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Em 2004, quando estourou o mensalão do 
PT, eu escrevi um artigo onde já dizia que 
ali, o PT morria por lhe faltar substância. 

A substância deles era o discurso da moral e da 
seriedade, mas tem coisas na vida que quan-
do arranham não tem jeito. Naquele momento, 
me parece que faltou responsabilidade política 
para as lideranças da época. O Lula deveria ter 
saído de lá direto para a cadeia porque ali já 
era evidente que ele era o chefe de tudo, entre-
tanto, alguns líderes políticos só raciocinaram 
pelo aspecto eleitoral, ou seja: deixa sangrar, a 
gente ganha a eleição e f im de papo. Está aí o 
resultado!

Hoje, estamos diante desse quadro: uma Re-
pública que se sustenta em um tripé. Temos os 
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 
Os dois primeiros são como vigas apodrecidas 
pela corrupção. O Legislativo, e eu digo isso 
com muita tr isteza, porque de todos os poderes 
esse é o mais democrático, é aquele que ouve, 
é aquele que fala, que está ao lado da popula-
ção, mas, que também está contaminado. É cla-
ro que não podemos generalizar, pois existem 
excelentes pessoas que estão desempenhando 
seu verdadeiro papel político, diversos parla-
mentares que estão comprometidos com a mo-
ral, com a correção e com a justiça, agora, de 
qualquer maneira, foi uma profusão tão grande 
que as raízes da república foram contaminadas. 
Então temos hoje o Executivo e o Legislativo 
desacreditados, aí nos resta o Judiciário. Mas 
o Judiciário que eu estou falando não é o Ju-
diciário do Supremo, é o Judiciário verdadeiro, 
aquele que faz concurso, estuda muito e depois 
faz justiça, assim como o juiz Sérgio Moro vem 
fazendo. E é a esse Judiciário que me ref iro.

Hoje, temos uma administração pública qua-
se toda aparelhada, pessoas que foram coloca-
das ali, unicamente, para ser virem aos interes-
ses de um partido político, inclusive na Receita 
Federal, que é um órgão de controle. Na AGU 

também, que é o meu órgão, e hoje ser ve à Dilma 
e quem paga somos nós. Passamos quase 20 anos 
construindo aquilo ali, para hoje se transformar 
nisso que estamos vendo. Fico extremamente 
envergonhado, mas é essa situação que nos en-
coraja a lutar até o f im pela libertação do nosso 
País.
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Feijoada solidária em sobradinho
#sobradinho

#impeachment
Raimundo Ribeiro participa de 

dia histórico para o Brasil.
Distrital anti-PT e pró-

-impeachment, Ribeiro 
comemorou na Esplanada 

a primeira grande derrota de 
Dilma.

Mesmo estando fora da po-
lítica durante os anos de 2011 
e 2014, o deputado distrital 
Raimundo Ribeiro foi um dos 
maiores opositores ao governo 
petista de Agnelo Queiroz.

Como de costume, no dia 17, 
durante a votação do afasta-
mento da presidente Dilma na 
Câmara dos Deputados, Ribeiro, 
acompanhado de sua família, 
esteve na manifestação pró-
-impeachment que ocorreu na 
Esplanada dos Ministérios.

Ao f inal da votação, o par-
lamentar respirou aliviado com 
o resultado: “Participei e con-
tinuarei participando de todas 
as manifestações que acontece-
rem. Não descansarei enquanto 
não acabarmos com esse crime 
organizado que está consumin-

O deput ado R aimundo Ribeiro par ti-
cipou do e vento “Bike Solidár io”, 
em Sobradinho.,  realizado no dia 

16/04. A feijoada foi  organizada pelo 
gr upo “Pedal Ser rano Seguro”,  que tem 
como objetivo ar recadar fundos para ad-
quir irem biciclet as que serão doadas ao 
13º Bat alhão da Polícia Milit ar.  Dessa 
for ma, os policias poderão f azer a segu-
rança e acompanhar os ciclis t as nos per-
cursos de bike.

do o nosso país. Estou muito 
feliz por termos chegado até 
aqui, o Brasil venceu!”.

No início do ano passado, Ri-
beiro abriu mão da liderança do 
Governo de Brasília na Câma-
ra Legislativa, exatamente por 

ser um ferrenho opositor ao PT. 
Para não gerar um clima ruim 
com o Palácio do Buriti, que 
na época buscava diálogo com 
o Planalto, o deputado achou 
melhor abdicar da liderança em 
nome de seus ideais.



RR participa de posse da nova diretoria do 
Fórum Distrital de Regularização Fundiária

Raimundo Ribeiro visita 
Hospital da Criança

#Habitação

#Cidadania

O deputado distrital Rai-
mundo Ribeiro participou 
da posse da nova diretoria 

do Fórum Distrital de Regulari-
zação Fundiária, realizada no 
dia 11/04. O evento contou com 
a presença de várias autoridades 
ligadas à área e de moradores de 
condomínios.

Cerca de um milhão de pesso-
as vivem em áreas consideradas 
irregulares no Distrito Federal. 
De acordo com Ribeiro, a regula-
rização ainda não aconteceu por 
pura incompetência ao longo dos 
anos. “Nós temos que correr para 
resgatar aquilo que ainda não fi-
zemos. É possível regularizar! O 
que nós não podemos deixar é 
que a vaidade de alguns impeça 
o andamento das coisas”, disse o 
deputado, que considera impor-

tantíssima a atuação do Fórum 
Distrital para mudar essa reali-
dade.

Raimundo Ribeiro sempre lu-
tou pela regularização fundiária 
do DF. Em 2007, quando esteve à 
frente da Secretaria de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania, 
presidiu a comissão de regula-
rização de condomínios, parti-
cipando da elaboração do Termo 
de Ajustamento de Conduta fir-
mado entre o Ministério Público 
e o Governo do Distrito Federal.

Odeputado distrital Raimun-
do Ribeiro fez uma visita ao 
Hospital da Criança de Bra-

sília José Alencar no dia 15/04. Na 
ocasião, o parlamentar percorreu 
as instalações e conheceu a estru-
tura do local que atende hoje, em 
média 6 mil crianças por mês.

“É gratificante saber que temos 
em nossa capital um hospital que 
é referência em modernidade no 
atendimento às crianças com cân-
cer, que foi construído por meio 
de doações”, declarou o parla-
mentar.

O hospital da Criança foi cons-
truído pela Abrace, e é gerido pelo 
Instituto do Câncer Infantil e Pe-
diatria Especializada (Icipe), as-
sociação sem fins lucrativos. Além 

do tratamento oncológico (cân-
cer) e hematológico, o hospital 
também oferece atendimento em 
diversas especialidades em pedia-
tria.
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Relatório é aprovado pela CPi do Transporte
#CPidoTransporte

O relatório final da CPI do Trans-
porte, apresentado pelo depu-
tado distrital Raimundo Ribei-

ro, foi aprovado na quarta-feira (27), 
pela maioria dos parlamentares inte-
grantes da Comissão. Após 11 meses 
de trabalho, chegou ao fim a CPI que 
foi criada pela Câmara Legislativa com 
o intuito de apurar irregularidades no 
transporte público do Distrito Federal.

Por três votos a dois, o documento 
que sugere o indiciamento de 17 pes-
soas envolvidas na licitação que reno-
vou os contratos de ônibus da capital, 
além do cancelamento do certame, 
agora será encaminhado ao governo e 
aos órgãos de controle e investigação, 
como Ministério Público, Tribunal de 
Contas e Polícia Civil, onde serão to-
madas as devidas providências.

A seccional da OAB de Curitiba 
também receberá o parecer da CPI 

A região conhecida como 
Rota do Cavalo, em Sobra-
dinho, recebeu mais uma 

edição da tradicional festa em ho-
menagem a Santo Expedito, cujo 
dia é comemorado em 19 de abril. 
O deputado distrital Raimundo 
Ribeiro participou do evento, que 
contou com aproximadamente 
350 pessoas.

A festividade, que acontece há 
mais de sete anos, é organizada 
pela dona Elza Rodrigues, em par-
ceria com o grupo de cavalgada 
‘Tropeiros da Amizade’. De acordo 
com ela, a festa teve origem após 
a solicitação de um padre. “O pa-
dre Cláudio pediu que eu cedesse 
a minha casa para que as missas 
pudessem ser realizadas”, conta. 
A partir desse fato, a comunidade 
passou a acompanhar as missas 
na capela que foi construída no 

para que tome medidas em relação 
à atuação de Sacha Reck, advogado 
ligado aos empresários e que atuou 
como consultor no processo. De acor-
do com Ribeiro, todas as acusações ci-

local e leva o nome do santo mi-
lagreiro.

Devoto de Nossa Senhora Apa-
recida, o deputado Raimundo Ri-
beiro esteve presente e participou 
das comemorações. “Esse tipo de 
evento é de extrema importância 
para a cultura local. Parabenizo 
não só os organizadores, mas toda 

tadas por ele podem ser comprovadas. 
“Trouxemos fatos e não ilações. Não 
existe aqui nesse relatório algo que 
não tenha alicerce nos documentos”, 
afirmou.

a comunidade pela linda festa re-
alizada”, disse o parlamentar.

Leila Aquino, uma das organi-
zadoras da cavalgada, agradeceu 
o apoio do deputado. “Ficamos 
muito felizes com a participação 
do Raimundo Ribeiro. Ele é um 
grande parceiro da comunidade 
rural”, destacou.

RR participa da Festa de santo Expedito
#Cultura



Deputado participa da entrega de 
habite-se no Grande Colorado

Audiência Pública debate melhorias 
no sistema prisional

#Grande Colorado

#AudiênciaPública

No dia 1º de abril, o deputado 
distrital Raimundo Ribeiro 
participou da entrega do do-

cumento de habite-se ao primeiro 
condomínio regularizado de Sobra-
dinho. A certidão, concedida pela 
Administração de Sobradinho, foi 
entregue a uma moradora do Resi-
dencial Vivendas Friburgo, condomí-
nio localizado no Setor Habitacional 
Grande Colorado.

A solenidade foi realizada na Ad-
ministração Regional e contou com 
a presença do Secretário de Gestão 
do Território e Habitação, Thiago de 
Andrade, do administrador Divino 
Sales e do diretor-presidente da Ur-
banizadora Paranoazinho, Ricardo 
Birmann, além dos moradores do 
condomínio que  receberão o habite-
-se de suas propriedades.

Defensor da legalização dos con-
domínios desde o seu primeiro man-
dato, quando presidiu a comissão 

A Câmara Legislativa realizou no dia 
06/04 a audiência pública que debateu 
questões para a melhor ia do sistema pr i-

sional do DF. Especialistas defenderam mais 
educação e um aper feiçoamento na ressociali-
zação dos presos. O evento, proposto pelo de-
putado Raimundo Ribeiro, atraiu ao plenár io 
dir igentes de órgãos ligados à segurança pú-
blica, advogados e ser vidores, como técnicos 
penitenciár ios.

de regularização, Raimundo Ribeiro 
parabenizou o atual governo por ter 
encontrado a solução para a regula-
mentação das questões fundiárias 
que se arrastavam desde a década de 
80. “Até hoje a administração públi-
ca não tinha tido competência para 
realizar esse trabalho. Cumprimento 
o Governador Rodrigo Rollemberg 

por ter tido essa coragem, afinal, 
esse é um momento histórico”, dis-
se o distrital. “Temos que regulari-
zar todos os condomínios, pois esse 
é um obstáculo que nós mesmos 
criamos. Fazendo isso, resolvemos o 
problema da paz social e quem sabe 
até o financeiro do Distrito Federal”, 
completou.



7 
INFORMATIVO RAIMUNDO RIBEIRO 

Veja o que o deputado Raimundo 
Ribeiro está fazendo por você

#indicações




