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N

o mês de maio, comemoramos o aniversário
de 56 anos da região administrativa de Sobradinho. A cidade em que eu escolhi para
morar merece ter mais segurança, saúde e educação. Mesmo assim, ainda é um dos melhores locais
para se viver no Distrito Federal, principalmente
pelo jeito calmo, que lembra uma cidade de interior.
Desde o início do nosso mandato que estamos
tendo um cuidado especial com Sobradinho, e será
assim até o fim. Estamos disponibilizando emendas que serão utilizadas na região e beneficiarão
diretamente toda a população. Já foram realizadas várias ações em parceria com a administração
regional e órgãos do executivo, como as reformas
de algumas escolas, o mutirão da cidadania, o incentivo à cultura e ao esporte local, recuperação
do asfalto nos pontos mais críticos e o avanço na
regularização dos condomínios.
Os pioneiros não só foram, como continuam
sendo responsáveis diretamente pelo desenvolvimento da região. Conheço várias pessoas que chegaram em Sobradinho na década de 60 e até hoje
continuam trabalhando em benefício da cidade.
Sempre que possível, esses trabalhadores devem
ser reconhecidos, e é por isso que, durante as comemorações do aniversário da cidade, foi realizada uma sessão solene onde pudemos homenagear
algumas dessas personalidades.
Com relação à violência, sabemos que é um problema que tem atingido todo o Distrito Federal, e
em Sobradinho não é diferente. A cidade cresceu
e infelizmente a violência acompanhou esse crescimento. De qualquer forma, é importante destacar que a região é uma das mais calmas e pacíficas
do DF. Aproveito a oportunidade para agradecer
as forças de segurança que atuam na cidade e que
tem realizado um belíssimo serviço junto à comunidade, conseguindo inclusive diminuir o índice
de criminalidade na região.
Finalizo parabenizando todos os moradores de
Sobradinho e também agradecendo a população

Editorial
pelo carinho e pela confiança que me foi depositada. Acredito que juntos podemos trabalhar, cada
vez mais, pela melhoria, não só da nossa cidade,
mas de todo o Distrito Federal.
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#CPIdosTransportes

Relatório da CPI dos Transportes é
entregue ao MP

N

o dia 03 de maio, o deputado distrital Raimundo
Ribeiro entregou o relatório final da CPI dos Transportes
ao procurador-geral de Justiça
do Distrito Federal, Leonardo
Bessa.
No relatório, aprovado em
27 de abril, o relator apresentou várias recomendações que
contribuirão para a melhoria do
transporte público no DF, entre
elas, a anulação da última licitação para a renovação da frota
de ônibus.
De acordo com o relator, o
processo apresenta vícios que
evidenciam irregularidades que
favorecem as empresas vencedoras da licitação pública. “Estamos diante de uma situação
inaceitável. O único prejudicado dessa história é o cidadão,
que além de pagar uma passagem cara, usufrui de um trans-

porte público ineficiente e muitas vezes inoperante”, declarou
Raimundo Ribeiro.
O procurador-geral Leonardo
Bessa parabenizou o trabalho e
esforço da comissão da CPI dos
Transportes e garantiu total
atenção à análise do relatório.

“Em um assunto tão sensível,
que é o do transporte coletivo,
quero dizer à CLDF que tenha a
certeza de que cada linha será
examinada com muita cautela
pelo Promotor de Justiça, que
já está cuidando do caso”, afirmou Bessa.

#Ambulantes

O

Raimundo Ribeiro visita
ambulantes da Rodoviária

deputado distrital Raimundo Ribeiro participou,
na sexta-feira (6), de um café da manhã com os
ambulantes da rodoviária do Plano Piloto. Os pequenos comerciantes estão lutando por um espaço fixo,
onde possam desenvolver suas atividades de forma digna. Na ocasião, algumas sugestões foram apresentadas e
serão levadas à apreciação do executivo, a fim de que se
encontre a solução para este problema. “É nosso dever,
enquanto governantes e representantes do povo, proporcionar condições de trabalho apropriadas à todos os
trabalhadores”, garantiu o parlamentar.
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#Quiosques

O

Quiosqueiros de Águas Claras
se reúnem com RR

deputado distrital Raimundo Ribeiro se reuniu
com quiosqueiros de Águas
Claras, a convite da deputada
Telma Rufino, para tratar sobre
a ocupação dos quiosques. O encontro aconteceu no auditório
da Polícia Militar e contou com
a presença do Vice-Governador –
Renato Santana, da Diretora da
Agencia de Fiscalização (AGEFIS) – Bruna Pinheiro e do Administrador Regional da cidade
– Valdeci Machado.
De acordo com Ribeiro, que
é considerado padrinho dos
quiosqueiros, é necessário que o
governo cumpra, com urgência,
o plano de ocupação previsto
em lei. “A inércia do Governo em
colocar em prática esta medida
apenas prejudica a atividade comercial dos trabalhadores. Este
problema já era para estar resolvido há anos, mas a burocracia
que o estado cria, impede”, afirmou.

#Esporte

O

Na ocasião, o parlamentar cobrou do governo soluções imediatas para o caso. “O governo
existe para resolver os problemas
da comunidade. Esta é a sua função. Sugiro que seja apresentado, em um prazo máximo de até
30 dias, um plano de ocupação
para estes trabalhadores. Dessa
forma, poderão exercer, dignamente, suas atividades e garan-

tir o sustento de suas famílias”.
Ressaltou o deputado.
Também participaram da reunião, representantes dos quiosques e dos comerciantes da cidade, da CEB, CAESB, Defesa Civil,
Polícia Civil, DFTRANS, SEGETH,
IBRAM, do Comando Geral da
PMDF e do Batalhão da Polícia
Militar de Águas Claras, entre
outros órgãos.

Raimundo Ribeiro apoia esporte
em Sobradinho

deputado Raimundo Ribeiro esteve presente no
almoço em comemoração
ao dia das mães, realizado pelo
projeto esportivo do Laerte,
em Sobradinho. A escolinha de
futebol é tradicional na região
e conta com 400 crianças que
recebem aulas gratuitas da modalidade.

#Sobradinho56Anos

Sessão Solene homenageia Sobradinho

P

ioneiros e personalidades
da região administrativa de
Sobradinho foram homenageados na manhã de quarta-feira
(11), em sessão solene proposta
pelo deputado distrital Raimun-

do Ribeiro. Cerca de 200 pessoas
compareceram ao evento, que foi
realizado no Teatro de Sobradinho
e fez parte das comemorações do
aniversário de 56 anos da cidade.
O deputado Raimundo Ribeiro
iniciou a sessão agradecendo o
privilégio de poder homenagear
pessoas que fazem parte da história da cidade. “Nós não conseguimos construir um futuro sem
antes conhecer o nosso passado.
Esses cidadãos ajudaram a construir uma das cidades mais lindas
do Distrito Federal”, disse o parlamentar.
Em seguida, o administrador

de Sobradinho, Divino Sales, fez
um discurso emocionado. Para
ele, esse é um momento histórico. “Olhar para esse teatro e ver
tantos amigos do nosso cotidiano
me enche o coração de alegria. O
sentimento de estar, hoje, à frente da administração regional podendo partilhar desse ato de homenagens, é indescritível”.
Também participaram do evento: O diretor da regional de ensino de Sobradinho, Marco Aurélio,
o delegado chefe da 13ª DP, Dr.
André Vítor, e o comandante do
13º Batalhão da Polícia Militar,
Washington Delfino.
INFORMATIVO RAIMUNDO RIBEIRO

5

#Sobradinho56Anos

Baile de Sobradinho reúne
mil pessoas em comemoração ao
aniversário da cidade

N

a noite de sexta-feira (20),
a Administração Regional
de Sobradinho promoveu
o tradicional “Baile da Cidade”,
em alusão aos 56 anos da região.
Na ocasião estiveram presentes,
o deputado distrital Raimundo
Ribeiro, o governador Rodrigo
Rollemberg, a primeira dama Márcia Rollemberg, além de personalidades locais.
Para o administrador da cidade, Divino Sales, o evento não
poderia deixar de estar na programação de 2016. “Assim como
ano passado, o baile marcou o
encerramento da programação

do aniversário de Sobradinho, e
neste ano, não poderia ser diferente. É gratificante reunir todos
os moradores e poder comemorar
esta grande festa”, ressaltou.
O deputado distrital Raimundo Ribeiro parabenizou toda a
equipe da administração regional pela realização do evento e
frisou a importância da cidade
para o DF. “Tenho orgulho de
ser morador desta cidade. Desde
2015, conseguimos transformar
os problemas em solução, satisfazendo a comunidade. Tenho
certeza, que até 2018, virão mais
melhorias”, concluiu.

#Saúde

N

Por intermédio do deputado
Raimundo Ribeiro, pagamento de
pecúnia é liberado

o último dia 19/05, o governo de Brasília liberou o cronograma de pagamento das
pecúnias aos aposentados da saúde.
Esta conquista veio coroar a luta de
todos os aposentados da saúde que
estavam impedidos de usufruírem
de seus direitos, em razão das dificuldades financeiras que o governo
vem enfrentando.
No início do mês, o deputado Raimundo Ribeiro participou de reunião
com o Secretário da Casa Civil, Sérgio
Sampaio, para discutir o pagamento
da pecúnia dos aposentados da saúde. Na época, Ribeiro frisou sobre
a necessidade do governo em tomar providências para resolver essa
questão. “O tempo está passando e
com isso, o problema aumentando”,
avisou o distrital.
Na ocasião, várias sugestões foram apresentadas na tentativa de
minorar o prejuízo que os servidores
estavam tendo, entre elas, uma negociação com o Banco Regional de

Brasília - BRB, diante dos juros que
corriam diariamente devido às pendências adquiridas por parte deles
Raimundo Ribeiro destacou o esforço de todos os envolvidos na conquista. “Unimos forças e, com ajuda
de alguns deputados, intercedemos,
em nome da Câmara Legislativa, nesta causa. Porém, a disposição e garra

destes servidores foram essenciais
neste processo. Quero parabenizar
todos aqueles que se dispuseram a
lutar, mas principalmente os aposentados, que mesmo depois de lutarem
a vida inteira para conseguirem uma
aposentadoria digna, continuaram
nessa batalha pela garantia de seus
direitos”, comemorou.

#Educação

Raimundo Ribeiro visita escola
pública no Riacho Fundo

N

a manhã do dia 23, o deputado Raimundo Ribeiro
visitou a escola CETELB,
localizada no Riacho Fundo I.
Na ocasião, Ribeiro foi recebido pelos alunos, que tiveram a
oportunidade de apresentar seus
questionamentos em relação a
diversos assuntos.
Esporte, política, lazer e edu-

cação foram temas abordados na
discussão, que contou com cerca
de 150 crianças.
Participaram do encontro o
Administrador Regional da cidade - Heitor Kanegae, a diretora
do Centro de Ensino - Luciana
Pontes Dias, a Líder Comunitária
- Socorro, além de professores da
escola.
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