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Em qualquer cargo ocupado através do 
voto, seja no executivo ou no legislativo, 
quem primeiro deve ser ouvido é a po-
pulação. Devemos humanizar o atendi-

mento e colocar as pessoas como destinatárias 
dos serviços que prestamos como parlamentar.

É por isso que durante o nosso mandato, ire-
mos ajudar da forma que der. Às vezes não sa-
bemos como poderemos ajudar em determi-
nadas situações, mas da forma que o cidadão 
achar que devemos agir nós iremos fazer, por-
que o nosso mandato é para isso. 

Ando pelas ruas e vejo pessoas dizendo que es-
tou visitando os lugares porque estou atrás de 
voto para as próximas eleições. É claro que eu 
também quero, mas não é por isso que eu visi-
to as comunidades, até porque voto eu já tive, 
fui eleito deputado distrital. Agora, eu tenho 
que mostrar serviço e fazer um bom trabalho, 
dessa forma cada cidadão poderá avaliar se 
merecerei o seu voto no futuro, caso eu esteja 
novamente disputando uma eleição.

Tenho uma visão um pouco diferente da maio-
ria dos políticos que o povo brasileiro está acos-
tumado. A cada semana estou tirando um dia 
para visitar uma das regiões do Distrito Fede-
ral. Nessas visitas eu procuro ouvir as reivin-
dicações e as principais necessidades de cada 
comunidade. Dessa forma me aproximo da po-
pulação e consigo resolver os problemas mais 
urgentes. Procuro não enganar as pessoas, só 
prometo o que realmente conseguirei fazer.

Mas de que forma o nosso mandato pode ser 
útil? É simples, com o mandato podemos fazer 
uma série de coisas, ou pelo menos tentar fazer. 
Por onde eu passo, costumo dizer que sou um 
grande pedinte. Basta que as pessoas me digam 
o que está faltando na sua localidade que eu dou 
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um jeito de pedir para o governador. Se ele vai fazer aí eu já não sei, 
mas vai ter que me aturar um bom tempo no seu ouvido.

Como já avisei anteriormente, faço parte da base aliada e não da 
base alugada. Estou em uma posição de representante da popu-
lação, pois foi ela que me colocou onde me encontro atualmente. 
Continuarei trabalhando para que o cidadão tenha voz, pois ape-
nas dessa forma que conseguiremos resgatar Brasília!
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Planaltina recebe 6ª edição do Câmara em Movimento
# CLDF
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O deputado distrital Rai-
mundo Ribeiro (PSDB/
DF) participou da sexta 
edição do Câmara em 

Movimento, realizada no dia 16/09, 
em Planaltina. A cidade recebeu os 
parlamentares que, durante a ses-
são ordinária, votaram o projeto de 
lei nº 659/2015, que permitirá novas 
adesões ao Programa de Incentivo à 
Regularização Fiscal (Re� s) com uma 
novidade: agora poderão ser parcela-
das também multas de trânsito.

“Planaltina completou recentemen-
te 159 anos e a Câmara Legislativa 
veio para ouvir os principais anseios 

desta cidade. Todas as lideranças es-
tão tendo a oportunidade de colocar 
suas solicitações, e a Câmara certa-
mente levará ao governador para que 

possamos juntos, trazer as melhorias 
necessárias à essa cidade. Nosso papel 
é ouvir a população que nos represen-
ta”, a� rmou o parlamentar.

Ribeiro defende nomeação dos aprovados 
em concurso para Defensoria Pública do DF

# Defensoria Pública

O deputado distrital Rai-
mundo Ribeiro parti-
cipou no dia 22/09, da 
audiência pública pro-

movida pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), que teve como 
objetivo, discutir a situação admi-
nistrativa e � nanceira da Defensoria 
Pública do Distrito Federal.

Membro desta comissão, o parla-
mentar defendeu a reivindicação 
dos candidatos aprovados no úl-
timo concurso da instituição, que 
pediam o provimento imediato de 
vagas e a formação de cadastro re-
serva, além da derrubada do veto 
do governador a dispositivos refe-
rentes à Defensoria Pública na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias.
Raimundo Ribeiro fez questão de 

ressaltar a importância constitucio-
nal da instituição: “A Defensoria 
realiza uma política de Estado, seu 
papel é garantido pela Constituição 

Federal”, declarou o parlamentar. O 
concurso foi realizado há quase 
dois anos e nenhum novo defen-
sor foi chamado até o momento.
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RR entrega escrituras aos moradores 
de Taguatinga

# Taguatinga

Após 40 anos de espera, 
os moradores de lotes 
pontas de quadras e be-
cos do Distrito Federal 

puderam, en� m, receber suas es-
crituras. A entrega dos documentos 
aconteceu na Associação dos Mora-
dores de Taguatinga (ASMOTAG) e 
contou com a presença do deputado 
distrital Raimundo Ribeiro (PSDB), 
que foi o interventor, junto à Com-
panhia de Desenvolvimento habi-
tacional do Distrito Federal (CO-
DHAB), para que o sonho dessas 
famílias fossem realizados.

O processo de regularização des-
sas áreas estava parado há mui-
to tempo. A Lei Complementar 
882/2014 já havia regularizado 
esses espaços, mas estava trava-
da por ser considerada inconsti-
tucional. O deputado Raimundo 
Ribeiro resolveu assumir a briga 
desses moradores e indicou a ex-
-governadora Maria de Lourdes 
Abadia, que atualmente trabalha 
em seu gabinete, para atuar no 
caso. Abadia abraçou a causa e 
conseguiu uma audiência pública 
com a equipe da CODHAB.

Após muito trabalho, o caminho le-
gal foi encontrado e encaminhado 
ao Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal (TJDFT), que analisou e 
julgou improcedente a Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade (ADI). 
A diretora da ASMOTAG, Elize-
te Araújo, comentou a decisão. “A 
união faz a força e é assim que nós 
vencemos. Tive a oportunidade de 
receber das mãos do deputado Rai-
mundo Ribeiro, que fez com que 
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RR apresenta medida que sanearia a 
necessidade de aumento de impostos 

No último dia 22/09, o 
plenário da Câmara 
Legislativa do DF, ser-
viu de palco para dis-

cussão sobre o pacote do governo 
que traz reajustes de impostos e 
tarifas públicas.

Raimundo Ribeiro que é integran-
te da base governista, declarou seu 

posicionamento contrário as estas 
medidas e apresentou sugestões 
ao governador que solucionariam 
boa parte deste dé� cit � nanceiro 
“O GDF já deveria ter economi-
zado cerca de R$ 32 milhões em 
relação aos repasses para empre-
sas do transporte coletivo, caso 
tivesse acatado recomendação da 
Procuradoria do DF, que detectou 

# RR em Ação

solenidade que está sendo realizada 
aqui é uma demonstração clara de 
que é possível mudar, basta que a 
gente queira trabalhar”, disse.

Na ocasião, além das entregas das 
escrituras para os moradores de Ta-
guatinga, os moradores do Gama, 
Ceilândia, Recanto das Emas, Bra-
zlândia e Sobradinho também tive-
ram seus lotes regularizados .

a CODHAB nos abrisse as portas. 
Tenho orgulho de fazer parte dessa 
história”, comemorou a moradora.

Ribeiro também falou sobre a de-
cisão, e agradeceu pelo trabalho 
realizado e por permitirem que ele 
� zesse parte dessa batalha. “Que-
ro agradecer os representantes da 
associação pela história e luta que 
sempre tiveram pela habitação. Essa 
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irregularidades no pagamento de 
tarifas, relacionadas a gratuidades 
de de� cientes. Seria possível até se 
evitar um reajuste de passagens”, 
a� rmou Ribeiro, que fez questão 
de destacar que o contribuinte não 
pode ser chamando apenas para 
pagar a conta.

Na ocasião, estavam presentes na 
galeria da casa vários professores 
da rede pública, que trabalham 
com menores infratores e que fo-
ram ao órgão pedir apoio do legis-
lativo contra a proposta de corte de 
grati� cação em seus salários. 

Deputado Raimundo Ribeiro destina 
1 milhão em emendas para a Saúde

# Saúde

O Bloco Força do Traba-
lho - composto pelos 
deputados distritais 
Raimundo Ribeiro 

(PSDB), Agaciel Maia (PTC), Tel-
ma Rufino (Sem partido), Liliane 
Roriz (PRTB) e Juarezão (PRTB) 
- se reuniu na manhã da terça-
-feira 08/09 e decidiu, por una-
nimidade, destinar o valor total 
de R$ 27 milhões em emendas 
para aquisição de equipamentos 
de imagem para a rede pública de 
saúde do Distrito Federal.

Segundo os parlamentares, os re-
cursos serão de extrema importân-
cia para reequipar as unidades de 
saúde do DF que constantemente 
sofrem com a falta desses apare-
lhos, provocando atrasos em cirur-
gias, não realização de consultas 
e di� culdade de diagnostico por 
parte dos médicos.

De acordo com dados do Sindicato 
dos Técnicos em Radiologia do DF, 

com a destinação do recurso, será 
possível adquirir, por exemplo, 
100 ecógrafos, ou 27 mamógrafos 
(demanda existente hoje na rede) e 
ainda recuperar toda a unidade de 
Radioterapia do Hospital de Base.

O recurso também poderá ser apli-
cado para a compra de 2 novos apa-
relhos de ressonância magnética. 
Hoje, a demanda é de, pelo menos, 
4 novos aparelhos, que custam em 
média, 3 milhões de dólares cada.

Ainda será possível que o governo 
use a verba das emendas dos depu-
tados do bloco para substituir to-
dos os aparelhos de raio-x da rede 
pública pelo raio-x digital, ao cus-
to médio de R$ 20 milhões. Neste 
caso, o governo ainda conseguiria 
economizar cerca de 70% do cus-
to com o raio-x hoje, visto que os 
aparelhos digitais não usam o � lme 
(comprado em dólar), cujo valor 
do metro cúbico é extremamente 
oneroso aos cofres públicos.
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Raimundo Ribeiro entrega estacionamento para feirantes
# Águas Claras

Após visitar a Feira Livre 
de Águas Claras, no úl-
timo dia 26/09, o depu-
tado distrital Raimundo 

Ribeiro voltou ao local. Dessa vez, 
foi para conferir a reforma do es-
tacionamento, serviço solicitado 
pelo próprio parlamentar.  

Na primeira visita de Ribeiro, os 
feirantes � zeram algumas reivindi-
cações, entre elas a necessidade de 
um estacionamento para o local, já 
que os clientes estacionavam em 
um terreno com mato alto e bu-
racos. No mesmo dia, o deputado 
entrou em contato com a Novacap 
e solicitou que fosse realizada uma 
reforma no local. O presidente da 

Novacap, Hermes de Paula, aten-
deu a solicitação e enviou uma 
equipe para fresar o terreno.

Raimundo Ribeiro foi recebido 
com abraços pelos feirantes. O 

presidente da feira, Herbert Olivei-
ra, agradeceu o serviço prestado. 
“Agora, a clientela pode vir sem 
preocupação, pois tem um local 
próprio para estacionarem seus 
carros”, comemorou.

Ribeiro participa de almoço com 
representantes do setor produtivo
Foi realizado no dia 28/09, 

um almoço com empresá-
rios, representantes do se-
tor produtivo do DF e par-

lamentares. O encontro teve como 
objetivo discutir propostas que vi-
sam estimular a geração de empre-
go e renda no DF. Na ocasião, um 
documento contendo 52 proposi-
ções, elaborado pelos representan-
tes do setor produtivo, foi entregue 
aos parlamentares.

Entre as reivindicações, entra-
ram temas referentes ao turis-
mo, segurança pública, crédito e 
financiamento, inserção digital, 
Pró-DF, entre outros. “Este setor 
pode ajudar o GDF a sair des-
ta crise, quando se investe nele, 

# RR em Ação

investe-se também na economia 
do Distrito Federal”, afirmou Rai-
mundo Ribeiro.

O encontro também serviu para 

fortalecer e estreitar - ainda mais 
- os laços entre os empresários e 
a Câmara Legislativa do Distrito 
Federal. “Estamos com vocês nesta 
luta”, � nalizou o parlamentar.
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