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Entrarei direto em um tema que tem permeado as 
discussões recentemente, que é a frase “Não vai ter 
golpe”. Quero dizer que o golpe já foi dado. O gol-

pe é dado quando fatos gravíssimos, que envolvem as 
pessoas que ocupam os mais altos cargos da república, 
são noticiados e não são negados. Sou advogado há 36 
anos, e as pessoas que trabalham na área jurídica sabem 
muito bem que quando nós enveredamos pela defesa da 
forma e deixamos de lado o mérito, é porque no mérito 
não existe defesa. É isso que o governo vem fazendo. 

O golpe vai se consolidando com uma série de atitu-
des, e aí nos perguntamos: A OAB é golpista? O Ministério 
Público é golpista? O Poder Judiciário é golpista? Todas 
aquelas pessoas, cerca de 6 milhões, que estiveram nas 
ruas no domingo (13/03) são golpistas? Eu acho que não. 
E, aliás, no dia 22/03 eu estive presente em uma peque-
na manifestação, com cerca de 6 mil pessoas, na porta do 
Palácio do Planalto, que gritava com muito orgulho: “Eu 
vim de graça”. Aquelas pessoas que estavam ali foram por 
amor ao País e não em troca de um pão com mortadela e 
mais R$ 30,00.

Existe golpe quando o ministro da educação, Aloísio 
Mercadante, aquele que chama advogado de “adevoga-
do”, tenta subornar um presidiário. Houve uma tentativa 
clara de suborno ao senador Delcídio, praticada por esse 
ministro. Também é golpe, quando o ministro da justiça 
não conhece a Lei. Ele, por ser do Ministério Público, sabe 
que não poderia ocupar a função que está ocupando e ele 
sabe muito bem disso. Inclusive, não assinou o termo ne-
cessário. Que País é esse onde o ministro da justiça não 
conhece a Lei e o ministro da educação é analfabeto?

Também é golpe, quando o ministro da Casa Civil, que 
está de plantão hoje, manda agredir quem é contra o go-
verno. Quando um ex-presidente age como trombadinha,

roubando até crucifixo. Para piorar, temos uma pre-
sidente da República que pega o telefone e diz que está 
enviando o salvo conduto, que só deverá ser usado se 
for necessário. Ela se acumpliciou a um meliante e tenta 
transformar a Esplanada dos Ministérios em esconderijo 
para uma pessoa que está prestes a ser presa.

Sim! O golpe já existe! É quando se aparelha a máqui-
na do Estado para beneficiar unicamente um grupo de 

pessoas, que detém o poder político circunstancialmente.
Tudo isso é óbvio. Não dar para negar os fatos! A realida-

de dos fatos se sobrepõe a qualquer besteira que se queira 
falar.

Fico muito triste porque a Advocacia Geral da União é a 
minha instituição. Eu estive nos corredores do Congresso 
Nacional lutando para que esse órgão fosse criado. Nós o 
criamos como advocacia de Estado, e de repente, o atual 
advogado geral da união se transforma em advogado da 
presidente da República.

Esse golpe que tanto se fala já aconteceu e cabe a nós 
realmente valorizar o Poder Judiciário, principalmente o 
de primeiro grau, que é integrado por juízes que possuem 
compromisso apenas com a Lei, que são concursados e não 
devem emprego a ninguém. Existe sim o golpe e os auto-
res são conhecidos. Lamentavelmente são esses autores 
que vilipendiam a função pública e que prostituem todas 
as instituições. Mas isso vai acabar, e logo! Porque a nação 
brasileira não suporta mais, ela acordou. É hora do Poder 
Judiciário tomar a medida que é legal, justa, e correta.

E isso não é nenhum golpe, trata-se da nação contra a 
corrupção. E é por esse motivo que eu me filiei ao PPS, um 
partido histórico que quer resgatar a política decente e faz 
oposição ferrenha a este governo que está aí.
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Raimundo Ribeiro participa de 
manifestação contra a corrupção

moradores da Vila Planalto recebem 
o deputado Raimundo Ribeiro

#manifestação

#VilaPlanalto 

O deputado distr ital Rai-
mundo Ribeiro caminhou 
ao lado dos manifestan-

tes que protestaram contra o 
governo de Dilma Roussef f, no 
sábado (13/03), na Esplanada 
dos Ministérios. “Mas uma vez 
o povo brasileiro deu uma de-
monstração clara de que seu 
f ilho não foge à luta. A Espla-
nada dos Ministérios estava 
linda, lotada, e isso ocorreu 
porque ninguém aguenta mais 
ser governado por essa quadri-
lha do PT”, disse o parlamen-
tar.

De acordo com os organiza-
dores, cerca de 200 mil pessoas 
par ticiparam do ato. Eles carre-
gavam faixas a favor do impe-
achment da presidente Dilma e 
em apoio ao juiz Sérgio Moro, 
além de bonecos inf láveis re-
presentando o ex-presidente 

O deputado Raimundo Ribeiro par ti-
cipou de reunião com moradores e 
lideranças da Vila Planalto. Na oca-

sião, vár ias reivindicações foram apre-
sentadas, entre elas, a constr ução da 
escola que foi demolida há três anos, na 
comunidade.

O encontro contou com a presença da 
diretora da instituição, Edna, de pais de 
alunos e de moradores da região.

Lula, vestido de presidiário.
Os protestos se estende-

ram por todo o País, levando 
mais de 6 milhões de pessoas 
às ruas, sendo a maior mani-
festação da história brasilei-
ra. Para Ribeiro, agora cabe ao 

Congresso Nacional fazer o seu 
papel.

“O Congresso tem que dar 
a solução política dentro da 
Lei, sem atropelos, e acelerar 
o processo de impeachment”, 
destacou.



Debate sobre o sistema socioeducativo

RR fala sobre cidadania para 
alunos de faculdade no Gama

#AudiênciaPública

#Cidadania

O deputado distrital Raimun-
do Ribeiro participou da 
audiência pública que de-

bateu a precariedade do sistema 
socioeducativo do Distrito Fede-
ral. O debate aconteceu no ple-
nário da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal. Na ocasião, ser-
vidores do sistema socioeducati-
vo cobraram do governo medidas 
urgentes que lhes garantam me-
lhores condições de trabalho.

De acordo com representantes 
da categoria, os servidores estão 
atuando com risco de rebelião, 
e isso pode gerar uma greve a 
qualquer momento. “Não temos 
resultados, e do jeito que está 
não dá para ficar. Precisamos de 
treinamento, estrutura e valori-
zação”, ressaltou o presidente do 
Sindicato dos Servidores da Car-
reira Socioeducativa do DF, Cris-
tiano Torres. Ele também frisou 
que desde 2010 não há evolução 
na infraestrutura do sistema.

Em seu discurso, Ribeiro lem-
brou que o Estado paga um preço 
muito elevado para manter um 

N o dia 3 de março, o deputado Raimun-
do Ribeiro ministrou uma palestra so-
bre cidadania, na f aculdade FACIPL AC 

do Gama. “Quero agradecer a todos os estu-
dantes que, de for ma tão atenciosa, par tici-
param do evento. Agradeço também ao dire-
tor da instituição, Francisco Moreira, pela 
receptividade”.

menor infrator nas unidades de 
internação, sem garantir as con-
dições necessárias para que os 
servidores possam trabalhar com 
segurança.

“Qual é o plano pedagógico do 
governo para o sistema? Quais 
são os seus resultados?”, inda-
gou o parlamentar. “Eu garanto 
que se nós dissermos para a so-
ciedade quanto custa um menor 
infrator por mês, a sociedade vai 
mandar fechar tudo, porque é 

muito alto”, completou.
O secretário-adjunto da Secre-

taria de Políticas para Crianças, 
Adolescentes e Juventude, Antô-
nio Carlos de Carvalho, apresen-
tou uma lista de equipamentos, 
como lençóis e colchões, que fo-
ram adquiridos pela secretaria, e 
anunciou que está em andamen-
to a instalação de equipamentos, 
como câmeras de monitoramento 
e aparelhos de raio-X, para revis-
tas corporais.
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Raimundo Ribeiro vota a favor 
da população do DF

#Votação

#GrandeColorado
Asfalto no Grande Colorado 

é revitalizado
As fortes chuvas que casti-

garam o Distrito Federal 
durante os primeiros meses 

do ano fizeram estragos e deixa-
ram grandes buracos no asfalto 
da Avenida São Francisco, prin-
cipal via do bairro Grande Colo-
rado, em Sobradinho. Na quinta-
-feira (24/03), após  solicitação 
do deputado Raimundo Ribeiro, 
servidores da Administração de 
Sobradinho e da Novacap inicia-
ram o recapeamento do trecho.

Passado o período chuvoso, 
o distrital, que é morador da re-
gião, entrou em contato com os 
órgãos responsáveis, que plane-
jaram as obras de revitalização do 
asfalto. Quem passou pela aveni-
da, na véspera do feriado santo, 
pôde observar as máquinas traba-

Integrante da Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), o depu-
tado Raimundo Ribeiro votou 

pela admissibilidade do projeto de 
lei nº 266/201, que garante ao Ser-
viço de Atendimento Médico de Ur-
gência (SAMU) e ao Corpo de Bom-
beiros, a possibilidade de remover 
pacientes para os hospitais privados 
do DF. A medida é vista como alter-
nativa para diminuir a superlotação 
nos serviços públicos de emergên-
cia.

Outros projetos também foram 
votados admissíveis pelo parlamen-
tar, entre eles, o PL nº 83/2015 que 

lhando no local. “É dever de todo 
parlamentar ouvir a população e 
procurar meios de atender às de-
mandas junto ao executivo”, des-
tacou Ribeiro.

No Grande Colorado há 11 
anos, o morador Hélio Alves Neto 

dispõe sobre a entrega em domicílio 
de refeições dos restaurantes comu-
nitários aos idosos e aos deficien-
tes, e o PL nº 1660/2013 que limita 

conhece o trabalho do deputado 
e considera necessário que o par-
lamentar esteja atento às neces-
sidades do bairro. “Acho válida 
essa ação para tratar da questão 
dos buracos na via, a população 
agradece”.

o peso da mochila escolar a menos 
de 10% do peso corporal do aluno.

Todos os projetos aprovados se-
guirão para votação em plenário.



RR é a favor do uso de canabidiol 
para o tratamento de doenças

#Canabidiol

Na primeira sessão plená-
ria do mês de março, que 
aconteceu na terça-feira 

(01/03), o deputado Raimundo 
Ribeiro manifestou seu apoio 
pela derrubada do veto ao PL 
41/2015, que libera o uso do 
canabidiol para o tratamento 
de doenças, como a epilepsia. O 
projeto prevê o fornecimento da 
medicação pela rede pública de 
saúde.

“O motivo do veto é puramen-
te econômico, o que significa 
dizer que o governo mostrou 
quais são as suas prioridades. 
Entre a vida e a parte econômi-
ca, ele fez a opção pela segunda 
alternativa. O governo também 
se esconde sob o manto da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Após 
um ano e dois meses, a LRF con-
tinua sendo invocada para im-
pedir que se permita o exercício 
pleno da cidadania, da proteção 
à vida e da proteção à saúde. A 
LRF há muito tempo já deveria 

ter sido esquecida por uma ra-
zão muito simples, as contas já 
deveriam estar equalizadas. Eu 
até me atrevo a dizer que: se nós 
queremos fazer economia, que 
não seja com a vida das pessoas. 
Vamos fazer economia com in-
teligência, tem muita coisa que 
pode ser feita. Todos nós sabe-
mos que inúmeros servidores pú-

blicos do DF foram cedidos para 
outros órgãos com ônus para o 
governo. Eu acho que a derruba-
da do veto, foi imperioso, prin-
cipalmente para que a gente pos-
sa ajudar o governo a dizer que 
o mais importante é a vida das 
pessoas. O meu voto já antecipo, 
é pela derrubada do veto”, dis-
cursou o parlamentar. 

RR participa de reunião com 
taxistas de Águas Claras

#ÁguasClaras

O deputado Raimundo Ribeiro reuniu-se 
com taxistas de Águas Claras para ouvir 
as reivindicações da categoria. “Em par-

ceria com a administração local, buscaremos a 
melhor forma de atender estes trabalhadores”, 
disse Ribeiro.

O parlamentar agradeceu ao administrador 
regional, Manoel Valdeci, pela recepção e em-
prenho com a cidade e avisou que seu gabinete 
está de portas abertas para atendê-los.



7 
INFORMATIVO RAIMUNDO RIBEIRO 

instalação de fraldários nos 
estabelecimentos comerciais

#AgoraéLei

O projeto de Lei, de autoria 
do deputado distrital Rai-
mundo Ribeiro, que dispõe 

sobre a instalação de fraldários 
em estabelecimentos comerciais 
onde não há os chamados espaços 
família, foi aprovado pelo plená-
rio da Câmara Legislativa e san-
cionada pelo governador. A Lei Nº 
5.643/16 servirá para evitar situ-

ações onde os pais ou responsáveis 
precisem improvisar, por falta de 
espaço adequado, um local para 
trocar a fralda do filho.

De acordo com a Lei, estabeleci-
mentos com mais de 300m², como 
shoppings e supermercados, terão 
que disponibilizar os espaços. A 
medida exige ainda que os locais 
sejam limpos e seguros. 

Raimundo Ribeiro garante que 
a Lei cria facilidades não só para 
as mães, mas também para os ho-
mens que cuidam dos seus filhos. 
“O novo conceito social é que hoje 
não é apenas a mulher quem cui-
da das crianças. Os pais também 
andam sozinhos com elas no sho-
pping, levam ao banheiro e trocam 
as fraldas”, afirma o parlamentar.

Representantes da construção civil 
apresentam reivindicações

#Construção Civil

O deputado distrital Raimundo Ribeiro se reuniu com 
empresários da construção civil e diretores do Sin-
dicato da Indústria da Construção Civil do Distrito 

Federal (Sinduscon/DF). Durante o encontro, foram apre-
sentadas várias reivindicações da categoria, entre elas, 
soluções para a desburocratização dos serviços públicos. 

“É necessário acabar com a armadilha da burocracia 
que foi montada dentro da máquina administrativa. Se 
nos dedicarmos a desburocratizar o estado, teremos mais 
facilidade para fazer a cidade funcionar”, afirmou Ribeiro.




