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A sociedade clama por um transporte pú-
blico acessível, com qualidade, seguran-
ça e preço justo. O governo, por sua vez,  
coloca esse tema em debate e procura 

soluções viáveis para atender a população de duas 
formas: possibilidades de aumento da frota para as 
regiões administrativas terem melhor acesso ao cen-
tro da capital e apuração de possíveis irregularida-
des das empresas prestadoras do serviço.

Vamos usar o jargão popular “sentando na janela”, 
para dizer da população que quer ter a sensação 
de ter seus impostos devidamente aplicados em 
benfeitorias no setor.

Quando assumi a relatoria da CPI dos Transportes - 
visando fazer cumprir o exercício do Direito e apurar 
cada denúncia e possíveis irregularidades na licitação 
de 2012, dos ônibus do Distrito Federal, assumi tam-
bém o compromisso de fazer com que essa CPI não 
tenha qualquer caráter ideológico ou partidário. Ela 
será objetiva e terá como principal � nalidade ajudar 
Brasília! E, para que isso aconteça, precisamos identi-
� car os equívocos cometidos no passado, para que não 
sejam repetidos. Além disso, é necessário  apresentar 
um modelo que bene� cie a população do DF, no que 
se refere à questão do transporte público.

A comissão é encarregada de investigar irregula-
ridades na Concorrência Pública nº 01/2012, da 
Secretaria de Transportes do DF, que resultou na 
redução da quantidade de ônibus disponíveis à po-
pulação e, consequentemente, em uma má gestão e 
prestação do serviço de transporte público no DF.

As reuniões  tem ocorrido semanalmente e a CPI já 
convocou alguns nomes para prestar depoimentos. 
O primeiro pacote de convocação deverá ter pelo 
menos 15 nomes de gestores do governo anterior, 
técnicos de licitação e empresas envolvidas na con-
corrência. Os convocados começarão a ser ouvidos 
logo após o feriado de Corpus Christi.

Quando assumimos um mandato, seja no executivo 
ou no legislativo, temos a obrigação de trabalhar em 
favor da população. Infelizmente alguns políticos 
não enxergam dessa forma, e preferem trabalhar em 
proveito próprio. A CPI veio para mostrar que não 
estamos de brincadeira! Não iremos passar a mão 
na cabeça de ninguém, seja quem for. A população 
do Distrito Federal está machucada, desacreditada 
com a política local e cabe a nós, que fomos eleitos, 
mostrarmos que há esperança.
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Sentando na janela 

Acredito que vamos atingir o nosso objetivo,  que é identi� car os problemas 
que agravaram o caos no transporte público do Distrito Federal e apresentar 
propostas para solucioná-los. É claro que não podemos ser irresponsáveis e 
levianos em julgar (não temos esse poder), sem ouvir e apurar todas as ques-
tões que cercam o tema.

Para ajudar Brasília, teremos de ser imparciais e assertivos. É esse o principal 
norte que seguiremos, pois o resultado dessa investigação será um agente de 
transformação social no Distrito Federal.
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Mais uma vitória conquistada!
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Após dois meses buscan-
do soluções para sanar 
a pendência � nanceira 
deixada pela gestão an-

terior às Cooperativas de Trans-
portes do Distrito Federal, o de-
putado Raimundo Ribeiro (PSDB/
DF), apresentou uma emenda de 
crédito adicional no valor de R$ 
6.000.000,00 (seis milhões de reais), 
que foram destinados ao custeio 
dessa dívida. Após negociação com 
o Governo de Brasília, foi possível, 
por intermédio das secretarias de 
Mobilidade e Planejamento do DF, 
a viabilização dessa solicitação. O 

decreto, publicado no dia 01/06, 
autorizou abertura de crédito suple-
mentar, no valor referido, para o pa-
gamento dessa dívida. “Agradeço a 
colaboração do GDF nesta reivindi-
cação, assim como, agradeço a cola-
boração e con� ança depositada em 
nosso mandato pelos representan-
tes dessas Cooperativas. Esta vitória 
merecida é de vocês”, declarou o de-
putado. A pendência era referente à 
prestação de serviços no transporte 
gratuito estudantil e no transporte 
de pessoas com necessidades espe-
ciais. Com a medida, seis coopera-
tivas tiveram suas dívidas sanadas.

#Transporte Público

CÂMARA APROVA PL 428/2015 SEM 
IDEOLOGIA DE GÊNERO

Após aprovação na Co-
missão de Constituição 
e Justiça - CCJ, o Pro-
jeto de Lei nº 428/2015, 

que trata do Plano Distrital de 
Educação (PDE), foi à votação 
no plenário da casa e teve 23 vo-
tos favoráveis. Várias emendas e 
subemendas foram apresentadas 
e, entre as principais alterações 
feitas no texto original, está a ex-

clusão de referências às questões 
de gênero e sexualidade. “Parabe-
nizo todas as pessoas que estive-
ram presentes na galeria da casa, 
acompanhando de perto essa vo-
tação, que é de extrema importân-
cia para a sociedade. A Câmara 
Legislativa tem sido nos últimos 
tempos, o palco das principais 
discussões que são de interesse da 
sociedade”, destacou o deputado.
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#Educação

Reunião discute melhorias para a Rodoviária

O deputado distrital Raimundo Ribeiro reuniu-
-se, no dia 19/06, com comerciantes da Rodo-
viária do Plano Piloto, para discutir melhorias 
para o local. Na ocasião, o deputado a� rmou 

que mantém o compromisso de abraçar as causas da Ro-
doviária, por reconhecer a importância que o terminal re-
presenta para Brasília, já que faz parte de sua história. Fo
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#Infraestrutura



CLDF recebe secretário de 
Saúde do Distrito Federal
No último dia 15/06, a 

Câmara Legislativa re-
cebeu João Batista de 
Sousa – Secretário de 

Saúde do Distrito Federal. A convite 
da casa, o representante do Governo 
de Brasília prestou esclarecimentos 
sobre a caótica situação da saúde 
pública do DF. Na oportunidade, 
questionamentos sobre a falta de re-
médios, de médicos, de leitos e de 
materiais de higiene, foram trazidos 
ao debate. “Infelizmente, mais uma 
vez, a situação � nanceira do Estado 
predominou como justi� cativa a to-
dos esses problemas apresentados. 

Fui eleito para representar a socie-
dade e resgatar Brasília. E, como re-
presentante da população, não pos-
so me condicionar a fechar os olhos 
para uma situação em que a socie-
dade está perdendo, cada vez mais, 
o direito a usufruir de suas neces-
sidades básicas, como é o exemplo 
da saúde”, declarou Ribeiro. “Agra-
deço a gentileza do secretário em 
ter vindo, de forma muito solícita, 
nos prestar estes esclarecimentos. 
Estamos sempre empenhados a 
somar esforços, junto ao Governo, 
nessa luta pela “reconstrução de 
Brasília”. Finalizou.

#Saúde
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SAMAMBAIA RECEBE A 4ª EDIÇÃO DO CÂMARA EM MOVIMENTO
#Câmara em Movimento

No dia 18 de junho foi realiza-
da mais uma sessão do Câma-
ra em Movimento. Dessa vez, 
Samambaia Norte foi palco da 

sessão legislativa, que está em sua quarta 
edição. Várias reivindicações foram ou-
vidas e, a participação da população foi 
bastante signi� cativa. “Quero agradecer a 
colaboração de todos os moradores neste 
projeto, assim como agradeço também, o 
carinho e receptividade de sempre quando 
venho a esta cidade.” Fo
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Reunião discute 
problemas na 

Estrutural 

#Estrutural

Durante reunião com 
integrantes do Con-
selho Comunitário 
da Cidade Estrutural, 

o deputado Raimundo Ribei-
ro, ouviu várias reivindicações, 
entre as principais, segurança e 
infraestrutura para a cidade. “O 
local está esquecido e completa-
mente desamparado pelos ges-
tores, e nós, parlamentares, não 
podemos fechar os olhos para 
essa realidade - agravada a cada 
dia.”, destacou Ribeiro. Como 
providência, o deputado solici-
tou ao Administrador Regional 
da cidade, Evanildo da Silva, 
uma reunião aonde serão dis-
cutidos os principais problemas 
da Estrutural. “O objetivo é que 
possamos juntos, Câmara Le-
gislativa e Governo de Brasília, 
somar esforços e encontrar uma 
solução para mudar esta realida-
de” finalizou.

Con� ra o vídeo na íntegra, via QR code.
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Ceilândia recebe 
deputado RR

#Ceilândia

Moradores da QNN 
08 – Ceilândia, re-
ceberam o deputado 
Raimundo Ribeiro 

em reunião no último dia 26 de 
junho. Em pauta de destaque, a 
atual situação do transporte pú-
blico da cidade. “A Ceilândia é 
uma das regiões mais populosas 
do DF e, em função disso, precisa 
de muita atenção em determina-
das áreas”, declarou o deputado.  
“Nosso mandato está a serviço 
dessa região, que sempre me aco-
lheu tão bem. Tenho certeza que 
juntos - moradores, Câmara e Go-
verno de Brasília - conseguiremos 
encontrar soluções para a melho-
ria da qualidade de vida dessa po-
pulação”, completou.
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#Quiosques
QUIOSQUEIROS DO GUARÁ EM BUSCA DE APOIO

No último dia 27 de junho, o deputado Raimundo Ribeiro 
esteve reunido com quiosqueiros do Guará, para tratar da 
atual situação dos quiosques. A reunião aconteceu no audi-
tório da Administração Regional da cidade e contou com 

a presença do representante da Associação dos Quiosques, Trailers e 
Similares – Sr.  Vicente, e do chefe de gabinete da Administração Re-
gional do Guará – Sr. Márcio. 

Em 2007, quando ocupava o cargo de secretário de Justiça e Cidada-
nia, Ribeiro assumiu o compromisso com essa categoria e propôs a Lei 
4.486/10, que trata da regularização dos quiosques e trailers da cidade 
- aprovada posteriormente, em 2010. A lei entrou em vigor e hoje, esses 
trabalhadores têm a tranquilidade de dizer que exercem suas atividades 
pro� ssionais formalmente. No entanto, ainda existem alguns desa� os 
a serem enfrentados. “Rea� rmo meu compromisso com vocês, de que 
continuarei à frente dessa causa - que é uma das minhas prioridades de 
gestão, e buscarei, cada vez mais, garantir os direitos e as melhores con-
dições de trabalho para essa classe que tem fundamental contribuição 
no desenvolvimento econômico do DF, e mesmo assim, continua tão 
desvalorizada.”, destacou o parlamentar.
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#Brazlândia
Brazlândia comemora 
82 anos com sessão do 
Câmara em Movimento

Em comemoração ao seu 
aniversário, Brazlândia 
recebeu, no dia 23 de ju-
nho,  o projeto Câmara 

em Movimento. Durante a sessão, 
os deputados ouviram as reivindi-
cações dos moradores e não falta-
ram reclamações sobre a situação 
da saúde, do transporte público, 
da educação e da segurança na-
quela cidade, 
que no último 
dia 5 completou 
82 anos. Con� ra 
o vídeo na ínte-
gra, via QR code.
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#RR em Ação
Debate sobre maioridade penal 
no Guará mobiliza moradores

Proposto pelo deputado Rai-
mundo Ribeiro, foi reali-
zado no último dia 29 de 
junho, o segundo debate pú-

blico sobre a redução da maioridade 
penal. Dessa vez, o tema foi levado 
para a discussão na faculdade ICESP 
do Guará e contou com a participa-
ção de estudantes da instituição, pro-
fessores e várias autoridades.  

“Nós vamos atingindo o objetivo de 
nosso mandato - que é servir a po-
pulação do Distrito Federal - quan-
do conseguimos, a cada dia, edi� car 
esse prédio que nunca estará acaba-
do, mas que precisamos trabalhar, 
diariamente, que é o prédio da cida-
dania.” declarou Ribeiro.

A primeira edição do debate, aconte-
ceu em Sobradinho e ainda será leva-
da a outras cidades do DF. O evento 
faz parte do RR em ação, um projeto 
que tem como objetivo principal, le-
var temas que causam mobilização 
social para serem discutidos e decidi-
dos com a participação da sociedade.

“É importante ressaltar que a nossa 
proposta concreta é fazer com que 
essa questão da redução da maiori-
dade penal não seja decidida por 
513 deputados e 81 senadores, mas 
sim, que seja decidida pela socieda-
de brasileira, num plebiscito. Dessa 
forma, a sociedade vai poder discu-
tir e exercer plenamente a sua cida-
dania.” � nalizou

Con� ra o vídeo na íntegra, via QR code.Fo
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Homenagem aos 
Papiloscopistas

Proposta pelo deputado Rai-
mundo Ribeiro, foi realiza-
da dia 15/06, no plenário 
da Câmara Legislativa, a 

Audiência Pública que discutiu os 
novos rumos da Perícia Papiloscó-
pica do Distrito Federal. O evento 
teve como objetivo discutir os avan-
ços alcançados nos últimos 20 anos 
e o nível de complexidade atingido 
pelos peritos papiloscopistas nos 
dias atuais, do ponto de vista da 
Polícia Técnica do DF, acadêmico e 
internacional. Cerca de 150 pessoas 
estiveram presentes.

“Precisamos jogar luz nessa impor-
tante pro� ssão que, para muitos, 
ainda é tida como desconhecida”, 
destacou o deputado. 

A audiênciafoi apenas um dos even-
tos dedicados aos papiloscopistas. 
Durante o dia, houve a realização 
do workshop “Modernização do 
Instituto de Identi� cação e Tecno-
logia para a Identi� cação Humana” 
e a abertura da exposição “Perícia 
Papiloscópica: Solução de Crimes”, 
que permaneceu no Espaço Espelho 
D’Água da CLDF, até o dia 18/06.

Evento de Fitness agora  faz parte 
de calendário Ofi cial do DF

A sessão Legislativa da 
CLDF que encerra os 
trabalhos deste primei-
ro semestre foi realiza-

da no último dia 30/06. Em pauta, 
foi aprovado o Projeto de Lei nº 
240/2015, de autoria do deputado 
Raimundo Ribeiro, que dispõe so-
bre a inclusão do evento “Brasília 
Capital Fitness” no calendário o� -
cial do DF. 

Brasil que usufruem dos hotéis e res-
taurantes de Brasília. 

Vários outros projetos de parla-
mentares também foram votados 
na ocasião, bem como os do Execu-
tivo que estavam na casa. Entre os 
principais, estava em pauta a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
que teve quase 160 emendas de 
parlamentares.“Encerramos este pri-
meiro semestre com um saldo muito 
positivo. Aprovamos projetos que são 
de interesse da sociedade, assim como, 
rejeitamos alguns que não seriam be-
né� cos para ela”, destacou Ribeiro.

“Esse evento já acontece há 20 anos 
e tem também um cunho cientí� co. 
Vários professores e pro� ssionais da 
saúde de todo o Brasil participam, 
trazendo conhecimento em diver-
sas áreas, como Fisioterapia, Nutri-
ção, entre outras”, justi� ca Ribeiro. 
De acordo com o deputado, além do 
foco Fitness, o Brasília Capital Fitness 
também contribui com turismo da 
cidade, já que atrai pessoas de todo o 




