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Com restrições e total segurança para evitar aglomerações, a Administração Regional de Santa
Maria realizou no dia 10 de fevereiro (data de aniversário de Santa Maria),  o ato cívico em
comemoração aos 28 anos da cidade. 

A Administradora Marileide Romão, a Deputada Distrital Jaqueline Silva, além de outras
autoridades e representantes das lideranças comunitárias estiveram no ato simbólico, que
aconteceu na frente da Administração Regional. Os tradicionais parabéns também vieram
acompanhados do corte do bolo alusivo aos 28 anos.“É uma data muito especial para todos nós.
Sou moradora daqui desde 1992, infelizmente com a pandemia tivemos que evitar uma festa
tradicional. Mas não deixamos passar o ato simbólico e sei que o que realizamos buscou
representar cada morador e moradora da nossa querida Santa Maria”, destacou Marileide
Romão.

A Deputada Distrital Jaqueline Silva. “Hoje é um dia muito importante. O que precisamos ter nos
nossos corações é alegria por mais um ano de Santa Maria . Vivi todas as fase daqui e posso
dizer que depois de 28 anos estamos vendo o quanto essa cidade evoluiu e cresceu”, relembrou
a deputada.
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Com os cuidados necessários, celebração foi realizada no dia 10 na Administração
Ato cívico celebra aniversário de Santa Maria
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Confira as fotos do ato cívico pela comemoração
dos 28 anos de Santa Maria
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Servidores da Administração Regional de Santa Maria, em conjunto com o SLU, DF LEGAL,
Polícia Militar do Distrito Federal, Vigilância Ambiental e associações de reciclagem, realizaram
na sexta-feira (19), o projeto “Cidade linda é cidade limpa” com mutirão de limpeza de lixo,
entulhos e resíduos irregulares em diversos pontos da cidade. A ação também é de
conscientização. 

Foram entregues panfletos informativos e agentes da Vigilância Ambiental explicam que o
acúmulo irregular de resíduos se transforma em fonte para proliferação de várias doenças,
como a dengue. O mutirão seguiu com todos protocolos de proteção contra à COVID-19.
“Estamos fazendo a nossa parte com ações importantes. O Governador Ibaneis Rocha tem
cobrado que as cidades estejam limpas para evitar acúmulo de lixo, alagamentos e a
proliferação da dengue. Por isso precisamos da parceria da comunidade. Vamos manter nossa
cidade limpa e bem organizada”, ressalta a administradora regional, Marileide Romão.

Vale lembrar também que as multas por descarte irregular de resíduos aplicadas pelo DF Legal
variam de R$ 2.179 a R$ 21.794, de acordo com a gravidade. Se forem radioativos ou tóxicos, a
infração pode chegar a R$ 217.946. Faça sua parte! Cidade Linda é Cidade Limpa!
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Projeto “Cidade linda é cidade limpa” busca evitar descarte irregular de lixo
ADM realiza mutirão de limpeza e zeladoria urbana
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Projeto “Cidade linda é cidade limpa” busca evitar descarte irregular de lixo
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ADM realiza mutirão de limpeza e zeladoria urbana

Para reforçar a intenção de diminuir o descarte
irregular de lixo, a Administração reforçou a
campanha e criou um carimbo para os mutirões
que serão realizados. A intenção é realizar uma
grande ação por mês para conscientizar e evitar o
descarte irregular. "É um projeto de educação 
 para prevenir e outra de mutirão para realizar as
limpezas. Queremos transformar Santa Maria em
uma cidade maravilhosa e limpa", destaca
Marileide Romão, administradora.
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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
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https://www.facebook.com/admsantamaria


MARILEIDE
ROMÃO
Administradora
Regional de 
Santa Maria
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Palavra da Administração

O mês de fevereiro ficará marcado na história de Santa
Maria. No aniversário de 28 anos da cidade, o Governo
do Distrito Federal realizou várias entregas. Recebemos
na cidade o nosso governador Ibaneis Rocha e ficou
comprovado o quanto nossa cidade está em
transformação diária. Muito mais ainda está por vir. 
 Nas próximas página desse informativo, vamos
acompanhar as entregas que o governador realizou e os
projetos que virão em um futuro próximo. Quero
agradecer a toda da Administração, todos amigos e
líderes comunitários da nossa cidade pelo  empenho e
dedicação a Santa Maria!
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Quem entra em Santa Maria pelo balão de acesso do Novo Gama já percebeu que nossa cidade
recebeu uma super novidade! Nosso amor ❤  por Santa Maria agora é representado com um
letreiro e a frase "Eu ❤  Santa Maria" construída em estrutura de concreto no canteiro central.
A frase também norteou e faz parte da campanha pelos 28 anos de Santa Maria. A frase
inclusive já foi utilizada em outras situações para representar o amor por Santa Maria e hoje
estará materializada em nossa cidade. 

Vale lembrar que não foram utilizados recursos públicos para os materiais utilizados:
estrutura e pintura foram recebidos através de doações e a mão-de-obra foi realizada pelos
reeducandos através do convênio com a FUNAP.

Nos próximos dias, a cidade também receberá outro presente com o letreiro próximo ao
Terminal do BRT.
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Amor pela cidade é demonstrada em frase "Eu      Santa Maria"
Santa Maria ganha dois letreiros de entrada

Letreiro ao lado 
do BRT

Letreiro entrada 
pelo Novo Gama
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No último dia 23,  equipes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e da
administração Regional de Santa Maria se uniram e orientam os motoristas, sobre os perigos do
uso de celular ao volante entre outros, em uma blitz educativa na área central de Santa Maria
com. 
As blitzes educativas contribuem para a redução de acidentes e para a conscientização da
população que é de extrema importância. O objetivo da iniciativa é garantir um trânsito mais
seguro e mais humano. A iniciativa também fez parte do pacote de realizações em
comemoração aos 28 anos de Santa Maria.

ASCOM/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Objetivo da iniciativa é garantir um trânsito mais seguro e mais humano na cidade 
Blitz educativa do Detran/DF em Santa Maria
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O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, passou a manhã da última quinta-feira (25), em
Santa Maria onde entregou diversas obras concluídas na cidade. A primeira inauguração
aconteceu no novo papa-entulho, na AC 219, seguido do Ginásio Poliesportivo da AC01 e da
Agência do Trabalhador, na QC 01. A administradora regional de Santa Maria, Marileide Romão
e a deputada distrital Jaqueline Silva, representando a Câmara Legislativa do DF, participaram
dos eventos. 

Após as três inaugurações, Ibaneis Rocha se dirigiu ao Parque Ecológico de Santa Maria, que
receberá equipamentos públicos como parque infantil, quadra poliesportiva e pista de cooper
nos próximos meses. Na sequência, foi a vez da Escola Classe 01 do Porto Rico receber o chefe
do executivo com a reforma e ampliação do local. 

Por lá, Ibaneis assinou a ordem de serviço para a construção da escola técnica de Santa Maria. 
Por fim, o governador e a comitiva estiveram na inauguração da Vicinal-371 que após sete anos,
os moradores do Condomínio Total Ville, em Santa Maria, e todos aqueles que trafegam pela via
que liga a DF-290 à BR-040/050 podem comemorar a pavimentação do local.“Essas obras são
fundamentais para Santa Maria. Essas benfeitorias só puderam acontecer porque temos uma
gestão eficiente”, analisou a administradora de Santa Maria, Marileide Romão.

“A gente continua em pandemia, mas continua trabalhando porque sabemos das necessidades
da sociedade e, sempre, com um olhar também cuidadoso para a geração de emprego. As obras
públicas geram muitos empregos e a gente sabe disso”, declarou o governador.

ASCOM/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII

Governador Ibaneis entrega obras em Santa Maria
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Em comemoração ao aniversário de Santa Maria, a população recebeu do Serviço de Limpeza
Urbana (SLU) o primeiro Papa-Entulho da região. A inauguração contou com a presença do
governador Ibaneis Rocha, o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira, e a deputada distrital
Jaqueline Silva, autora da emenda parlamentar que liberou recursos para construção do novo
equipamento.A obra custou R$ 211.853,51 e fica numa área de 900 metros quadrados, localizada
na Fazenda Saia Velha, próximo ao conjunto D da quadra QR 219. 

No local, a população pode entregar gratuitamente até um metro cúbico de entulho por dia. A
unidade de Santa Maria segue o modelo padrão dos outros dez equipamentos distribuídos nas
regiões de Taguatinga, Guará, Asa Sul, Planaltina, Gama, duas unidades em Brazlândia e outras
três em Ceilândia. Todos são cercados e tem acesso controlado. 

São quatro contêineres dispostos no local para recebimento de resíduos da construção civil
(entulhos de obras), mas o cidadão também poderá descartar podas, galhadas e móveis velhos.
Tudo é organizado em baias e tem um local coberto para recebimento de recicláveis e
bombonas para dispor óleo de cozinha usado.O horário de funcionamento dos equipamento é
de 7h às 18h, de segunda a sábado.

Inaugurado com presença do governador Ibaneis, é o 11º equipamento do tipo no DF
SLU entrega primeiro Papa-Entulho de Santa Maria

Benefícios para a população 

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!
 

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 limpreza 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. Veja os benefícios:
 
 
 

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.
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Em uma manhã marcada por anúncios em várias áreas para a população de Santa Maria, o
governador Ibaneis Rocha assinou a ordem de serviço para o início das obras de implantação de
equipamentos públicos no parque ecológico da cidade, no último dia 25 de fevereiro. O
investimento, na ordem de R$ 1 milhão, é oriundo do orçamento da Agência de Desenvolvimento
do DF (Terracap). 

O Parque Ecológico de Santa Maria vai ganhar parque infantil, Ponto de Encontro Comunitário
(PEC), quadra de areia, quadra poliesportiva, pergolados, pista de cooper e mobiliários urbanos.
O prazo de execução da obra será de 90 dias corridos a contar da data de emissão da ordem de
serviço. A previsão é que a obra inicie em março.

Durante o evento, o governador Ibaneis Rocha também assinou a ordem de serviço para a
reforma do campo sintético da QR 409, em Santa Maria.

Criado a partir da Lei nº 2.044/1998 e recategorizado em dezembro de 2019 com a Lei n° 6.414, o
parque possui atributos ambientais sensíveis, como campos de murundus, uma vegetação típica
do Cerrado facilmente inundável no período de chuvas. Em razão desse fator, o Plano de Manejo
do parque visa garantir o uso do lugar sem causar prejuízos à biodiversidade. O parque está
localizado na Quadra Central 01, Conjunto H, Lote 01  

Parque Ecológico de Santa Maria ganha infraestrutura
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Localizado na QC 01, próximo à
administração regional, o Ginásio
Poliesportivo de Santa Maria estava
interditado pelo Corpo de Bombeiros desde
junho de 2019 devido a falhas estruturais e
deficiências na parte elétrica e no sistema de
combate a incêndio. 

Com a restauração, o ginásio recebeu
pintura nova, instalação de equipamentos
de acessibilidade, correções dos problemas
estruturais, reforma elétrica e
hidrossanitária, além da instalação de
sistemas de combate a incêndio e pânico.

Reforma do Ginásio de Esportes de Santa Maria é entregue 

Nova Agência do Trabalhador em Santa Maria 
A Agência do Trabalhador de Santa Maria foi totalmente
reformada, entregando para a população da cidade um
espaço com ventilação, salas para cursos e entrevistas,
atendimento ao microcrédito e até uma brinquedoteca.

Além disso, o espaço conta com acessibilidade no
atendimento ao deficiente auditivo, com painel em libras. 

As unidade oferece diariamente vagas do Sistema
Nacional de Emprego e fazem o encaminhamento dos
candidatos às empresas contratantes, além de oferecer
entrada ao Seguro Desemprego, suporte à emissão da
nova Carteira de Trabalho Digital, e acesso aos serviços de
microcrédito do Programa Prospera e aos programas de
qualificação da Secretaria de Trabalho.



1 9/ 1 0

Educação é futuro, transforma o destino, e abre portas para crianças e jovens em prol de dias melhores. Por
isso, o ensino é prioridade para o Governo do Distrito Federal (GDF). Mas, para que a docência ocorra da
melhor forma possível, um ponto crucial é ter boas estruturas .A Escola Classe 01 Porto Rico, em Santa
Maria, foi devolvida à comunidade após anos de transtornos com obras, o que só foi resolvido pela atual
gestão .O investimento da obra é de R$ 1,6 milhão e possibilitou a criação de dezenas de empregos, além de
movimentar a economia do DF. A reforma da escola beneficia 522 estudantes, sendo 52 do segundo período
da educação infantil e, 470 dos anos iniciais.
A área construída é de 1,3 mil metros quadrados, divididos em seis blocos. A infraestrutura inclui quadra
coberta, parquinho, pátio, estacionamento, biblioteca, sala de artes, sala de informática, sala de recursos e
espaços convencionais, como cozinha, refeitório, banheiros e sala de professores. Agora, os estudantes vão
poder retomar atividades no contraturno escolar. Também contarão com acompanhamento pedagógico em
português e matemática, aulas de informática, artes marciais, xadrez, dança e música. “Somente o esforço e
a educação são capazes de transformar as pessoas”, destacou o governador Ibaneis Rocha. “Durante a
pandemia, nós reformamos mais de 400 escolas para que tenhamos estrutura para os alunos voltarem às
aulas.”

Os recursos investidos na obra são do orçamento da Secretaria de Educação(SEE)  e de emendas
parlamentares da deputada distrital Jaqueline Silva e da deputada federal Érika Kokay. “Essa obra é
fundamental para Santa Maria, uma honra para os moradores da cidade, que vão receber uma nova escola
com toda a infraestrutura. Essas benfeitorias só puderam acontecer porque temos uma gestão eficiente”,
analisa a administradora de Santa Maria, Marileide Romão.
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Obra teve investimento de R$ 1,6 milhão e vai beneficiar 522 estudantes; governo
anuncia início da construção de uma escola técnica na cidade

Escola Porto Rico é devolvida à população
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Após sete anos, os moradores do Condomínio Total Ville, em Santa Maria, e todos aqueles que trafegam pela
via que liga a DF-290 à BR-040/050 podem comemorar: a pavimentação da Vicinal-371 agora é realidade. A
obra executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF) chega para resolver o gargalo no
trânsito da rodovia que liga o DF às cidades de Valparaíso e Novo Gama, em Goiás. A pavimentação da VC-
371 era uma demanda antiga da comunidade e com boa vontade e gestão, saiu do papel. Cerca de 30 mil
pessoas que moram na região conviviam diariamente com o problema no trânsito, perdendo tempo nos
trajetos do dia a dia, o que não vai ocorrer mais.

A obra consiste em um trecho de 4,5 km de pavimentação asfáltica. Foram feitos serviços de terraplenagem,
drenagem, pavimentação do trecho e sinalização horizontal e vertical, colocação de meios-fios e construída
uma ciclovia ao lado da nova pista. A obra empregou 60 profissionais e contou com o investimento de R$ 6,7
milhões. Além da pavimentação, a região começa a ganhar iluminação pública na via. Autora de emendas que
ajudaram a viabilizar a obra, a deputada distrital Jaqueline Silva lembrou os anos de espera pela obra. “Essa
cidade nunca recebeu tantas obras. Estar aqui na VC-371 me dá muito orgulho. Muitas pessoas disseram que
essa obra não iria sair do papel. Levamos a situação para o governador Ibaneis Rocha e conseguimos
entregar o que é de direito da população”, comemora Jaqueline Silva. 

A parceria entre governo e deputados foi lembrada pelo diretor-geral do DER/DF, Fauzi Nacfur Júnior. “A
palavra de hoje é satisfação. Satisfação por fazer parte de um governo onde a integração entre Executivo e
Legislativo é total e nos permite inaugurar uma obra como essa”, avalia Fauzi Nacfur Júnior.
Morador do condomínio Total Ville, Guilherme de Carvalho também comemora a obra. “Essa via vai
representar qualidade de vida para quem habita aqui. Traz melhorias para o comércio, no trajeto para o
trabalho e também para quem utiliza o transporte público”, afirma.
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Obra vai beneficar mais de 30 mil pessoas, diariamente.
Pavimentação da VC-371 é entregue para população


