


EDITORIAL

Há alguns dias, o governador anunciou o adiamento da quitação da última parcela do reajuste salarial de 32 
categorias trabalhistas, pendente desde outubro de 2015. Essa foi uma promessa, ainda do governo passado, 
que o atual governador assumiu e disse que iria cumprir. Infelizmente, ele preferiu, mais uma vez, agir contra a 

população do Distrito Federal.

O governador, não satisfeito em desonrar a palavra que ele deu, agora quer obrigar as pessoas a não demonstrarem 
insatisfação com tal postura. Mas para entendermos, é necessário buscarmos o histórico dessa situação. No ano 
passado, nós tínhamos um julgamento de uma ação que reconheceu como legal os reajustes que foram concedidos, 
por unanimidade do Tribunal de Justiça. Naquele momento, o autor da Ação foi o MPDFT, e é inegável que isso aten-
dia aos interesses do governador que, depois disso, pediu a compreensão dos servidores públicos e um prazo de um 
ano para poder reajustar e recompor os salários. Esse prazo foi concedido, mas quando chegou o momento de pagar, 
o governo demonstrou que não iria autorizar o pagamento, alegando o mesmo motivo de sempre: Falta de dinheiro.

No início, quando foi anunciado a impossibilidade de pagamento, houve uma tentativa de chantagem por parte do go-
verno com a Câmara Legislativa, para que aprovássemos o aumento do IPTU. Como não deu certo, trataram de criar 
um decreto que, pela sua própria natureza, é um decreto imprestável ao que se propõe. Primeiro porque é redundante, 
segundo porque é inconstitucional e terceiro porque não tem competência para legislar sobre essa matéria. Lamen-
tavelmente, a Câmara Legislativa se viu obrigada a apresentar um PDL, no sentido de sustar os efeitos do tal decreto. 
Conseguimos derrubar, por unanimidade e o governador, no meu entendimento, isento de qualquer coisa, deveria 
estar comemorando esta ação da CLDF.

Quero aqui, deixar meu manifesto de apoio à categoria dos servidores e demonstrar minha sensibilidade ao caso.  
Contem com meu apoio, estamos à disposição para cobrar do executivo a resolução deste problema, com a maior 
celeridade possível.
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EXPEDIENTE

Audiência Pública 
discutiu as 
derrubadas de 
moradias no DF

Raimundo Ribeiro participa de 
Assembleia da Saúde

Moradias

No dia 26 de setembro a Câma-
ra Legislativa realizou Audi-
ência Pública que discutiu as 

derrubadas de moradias em várias 
localidades do DF. A sessão, propos-
ta pelos deputados Rafael Prudente 
e Telma Rufino, contou com cerca de 
500 pessoas.

Durante a audiência, o deputado 
Raimundo Ribeiro sugeriu o tranca-
mento da pauta de votações da Câ-
mara Legislativa do Distrito Federal 
até que o governador Rodrigo Rol-
lemberg retome o diálogo com mora-
dores dos condomínios. A sugestão 
recebeu o apoio de todos os deputa-
dos que estavam presentes.

O parlamentar, que é contra as 
derrubadas, fez duras críticas a essa 
medida e a forma como o executivo 
conduz as ações.

“Eu assisti um vídeo do então 
candidato Rodrigo Rollemberg, 
no Estância Quintas do Alvorada, 
prometendo que faria a regulari-
zação de lá. Nós não vamos ad-
mitir a mentira, pois ela não faz 

parte das nossas ferramentas de 
trabalho. Ele tem que entender 
que ele não foi eleito imperador 
de Brasília, ele foi eleito Governa-
dor e seu papel é ajudar a resol-
ver os problemas ”.

O deputado Raimundo Ribeiro participou, no dia 26 de setem-
bro, da Assembleia promovida pelo Sindicato dos Auxilia-
res e Técnicos em enfermagem do Distrito Federal SINDA-

TE, que teve como pauta a Incorporação da gratificação GATA e a 
redução da carga – horária.

“Infelizmente, devido a falta de gestão e comprometimento do 
governador com os servidores, mais uma categoria entra em es-
tado de greve, agravando ainda mais a situação da saúde pública 
de nossa cidade”, disse o parlamentar.

Raimundo Ribeiro 
participa de Assembleia 
da Saúde
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Câmara Legislativa realiza 
2ª edição da Feira do Livro

Realizada pelo deputado Rai-
mundo Ribeiro, de 4 a 6 de 
outubro, a Feira do Livro acon-

teceu na Câmara Legislativa e rece-
beu cerca de 1000 crianças duran-
te os três dias de exposição.

Alunos de várias creches, esco-
las públicas e particulares do Distri-
to Federal, além do projeto Bombei-
ro Mirim, participaram das atrações 
da feira, que contou com apresen-
tações culturais, palestras, oficinas, 
contação de histórias e exposição 
das obras de escritores da cidade. 
As crianças também tiveram a opor-
tunidade de conhecer o plenário da 
casa e acompanhar as sessões que 
estavam sendo realizadas.

No primeiro dia, durante a abertura, 
os visitantes puderam acompanhar 
as interpretações da contadora de his-
tórias, Niedja Gennari. A escritora Iris 
Borges, presidente do Instituto da Casa 
de Autores, aproveitou para fazer o lan-
çamento da obra “Dormir é horrível”, 
título de sua autoria. A convite dela, o 
autor de mais de 100 livros infantoju-
venil, Jonas Ribeiro, também participou 
do evento. Mais de 500 alunos acom-
panharam as suas apresentações no 
auditório da casa, e aproveitaram para 
conhecer o mundo de imaginação cria-
do pelo artista. Com apenas 4 anos de 
idade, Camile Vitória, aluna da Creche 
Ipê Rosa - Samambaia, ficou encanta-
da com tantos livros. “Achei muito legal 

e adorei ver o livro dos ursinhos”, disse 
a menina. A estudante Heloisa Ferreira, 
10, da Escola Mundo Mágico - Octogo-
nal, também estava animada. “É muito 
importante estarmos em contato com 
a leitura, gostei muito”, declarou.

Idealizador do evento, o deputa-
do Raimundo Ribeiro explicou que a 
participação das escolas foi essen-
cial para que o objetivo pudesse ser 
alcançado. “Quando esta casa pro-
cura levar, através da leitura, mais 
cultura para as nossas crianças, ela 
está desempenhando o seu papel. 
O que nós queremos é que a partir 
de agora, com a ajuda de todos vo-
cês, a Feira do Livro seja realizada 
anualmente”.

“Quando esta casa 
procura levar, através da 
leitura, mais cultura para 

as nossas crianças, ela está 
desempenhando o seu 

papel. O que nós queremos 
é que a partir de agora, com 

a ajuda de todos vocês, a 
Feira do Livro seja realizada 

anualmente”.
Deputado Raimundo Ribeiro
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Raimundo Ribeiro participa 
dos 30 anos da FUNAP

O deputado Raimundo Ri-
beiro participou, no dia 
9 de setembro, de so-

lenidade em comemoração 
ao aniversário de 30 anos da 
Fundação de Amparo ao Tra-
balhador Preso do Distrito Fe-
deral (Funap/DF). O parlamen-
tar parabenizou os diretores 
e funcionários pelo excelente 
trabalho em prol da ressocia-
lização. “Quero parabenizar 
a instituição que nasceu pra 
servir àquelas pessoas que 
sonham com uma oportunida-
de de reinserção no convívio 
social. Apostar no ser huma-
no, mais do que um ato de ge-

O deputado Raimundo Ribeiro se reuniu, na quarta-feira 
(14/09), com Auditores Fiscais do Instituto Brasília 
Ambiental – IBRAM. Em pauta, o Projeto de Decreto 

Legislativo que foi protocolado no dia 12 do mesmo mês, 
pelo próprio parlamentar. O PDL propõe a sustação dos 
efeitos do Decreto n° 37.506, do Governo do Distrito Fede-
ral, que retira o poder de polícia desses servidores.

nerosidade, é uma obrigação 
que nós temos”.

Em seu discurso, o presi-
dente da Comissão de Ciên-
cias Criminais da OAB/DF, Dr. 
Alexandre Queiroz, ressaltou 
sobre a importância da Lei 
4.079/08. “Hoje, graças a essa 
Lei de autoria do deputado 
Raimundo Ribeiro, os apena-
dos tem a oportunidade de po-
der entrar no mercado de tra-
balho”, disse.

O evento contou com a pre-
sença de várias autoridades 
que enalteceram a importân-
cia da lei 4.079/08 na resso-
cialização da pessoa presa.

O que diz a Lei?

A Lei 4.079/08 dispõe 
sobre a reserva de 

vagas para apenados 
em regime semiaberto 
e egresso do sistema 

penitenciário nas 
contratações para 

prestação de serviços 
com fornecimento de 

mão-de-obra ao estado.

Servidores do IBRAM 
se reúnem com o deputado 
Raimundo Ribeiro

Agora é lei!
Lei 5.716/2016 de autoria do deputado Raimundo Ribeiro

A Lei nº 5.706/2016, que tor-
na obrigatório manter aparelho 
desfibrilador semiautomático 
externo, em locais que concen-
trem circulação diária igual ou 
superior a 1.500 pessoas, foi 
sancionada pelo Governador 
do Distrito Federal.

Conforme a Legislação, lo-
cais como shoppings centers, 

hotéis, aeroportos, metrôs e estádios de futebol, entre outros que 
concentrem grande circulação de pessoas, passam a ser obrigados 
a possuir o aparelho, que ajudará no socorro em caso de emergên-
cia.



Câmara Legislativa 
comemora os 28 anos da 

Constituição Cidadã

Proposta pelo deputado Raimun-
do Ribeiro (PPS), foi realizada, 
no plenário da Câmara Legis-

lativa do Distrito Federal, Sessão So-
lene em comemoração aos 28 anos 
da promulgação da Constituição Ci-
dadã. O evento aconteceu no dia 7 de 
outubro e contou com a presença de 
constituintes que falaram um pouco 
sobre a história de nossa constitui-
ção.

Durante a sessão, os presentes 
acompanharam um vídeo que relem-
brou a época em que a carta maior 
foi criada. Emocionada, a ex-gover-
nadora Maria de Lourdes Abadia, 
que participou da criação da nossa 
Constituição, leu o discurso feito por 
Ulisses Guimarães no dia da promul-
gação. Em um dos trechos, Ulisses 
Guimarães dizia: “Aqui estamos re-
presentando o Brasil, vamos corres-

ponder essa confiança. O nosso pri-
meiro compromisso é não ter medo”.

Outra deputada constituinte, Mo-
ema Santiago, fez questão de frisar 
que este momento, realizado pelo 
deputado Raimundo Ribeiro, é um 
resgate da história do Brasil e que os 
verdadeiros golpistas são aqueles 
que não quiseram assinar a Consti-
tuição. “Dr. Ulisses, hoje, seria a re-
presentação maior dessa luta”, disse.

Para o deputado Raimundo Ribei-
ro a Constituição, hoje, está sendo 
maltratada. “A gente não consegue 
conter o grito quando agridem a nos-
sa Constituição. A liberdade que hoje 
temos é graças a essa Assembleia 
Constituinte que criou a nossa Lei 
Maior”.

De acordou com o distrital, o Bra-

sil convive hoje com a omissão 
do Legislativo, a tirania do Exe-
cutivo e a lentidão do judiciário. 
“Tomei a liberdade de preparar 
uma indicação e estou colhendo 
o apoio dos outros parlamenta-
res desta casa para encaminhá
-la ao Congresso Nacional, onde 
pediremos, além da reflexão, que 
seja feita uma assembleia nacio-
nal constituinte exclusiva para re-
pensar e, se for o caso, fazer uma 
nova carta política, afirmou.

O parlamentar encerrou a sessão 
fazendo um apelo. “É fundamental 
que estejamos atentos para não dei-
xar que essa Carta Cidadã, fruto da 
mais linda história de luta do povo 
brasileiro, se transforme em outra 
coisa, através da sandice de algumas 
pessoas não preparadas para exer-
cer determinadas funções públicas”.

Estiveram presentes no evento o 
Diretor Geral da Defensoria Pública 
do DF, Dr. Ricardo Batista, a Presi-
dente da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos Federais, Dra. 
Michele Leite e a representante da 
OAB/DF, Dra. Elise Corrêa, dentre ou-
tras autoridades.
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Na manhã do dia 24/09, o 
deputado Raimundo Ri-
beiro participou da festa 

da família, realizada na Escola 
Classe Sítio das Araucárias, na 
Rota do Cavalo em Sobradinho.

A diretora da escola, Evaide 

No dia 10 de setembro, o de-
putado Raimundo Ribeiro 
participou da solenidade 

em comemoração aos “194 Anos 
da Independência do Brasil”. O 
evento foi realizado no Clube da 
ASBAC e promovido pela Acade-
mia Latino Americana de Ciên-

Campos, agradeceu a presen-
ça do distrital. “Estamos muito 
felizes com a participação e o 
apoio do deputado em nosso 
evento”.

Ribeiro parabenizou a inicia-
tiva. “Sabemos de todas as difi-

cias Humanas – ALACH.
Na ocasião, foram prestadas 

homenagens a diversas perso-
nalidades do mundo social, cul-
tural e empresarial. O presidente 
do Supremo Conselho da ALACH, 
Raul Canal, também promoveu a 
posse de novos conselheiros e 

culdades e o nosso mandato só 
servirá se atendermos a popula-
ção”, disse.

A escola, que conta com 150 
alunos, atende a comunidade 
cigana, assentamento, chaca-
reiros e zona rural da região.

acadêmicos além da entrega de 
honrarias ao mérito, com a outor-
ga no grau honorífico de Comen-
dador.

Entre os homenageados, des-
tacamos Francisca Aires, Paulo 
de Castro e José Vieira, amigos 
de longa data do parlamentar.
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Raimundo Ribeiro participa da Festa 
da Família, na Rota do Cavalo

Raimundo Ribeiro participa 
de solenidade da ALACH




