


EDITORIAL
O tema Organizações Sociais na saúde é ex-

tremamente importante e vital para o Dis-
trito Federal. Ninguém desconhece o es-

tado em que a saúde se encontra. Ninguém tem 
dúvida de que precisa mudar. Cansamos de ouvir 
que a saúde está na UTI, mas na verdade ela está 
caminhando a passos largos para o cemitério. 
Precisamos discutir com rapidez e encontrar a 
solução. A urgência, o estado de calamidade e o 
estado de necessidade do povo brasiliense para 
que a saúde possa melhorar, exige que seja dis-
cutida de imediato, e é por isso que nós temos 
que debater esse assunto no plenário da Câma-
ra Legislativa do Distrito Federal. O governo tem 
sistematicamente anunciado que quer discutir as 
OSs, mas até agora nada fez para que esse de-
bate aconteça. Diante desse silêncio tumular do 
governo, a CLDF cumpre a sua obrigação quando 
aprova em 1° turno um projeto que proíbe a im-
plantação desse modelo no DF. Mesmo que não 
seja aprovado em 2° turno, o projeto tem a virtude 
de abrir o debate do assunto. O cidadão do DF 
está exigindo que analisemos esta matéria. O ple-
nário deve abandonar, momentaneamente, todos 
os outros assuntos e passar a debater a questão 
da saúde do Distrito Federal pelos 24 deputados. 
A discussão tem que acontecer, imediatamente, 
porque não dá mais para conviver com notícias 
de que tem pessoas morrendo por falta de aten-
dimento nos hospitais. Aqui, ainda não estou em 
busca dos culpados, estou apenas dizendo que 
é inadiável o tratamento desse tema. O governo 
que teria a responsabilidade maior de promover 
esse debate, não o faz. Essa discussão precisa 
ser feita no plenário, com a participação de toda 
a sociedade. O cidadão está morrendo e, se isso 
está acontecendo, e ele é o nosso patrão, nós se-
ríamos desonestos caso adiássemos mais essa 
questão.
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Raimundo Ribeiro realiza seminário 
que discute a violência contra a mulher

A Câmara Legislativa promoveu, 
no dia 17 de junho, o Seminário 
“A Mulher e a Justiça – A atua-

ção do Estado na prevenção e ampa-
ro da Mulher Vítima de Violência”. O 
evento, de iniciativa do 1º Secretário 
da casa, deputado distrital Raimundo 
Ribeiro, iniciou às 9h e contou com a 
presença de diversos especialistas 
que analisaram e discutiram o fenô-
meno social da violência contra a 
mulher.

Durante a manhã, palestrantes 
discorreram sobre temas relaciona-
dos à violência doméstica. Dentre os 
oradores estavam os Juízes do TJ-
DFT, Paulo Afonso Carmona, Bruno 
Ribeiro e Theresa Karina de Figueire-
do, além da ex-governadora Maria de 
Lourdes Abadia, que presidiu a mesa.

Coordenadora do evento, a Juíza 
Theresa Karina Figueiredo falou so-
bre o valor simbólico do processo pe-
nal na prevenção da violência contra 
a mulher. “Vivemos em uma socieda-
de que tem uma tolerância extrema, 
porque a vítima integra aquela famí-
lia, mas não tem direitos como tal”, 
explicou a magistrada.

O deputado Raimundo Ribeiro 
agradeceu os participantes pelo rico 
conteúdo apresentado. “Todos que 
falaram aqui trouxeram uma contri-
buição para esta casa, que é a casa 
do povo. Esse auditório foi feito para 

ser palco de discussões e proposi-
ções de soluções, e é isso que esta-
mos fazendo aqui hoje”, comemorou 
o parlamentar.

O Seminário teve uma pausa para 
o almoço e continuou durante a tar-
de. Ideias e dados relacionados ao 
assunto foram apresentados pelos 
palestrantes. A Juíza Rejane Zenir 
Jungbluth detalhou sobre a Lei Maria 
da Penha. “A Lei é um avanço e não 
possui deficiência. Nós é que não sa-
bemos utilizá-la”, avisou.

O deputado Raimundo Ribeiro 
agradeceu aos participantes pelo 
rico conteúdo apresentado. “Todos 
que falaram aqui trouxeram uma 
contribuição para esta casa, que é a 

casa do povo. Esse auditório foi feito 
para ser palco de discussões e pro-
posições de soluções, e é isso que 
estamos fazendo aqui hoje”, come-
morou o parlamentar.

Ao final do evento, foi elaborada 
uma carta de proposições que será 
enviada ao governador do DF e à 
presidência da CLDF, a fim de imple-
mentar políticas públicas de preven-
ção e amparo às vítimas de violência 
doméstica. “Esse Seminário já sur-
tiu efeito e teremos consequências. 
Quero render homenagens a todos 
que saem dos seus locais de traba-
lho e buscam ajudar no aperfeiço-
amento da sociedade em que vive-
mos”, finalizou o distrital.

Violência contra a mulher



Deputado Raimundo 
Ribeiro cobra 

sensibilidade do 
governador quanto 

à saúde

Saúde

O deputado distrital Raimundo 
Ribeiro (PPS) participou na tar-
de do dia 05 de julho da reunião 

do Conselho Regional de Saúde de 
Santa Maria, que aconteceu no audi-
tório do Hospital Regional da cidade. 
O encontro contou com a participa-
ção de lideranças locais, funcioná-
rios da unidade médica e teve como 
pauta, discutir a situação da clínica 
médica e pediátrica do hospital.

De acordo com o parlamentar, a 
saúde é uma área que deve ser trata-
da de forma diferenciada, pois é vital. 
“Nós já estamos cansados de discu-
tir, apresentar sugestões ao execu-
tivo e vermos que a saúde aqui no 
Distrito Federal só piora”, destacou 
Ribeiro.

Para ele, a troca constante de re-
presentantes da pasta, não muda 
a atual realidade que, segundo ele, 
é trágica. “Muda-se o secretário de 
Saúde, mas a base continua a mes-
ma. E é esta base que contamina 
todo o processo. Não adianta o go-
vernador encontrar paliativos e colo-
car um band-aid na ferida. É preciso 
curá-la”, afirmou.

Na ocasião, as lideranças foram 
ouvidas e tiveram oportunidade de 
apresentar sugestões e cobrar dos 
representantes do legislativo que 

estavam presentes, uma maior fisca-
lização do executivo, principalmente 
com relação a falta de profissionais 
– médicos e enfermeiros – para aten-
der a região sul.
OSs

Outro tema levantado, foi o polê-
mico projeto do executivo que prevê 
a contratação e gestão das Organiza-
ções Sociais (OSs) na saúde do DF.

Segundo o deputado Raimundo 
Ribeiro, o novo modelo de gestão 
proposto pelo executivo, causa maior 
prejuízo financeiro ao estado e não 
garante eficiência no atendimento. 
“Vocês sabem o custo de uma OS? 
Se hoje temos um orçamento X para 

manter uma saúde ruim como a nos-
sa, com as Organizações Sociais, 
este orçamento irá dobrar”, assegu-
rou o distrital.

Segundo Ribeiro, o governador 
Rodrigo Rollemberg precisa ad-
quirir sensibilidade, pois as pes-
soas estão morrendo. “Ninguém 
aguenta mais essa situação. Dia-
riamente lemos nos jornais, que 
as vidas estão sendo perdidas 
devido à falta de atendimento 
digno na rede pública hospitalar. 
Enquanto isso, o governador está 
preocupado apenas em vender 
a saúde, em transferir a sua res-
ponsabilidade”, concluiu.



Perspectiva política é tema 
de “Encontrão” do PPS

O diretório regional do Parti-
do Popular Socialista (PPS) 
realizou, na manhã do dia 

25 de julho, um “encontrão” com 
filiados e simpatizantes da le-
genda. Os deputados distritais 
Raimundo Ribeiro e Celina Leão, 
além do senador Cristovam Buar-
que, participaram da reunião, que 
aconteceu no auditório da Câma-
ra Legislativa.

A abertura do encontro, que 
teve como tema as perspectivas 
políticas e o poder local, foi reali-
zada pelo presidente regional da 
sigla, Chico Andrade, que saudou 
os presentes e disse que o parti-
do estará forte nas próximas elei-

ções. “Nosso maior patrimônio é 
o respeito que temos pela popu-
lação. Vamos nos preparar para 
termos um candidato ao governo 
em 2018”, enfatizou.

Após a abertura, representan-
tes de várias regiões do DF e en-
torno se pronunciaram, relatando 
os problemas vividos pelas zo-
nais. Depois, foi a vez dos parla-
mentares, que representam o par-
tido, se expressarem.

A presidente da CLDF, deputa-
da Celina Leão, foi a primeira a 
falar. Ela apresentou um resumo 
das atividades realizadas durante 
o seu mandato e disse que o PPS 
deve trabalhar para realizar uma 

mudança no País. “O Brasil está 
vivenciando, talvez, a maior crise 
de sua história. Mas é da crise 
que podemos tirar as soluções”, 
disse.

O 1º Secretário da casa, depu-
tado Raimundo Ribeiro, lembrou 
das últimas realizações na Câma-
ra Legislativa, como o Seminário 
que discutiu a violência contra a 
mulher, a discussão acerca das 
Organizações Sociais na saúde, 
a aprovação do Uber e a CPI do 
Transporte Público. O distrital 
também falou sobre o trabalho 
que deve ser feito dentro do PPS. 
“Precisamos assumir o nosso pa-
pel como partido político. Temos 
que ter um programa de discus-
são com as nossas bases e te-
mos que ter candidatura própria”, 
avisou o parlamentar.

O último a falar foi o senador 
Cristovam Buarque. Em seu dis-
curso, ele disse que tanto o Bra-
sil quanto o DF estão carentes de 
alternativas políticas. “Estamos 
tendo uma oportunidade imensa 
de representar este partido, que 
tem grande tradição. Nós faze-
mos parte de um grupo que pode 
até ser pequeno, mas que tem 
muita garra, muitas ideias e tem 
uma credibilidade muito grande 
na sociedade”, finalizou.

PPS
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Projeto de lei 779/2015
Beneficiários de programas sociais 
serão identificados por biometria

De autoria do deputado Raimundo Ribeiro, a Câmara Legislativa aprovou, no dia 30 de 
junho, o projeto de lei nº 779/ 2015 que cria o PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO ASSIS-
TENCIAL dos beneficiários de programas assistenciais mantidos pelo GDF.

O objetivo da proposta é usar a tecnologia do cadastro biométrico para garantir a seguran-
ça e evitar fraudes no pagamento de benefícios, proporcionando desta forma, a transparência 
e o controle dos mesmos.

Com a medida, a identificação por meio do CPF e biometria, permitirá a avaliação do con-
junto de benefícios legalmente recebidos por cada pessoa inscrita nos diversos programas 
mantidos pelo Governo do Distrito Federal e, em consequência, garantirá a otimização dos 
recursos orçamentários.

UBER aprovado na 
Câmara Legislativa

Aprovado o
projeto de lei 
1016/2016

Regulamentação do UBER Projeto de lei

Foi aprovado no dia 28 de junho, o projeto de lei 
777/2015 que regulamenta aplicativos de trans-
porte individual, como o Uber. “O Estado não pode 

querer executar ou determinar como o mercado irá se 
comportar, pois isso é determinado pela própria lei do 
mercado”, explicou o deputado Raimundo Ribeiro.

A responsabilidade de limitar ou não o número de 
carros ficou com o poder executivo, após aprovação da 
emenda 82, que recebeu 17 votos favoráveis e sete con-
trários.

A emenda também trouxe benefícios aos taxistas. 
Além de permitir que os táxis utilizem aplicativos (caso 
desejem), possibilitou a eles, embarcarem passageiros 
nas ruas e não somente nos pontos – ou mediante cha-
mado – conforme prevê a legislação atual.

O PL torna obrigatório manter aparelho desfi-
brilador semiautomático externo, em locais 
de grande circulação como shoppings cen-

ters, hotéis, aeroportos, metrôs, estádios de fute-
bol, entre outros que concentrem circulação diá-
ria, igual ou superior, a 1.500 pessoas.

aparelho desfibrilador semiautomático 
externo, em locais de grande circulação 

diária, igual ou superior, a 1.500 pessoas.



Visita a escolas Visita à 13ª DP, 
em Sobradinho

Educação

Veja mais em:

Projeto de lei Segurança pública

O deputado Raimundo Ribeiro tirou a tarde do dia  
06 de julho para fazer algumas visitas em So-
bradinho. A primeira parada foi no CED 03, onde 

conheceu as instalações da escola. De lá seguiu para 
o CED 04, em Sobradinho II. O parlamentar conversou 
com os diretores e ratificou que cumprirá os compro-
missos já assumidos com a comunidade.

O deputado Raimundo Ribeiro conversou com 
o delegado-chefe, Dr. André Victor, sobre a 
segurança pública na região. O distrital tam-

bém deixou claro que seu mandato está à disposi-
ção da categoria.
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Aplicativo

Aplicativo já pode ser 
acessado através do 
smartphone

Foi lançado, no dia 13 de ju-
nho, o aplicativo do deputa-
do distrital Raimundo Ribei-

ro. O objetivo da nova ferramenta 
é facilitar a comunicação com a 
população do Distrito Federal, 
que com um simples toque no ce-
lular, poderá interagir e acompa-
nhar os trabalhos realizados pelo 
parlamentar.

Aproximadamente 90 pesso-
as estiveram presentes no lan-
çamento, que aconteceu em um 
restaurante localizado na Asa 
Norte. Durante a apresentação, 
o assessor parlamentar Gladston 
Duarte explicou as facilidades do 
instrumento. “O aplicativo hoje 

é uma tendência mundial e está 
presente em todos os países. No 
Brasil, cerca de 40% da popula-
ção utiliza aplicativos em seus 
smartphones”, garantiu.

De acordo com o deputado Rai-
mundo Ribeiro, o aplicativo facili-
tará o trabalho em equipe. “Essa 
é uma ferramenta que vai servir 
para que a gente continue cons-
truindo juntos o nosso mandato. 
O contato que vocês passarão a 
ter, não só comigo, mas com o 
gabinete, será muito maior”, avi-
sou o distrital.

Além do aplicativo, também foi apre-
sentada a nova marca que será usada 
nos materiais referentes ao deputado.

“Essa é uma fer-
ramenta que vai 
servir para que 

a gente continue 
construindo jun-
tos o nosso man-
dato. O contato 

que vocês passa-
rão a ter, não só 
comigo, mas com 
o gabinete, será 

muito maior”



Celebração em 
defesa do comércio 

varejista

Reunião com 
quiosqueiros da 

Rodoviária

Em pauta

Almoço que celebrou o lançamento da Frente Par-
lamentar em Defesa do Comércio Varejista. O evento, 

organizado pelo Sindivarejista, contou com a presença 
dos distritais que fazem parte desta frente e vários em-

presários do Distrito Federal.

Em pauta, a remoção e novo projeto de relocação 
dos quiosques.

Na manhã do dia 08 de julho, participei de uma 
caminhada na Comercial Norte, em Taguatinga, jun-
tamente com a deputada Celina Leão, o vice gover-
nador Renato Santana e o diretor geral do DETRAN, 
Jaime Amorim. Na oportunidade, ouvimos comer-
ciantes e moradores, que pontuaram suas suges-
tões a respeito da inversão das vias que estão em 
sentido único.

Na oportunidade, foram apresentadas reivindicações 
e discussões de políticas públicas que possam regula-
rizar e normatizar a atividade. “É nosso papel, enquanto 
governantes, promover a justiça social. Conte com nosso 
mandato em prol desta causa”, disse o parlamentar.

Caminhada na
Comercial Norte
de Taguatinga

Reunião com
ambulantes
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