houve troca na Avenida Alaga-
dos, nas áreas comerciais das 
quadras 202/203 e 216/316 e 

na DF 483, via de ligação entre Santa 
Maria e o Gama. Motorista e morador 
da cidade, Alessandro Nascimento 
sabe bem como uma iluminação faz 
diferença na hora de conduzir um au-
tomóvel. “Ficou perfeito, algo que real-
mente não imaginava. Sou morador da 
Central 1 e noto como ficou melhor por 
aqui, seja para dirigir ou para caminhar de 
noite, vi a mudança em toda cidade ”, aponta. 
Essa substituição era um pedido antigo da comu-
nidade”, reforça a administradora Marileide Romão.

Todas essas ações da segurança pública reforçam o 
potencial de Santa Maria no combate ao crime.

A Administradora Regional, Marileide Romão, 
agradeceu o apoio da Polícia Militar e do Governo 
do Distrito Federal “A segurança dos moradores é 
primordial. A polícia bem equipada é sinônimo de 
diminuição de crimes. Agradecemos ao Governador 
Ibaneis Rocha pelo empenho em tornar Santa Maria 
um lugar ainda melhor pra viver”, destaca.

0706

DRENAGEM DF -  290 PORTO RICO
CONSTRUÇÃO DA BACIA DE 

DETENÇÃO DO CANAL E BUEIRO
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM 

PLUVIAL, SINALIZAÇÃO E OBRAS 
COMPLEMENTARES

Setor Habitacional Ribeirão“Essa obra de drenagem é muito importante para 
a região de Santa Maria. Com o crescimento da 
cidade, o atual sistema não suporta mais a car-
ga das chuvas”, destaca o Secretário de Obras, Lu-
ciano Carvalho. A obra está com mais de 30%  de 
execução e garante mais de 350 empregos diretos.

O condomínio Porto Rico também está receben-
do obras de drenagem e pavimentação. “O Gover-
nador Ibaneis Rocha está pessoalmente compro-
metido em realizar grandes obras que busquem 
qualidade de vida para todos os moradores do 
condomínio Porto Rico e toda cidade de Santa 
Maria”, elogia a administradora Marileide Romão.

ILUMINAÇÃO de LED 

Avenida Principal entre às
QRs 218/318 - ACs 219/319

Avenida Principal entre às
QRs 216/316/217/317

DF - 483 entre a 
Santa Maria e o Gama Avenida Santa Maria Avenida Principal entre às

QRs 201/301/202/302
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TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA MARIA 
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A construção do terminal rodoviário de Santa Maria chegou ao estágio 
de 25% de execução.  A  primeira  estação da cidade servirá para a 
partida e chegada de pelo menos 14 linhas e atenderá a expectativa da 

população que aguarda pela obra a mais de dez anos.

O  novo  terminal  vai  funcionar  na  quadra  401,  em um terreno onde 
funcionava um ponto provisório de controle das linhas e de estaciona-
mento de ônibus fora de circulação. Já foi feita toda a terraplanagem do 
solo, construída a rede de drenagem pluvial, montada as fundações do 
prédio e erguida a estrutura de concreto.

O terreno tem 16 mil metros quadrados de espaço livre, com 2.569m² 
de área construída. Serão dez boxes para embarque e desembarque dos 

ônibus, além de banheiros com acessibilidade e atendimento à família, 
bicicletário, sala para despachantes, sala de motoristas e funcionários da 

limpeza, copa e uma lanchonete para o público.

Do lado de fora, haverá ainda um estacionamento com 60 vagas para veículos e 
uma área para estocagem de 53 ônibus que não estiverem em viagens. A previsão 

para realizar os serviços é de 24 meses, podendo ser prorrogado de acordo com a 
legislação. A expectativa da Secretaria de Transporte e Mobilidade é de que em 2021 

tudo seja concluído.

Atualmente, 25 operários trabalham na construção. O número de empregos gerados deve chegar a 50 no 
pico da obra, quando for iniciada a montagem da estrutura metálica e de acabamento das paredes e pisos.

O GESTOR  PÚBLICO  DEVE  ZELAR  PELA
  TRANSPARÊNCIA DE SEUS ATOS“

”
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Santa Maria também virou um canteiro 
de obras com ciclovias, novas quadras e 
um novíssimo campo sintético. A obra da 

ciclovia na DF-483, que liga o Gama a Santa Ma-
ria,  foi  concluída  e  oficialmente inaugurada 
em abril.  O  valor  investido  total na  obra,  de  
R$ 651.389,71 foram provenientes de emenda da 
Deputada Distrital Jaqueline Silva. A construção 

da ciclovia teve início em outubro  de  2019.  Além da 
pista,  foram  executados  os  serviços de sinalização hori-
zontal e vertical, além de plantação de grama nas laterais 
da passagem e instalação de alambrados de segurança 
em pontos específicos na extensão da via.

SINTÉTICO DA 418 / 518

O     Campo Sintético foi entregue oficialmente 
em fevereiro. Por conta de prevenção da 
pandemia do coronavírus, precisou ser in-

terditado para jogos, mas é uma obra importante 
para moradores. Antes, as “peladas” na  QR 418/518 
eram disputadas em chão de terra batida. Perigoso 
para a integridade dos jogadores, além do risco de 
contusão no joelho, devido ao desnível feito pela 
erosão, era “praticamente proibido cair ali”, sob a 
ameaça de escoriações. Agora, o espaço totalmente 
revitalizado é um grande presente para a cidade.

NOVA E PRONTA PARA USAR 

Também tivemos mais uma obra importante 
para  o  desenvolvimento  do  esporte  em 
Santa Maria. A comunidade da Quadra 122 

de  Santa  Maria  festejou  a  entrega  da quadra  de  
esporte local totalmente renovada, em abril. 

A quadra se tornou poliesportiva, ou seja, pode ser 
usada em jogos de diversos esportes, como vôlei, 
basquete e futebol, totalmente renovada com e com 
iluminação de LED , o que aumenta a segurança e 
reduz os custos com energia.

O GESTOR  PÚBLICO  DEVE  ZELAR  PELA
  TRANSPARÊNCIA DE SEUS ATOS“

”

Quadra poliesportiva da QR 122

Ciclovia entre SANTA MARIA e  GAMA

Construção do campo sintético entre as quadras 418/518 Santa Maria Norte

Implantação de rotas de acesso no entorno do Hospital Regional de Santa Maria



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EC 01 DO PORTO RICO SANEAR DENGUE 
PARCERIA ENTRE CÂMARA LEGISTATIVA E EXECUTIVO TRAZ 
GRANDES RESULTADOS PARA OS ALUNOS DO CONDOMÍNIO

Em abril, foram retomadas as obras de reforma 
e ampliação, com adequações à acessibilidade, 
na Escola Classe 001 Porto Rico, em Santa 

Maria. A obra, uma das prioridades do GDF, tem 
prazo de entrega em outubro.

A comunidade escolar local receberá novas salas 
de aula, refeitório renovado, parquinho, quadra 
poliesportiva coberta, entre outras estruturas que 
preservem a segurança e o futuro das crianças por 
meio da educação. A licitação foi realizada pela 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 
(Novacap).

Com a adequação dos espaços e a ampliação do 
número de salas de aula de 11 para 20, a expectativa 
da Coordenação Regional de Ensino de Santa Ma-
ria é ampliar também as matrículas, e passar de 540 
para aproximadamente 600 estudantes, em 2021. A 
Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fun-
damental poderão ser ofertados em tempo integral, 
uma demanda antiga de Porto Rico. 

As equipes    do   programa   Sanear   Dengue   
visitaram Santa Maria em várias ocasiões para  
força-tarefa  no  combate  ao  mosquito Aedes   

aegypti.  As ações  integradas diminuíram  efetivamente a 
quantidade  de  casos  na cidade.  Além  da  fiscalização,  
agentes     da     vigilância  ambiental    e    servidores   
da   Administração  Regional  de Santa Maria também 
realizaram diversas ações educativas pela cidade.  

AÇÕES SOCIAIS

Na área social, A Administração Regional, 
através da Gerência de Políticas  Sociais  
realizou grandes ações de entrega na Cam-

panha do Agasalho 2020, coordenado pela primei-
ra-dama  do  DF,  Mayara  Noronha.  As  equipes  
estiveram em vários locais de vulnerabilidade.

1 - Conclusão dos acabamentos de piso, pare-
de e teto do Bloco F, que foi ampliado, bem 
como instalação de esquadrias, execução das 
instalações hidrossanitárias e elétricas e read-
equação dos sanitários para a NBR 9050/2015;

2 - Fechamentos laterais da cobertura da quad-
ra poliesportiva e acabamento, pintura e de-
marcação do piso;

3 - Adequação dos sanitários de funcionários à 
NBR 9050/2015;

4 - Conclusão dos depósitos e área de serviços 
com a instalação da cobertura, acabamen-
tos de piso e paredes e instalação de louças e 
acessórios;

5 - Conclusão das instalações elétricas e hi-
drossanitárias das salas multiuso e dos san-
itários, instalação de louças e metais, con-
clusão dos acabamentos de piso, parede e teto;

6 - Conclusão do paisagismo e fechamento das 
canaletas de drenagem próximos ao parquinho 
infantil;

7 - Conclusão do paisagismo e fechamento das 
canaletas de drenagem próximos ao Bloco E;

8 - Conclusão do paisagismo e fechamento das 
canaletas de drenagem próximos ao Bloco F;

9 - Readequação do parquinho;

10 - Conclusão da drenagem do estacionamen-
to e pintura das vagas;

11 - Conclusão das calçadas e rampas e fecha-
mento das canaletas de drenagem. 1312
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G I N Á S I O ,  G A L PÃ O  C U LT U R A L  E  B I B L I O T E C A
S E R Ã O  R E F O R M A D O S  E M  S A N TA  M A R I A

Trabalho intensivo nas ruas, 
DIARIAMENTE

Outros três espaços importantes em Santa 
Maria passarão por intervenções.  O pro-
cesso  de licitação  das o bras do  ginásio,  

galpão cultural  e  biblioteca já  está  em  andamento  
e  a  expectativa   é   que  os   equipamentos   sejam  
finalizados ainda este ano.

Com problemas de segurança e falhas nas instalações 
elétricas, o ginásio poliesportivo receberá pintura nas 
grades enferrujadas, instalação de equipamentos de 
acessibilidade, correções dos problemas estruturais 
na edificação, reforma elétrica e hidrossanitária, in-
stalação de sistemas de combate a incêndio e pânico 
e, por fim, a construção de Sistema de Proteção con-
tra Descargas Atmosféricas (SPDA) – o para-raios.

De acordo com a administradora de Santa Maria, 
Marileide Romão, a volta do ginásio reformado em 
segurança é uma demanda antiga da população. “Na 
administração regional, recebemos muitos pedi-
dos para a volta das atividades ao local”, afirma. “É 
menos um espaço que estávamos deixando de ofere-
cer para a comunidade”.

O trabalho em Santa Maria não para. Por 
todo lado, as equipes trabalham para o de-
senvolvimento da cidade. Foram realizadas 

mais de 600 intervenções em toda a cidade. São pe-
quenos reparos e obras em calçadas, limpeza em bo-
cas de lobo, construção de quebra-molas, limpeza da 
Feira Central, manutenções diárias e muito mais.  “O 
GDF está nas ruas. O GDF está presente. O apoio do 
governador a Santa Maria é muito grande e com as 
equipes conseguimos entregar os reparos de forma 
ágil”, destaca a administradora Marileide Romão.

E o nosso trabalho depende muito dos pedidos e das 
demandas de cada morador.   Por isso, continuamos 
à disposição da população para a solicitação desses 
ou demais serviços, como manutenção de ruas e as-
faltos, podas de árvores e recolhimento de entulhos. 
Ligue 162 para fazer sua solicitação, faça seu registro 
no sistema ouv.df.gov.br ou envie mensagem pelo 
WhatsApp para o (61) 9 9138-4307.

No Galpão Cultural estão previstas impermeabi-
lizações, revestimentos e a construção de uma ram-
pa de acessibilidade para portadores de necessidades 
especiais. Intervenções semelhantes ocorrerão na 
Biblioteca Pública Monteiro Lobato.

TAPA-BURACO

ROÇAGEM PODA DE ÁRVORE

LIMPEZA DE BOCA 
DE LOBO

TROCA DE LÂMPADA

INSTALAÇÃO DE
MEIO-FIO

PROCESSO LICITATÓRIO JÁ ESTÁ EM 
ANDAMENTO E A EXPECTATIVA É QUE AS OBRAS 

COMECEM NOS PRÓXIMOS DIAS

1514

GINÁSIO DE ESPORTES GALPÃO CULTURAL

BIBLIOTECA



TRECHO 5 -  CONJUNTO 10 -  LOTE 08 -  POLO JK

IMPL ANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Criado para atrair empresas e criar empregos no Distri-
to Federal, o Polo JK, em Santa Maria, vai oferecer um 
tipo de energia específica para grandes plantas indus-

triais, que é a de alta tensão, chamada de energia firme – mais 
estável que a utilizada para abastecer, por exemplo, as áreas 
residenciais.

Na  visita   do  governador  Ibaneis Rocha estava presente 
a direção da SDE composta pela subsecretária de  Apoio às 
Áreas de Desenvolvimento Econômico,  Auxiliadora França, 
o secretário Executivo Bruno  Watanabe  e  o  chefe  de  Gabi-
nete, Marcos Tadeu.

Administração Regional de Santa Maria RA-XIII
Quadra Central 01 Conjunto H lote 01
Santa Maria - Brasília - DF - 72.535-080
(61) 3392-8454 / Whatsapp (61) 9.9956-8995 /
(61) 9.9138-4307 - OUVIDORIA: 162

admsantamaria

@admsantamaria

RANKING DAS OUVIDORIAS DO GDF: 5º DE 90
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA,   BATE RECORDES 
NOS ÍNDICES DE QUALIDADE, PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS DE OUVIDORIA


