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População do DF é 
beneficiada com projetos 
de Raimundo Ribeiro

Mesmo diante dos desafios e das 
dificuldades enfrentadas durante 
o ano que se passou, o deputa-

do Raimundo Ribeiro (PPS) obteve várias 
conquistas para a população do Distrito 
Federal. Vários Projetos de Lei foram apre-
sentados e duas Leis de autoria do distri-
tal foram aprovadas.

A lei 5701/16, que cria o ‘Programa de 
Identificação Assistencial’ dos beneficiá-
rios dos programas assistenciais, manti-
dos pelo Governo do Distrito Federal, tem 
como finalidade dar maior transparência 
aos pagamentos realizados e consiste 
na identificação dos beneficiários em 
cadastro único a ser mantido pelo GDF, 
usando tecnologia biométrica para garan-
tir a segurança e evitar fraudes. A medida 
permite avaliar o conjunto de benefícios 
legalmente recebidos por cada pessoa 
inscrita nos diversos programas manti-
dos pelo Governo do Distrito Federal e, em 
consequência, garante a otimização dos 
recursos orçamentários.

A outra Lei sancionada é a de nú-
mero 5706/16, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de equipar com desfi-
briladores cardíacos semiautomáticos 
externos em suas dependências, locais 
como shoppings centers, aeroportos, 
estádios de futebol, hipermercados, 
universidades e teatros com concentra-
ção ou estimativa de circulação diária 
igual ou superior a 1.500 pessoas.

Na CPI do Transporte Público, da 
qual foi o relator, Ribeiro produziu um 
relatório de 219 páginas que apontou 
suspeita de fraude na licitação, repas-
ses excessivos de dinheiro público às 
empresas e falta de fiscalização nas 
catracas, sugerindo inclusive uma “au-
ditoria independente” para realizar um 
levantamento dos reais custos das em-
presas de ônibus, anulação total dos 
contratos e realização de uma nova 
concorrência. “Se o governo tivesse 
adotado as sugestões da CPI, estaria 
anunciando redução e não aumento de 

passagens”, garantiu.
O deputado também enviou, ao Exe-

cutivo, 166 indicações de melhorias 
para várias regiões do DF e participou 
das discussões para a criação do Códi-
go Disciplinar Penitenciário do Distrito 
Federal. O Projeto de Lei foi aprovado 
em 1º turno e aguarda apreciação para 
votação em 2 º turno.

Durante o ano, audiências públicas 
foram realizadas, abrindo as portas da 
Câmara Legislativa para que a popula-
ção pudesse discutir temas relevantes 
para a sociedade.

Além do trabalho parlamentar, o dis-
trital esteve presente nas cidades, onde 
pode ouvir de perto as reivindicações 
da população. Visitou comerciantes, 
feiras, escolas e hospitais de Taguatin-
ga, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, 
Sobradinho, Gama e Paranoá. Partici-
pou de ato público em Ceilândia e  pro-
moveu reuniões com lideranças das 
várias regiões administrativas do DF.



Raimundo Ribeiro participa de 
premiação a alunos da Rota do Cavalo

O deputado Raimundo Ri-
beiro esteve presente na 
entrega das premiações 

para os alunos vencedores do 
Projeto Concurso de Leitura, 
realizado pela equipe de pro-

fessores da Escola Classe Sítio 
das Araucárias, na Rota do Ca-
valo, em Sobradinho.

Enquanto a comunidade 
aguardava pelos resultados, a 
diretora da escola, Evaide Cam-

pos, fez questão de agradecer a 
presença do parlamentar. “É um 
deputado que nos apoia e sem-
pre está com a gente, brigando 
por melhorias para a nossa co-
munidade, especialmente para 
a nossa escola”, disse.

Ribeiro lembrou que mora 
na região e por isso tem a 
obrigação de conhecer as di-
ficuldades. “Reafirmo a nossa 
disposição de estar ao lado de 
vocês. Aqui, nós temos pro-
blemas que não deveriam ter, 
mas me coloco à disposição 
para continuar lutando pelas 
melhorias necessárias. Apro-
veito para parabenizar o traba-
lho maravilhoso que a escola 
vem realizando”.

“Estamos ao lado da 
população! É um 
absurdo o governo 
aumentar as 
passagens dos 
ônibus e do metrô. 
O sistema de 
transporte 
público do Distrito 
Federal continua 
imprestável, portanto 
não há razão para 
este aumento.”

Deputado Raimundo Ribeiro pede 
cancelamento do aumento das passagens

Após oito meses do fim da Co-
missão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) do transporte público, ne-

nhuma providência foi tomada diante 
das irregularidades encontradas na 
licitação. Agora o governo quer que 
o cidadão pague mais caro para usar 
um transporte público sucateado. De 
acordo com o deputado distrital Rai-
mundo Ribeiro (PPS), que foi o relator 
da comissão, o aumento no preço das 
passagens anunciado pelo governo é 
um absurdo.

O relatório de 219 páginas produzi-
do pelo distrital, apontava suspeitas de 
fraudes na licitação, repasses excessi-
vos de dinheiro público às empresas e 
falta de fiscalização nas catracas. O re-
latório da Comissão sugeriu, inclusive, 
a anulação total dos contratos com as 

empresas de ônibus e a realização de 
uma nova concorrência, mas o governo 
fez pouco caso e não deu andamento 
ao processo.

Durante a sessão de posse da 
nova Mesa Diretora da Câmara Le-

gislativa, Raimundo Ribeiro se po-
sicionou contrário ao reajuste das 
tarifas, recomendando que os par-
lamentares suspendessem seus re-
cessos para debaterem a solução do 
problema.
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Raimundo Ribeiro é empossado terceiro 
secretário da Câmara Legislativa

Foi realizada no  dia  01 de janeiro de 
2017, a Sessão Preparatória de Pos-
se dos Membros da Mesa Diretora 

– 2° biênio 2017/2018 – da Câmara Le-
gislativa do Distrito Federal.

A nova Mesa é composta pelo presi-
dente eleito, deputado Joe Valle, pelo vice, 
Wellington Luiz, e pelos deputados San-
dra Faraj, Roberio Negreiros e Raimundo 
Ribeiro, que assumem respectivamente a 
Primeira, Segunda e Terceira secretaria. O 
principal objetivo do grupo será resgatar a 
imagem e a autonomia da Casa.

Único representante da antiga Mesa, 
onde era primeiro secretário, o agora ter-
ceiro secretário, Raimundo Ribeiro (PPS), 
falou sobre os desafios que a nova com-
posição deverá enfrentar. “Todos sabem 
o quanto foi difícil o ano de 2016. Tentou-
se, ao longo do tempo, jogar todos os de-
feitos do mundo em cima do Poder Legis-
lativo, mas mesmo assim ele sobrevive, 
pois ele representa a sociedade como um 
todo”, disse.

O parlamentar também fez questão 
de destacar a importância dos partidos 
nessa eleição: ”Os partidos políticos 
foram fundamentais para a vitória des-
te projeto político, sendo importante 
destacar o trabalho de articulação feito 
pelo vice governador Filipelli que, com 
muita habilidade, conseguiu juntar o 
PPS, Solidariedade, PDT, Rede e o pró-
prio PMDB. Essa aliança demonstra 
claramente que a vitória não é de pes-
soas mas de um projeto político de res-

gate da autonomia do poder legislativo 
“, declarou.

Presente na solenidade, o senador 
Cristovam Buarque, do mesmo partido 
de Ribeiro, parabenizou os parlamenta-
res eleitos e disse que Brasília espera 
muito dessa nova Mesa Diretora. “Na 
nossa história, talvez, em nenhum ou-
tro momento iniciamos um ano com 
tantos desafios para a classe política. 
Precisamos ser menos políticos e mais 
brasileiros”, avisou o parlamentar.

Secretário-geral do PPS/DF, Ander-
son Martins, comentou sobre a per-
manência de Ribeiro na Mesa. “Isso 
demostra que a Casa tem como ten-
dência recuperar a sua autonomia, pois 
o deputado Raimundo Ribeiro é um po-
lítico institucional, que tem como prin-

cípio respeitar as forças dos poderes, 
além do compromisso que tem com a 
sociedade de garantir o papel da Câma-
ra Legislativa”, explicou.

Nome conhecido da política bra-
siliense, o ex-vice-governador e atual 
assessor especial da Presidência da 
República, Tadeu Filipelli, também co-
mentou sobre a expectativa do traba-
lho que será realizado pela CLDF no 
próximo biênio. “A forma que ocorreu 
a eleição dessa nova Mesa foi muito 
interessante, pois não foi uma forma 
de subordinação ao Executivo. Tenho 
muita esperança e convicção que será 
um belo trabalho, pois em minha opi-
nião, essa configuração da Mesa ficou 
muito madura e equilibrada e, portanto, 
dará muito valor para o Distrito Federal”.
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Sessão Solene homenageia
quiosqueiros do Distrito Federal

Proposta pelo deputado Rai-
mundo Ribeiro, foi realizada 
na Câmara Legislativa, Sessão 

Solene em homenagem ao dia dos 
quiosqueiros. A solenidade home-
nageou, por meio de certificados de 
reconhecimento pela atividade pro-
fissional, 65 donos de quiosques que 
trabalham nas cidades do Distrito Fe-
deral.

Considerado padrinho dos quios-
queiros, Raimundo Ribeiro é autor 
da Lei nº 4.257/2008, que estabele-
ceu critérios de utilização de áreas 
públicas do Distrito Federal por mo-
biliários urbanos, do tipo quiosque e 
trailer, para o exercício de atividades 
econômicas. “Fui eleito em 2006 por 
culpa de muitos que estão aqui hoje. 
Fizemos uma lei em 2008 e até hoje 
nenhum governador fez um plano de 
ocupação para esses trabalhadores”, 

criticou o parlamentar.
Quando era Secretário de Justiça 

e Cidadania, Ribeiro elaborou a Lei de 
regularização dos quiosques e trai-
lers e coordenou a transferência dos 
camelôs do centro da cidade para o 
shopping popular.

Representante da categoria, o 
presidente da Associação dos Quios-
queiros do Distrito Federal, Vicente 
Bessa, agradeceu o apoio que o de-
putado vem dando aos trabalhado-
res. “Graças a essa Lei, hoje temos 
o orgulho de dizer que somos regu-
larizados, mesmo que ainda falte 
muita coisa. A Lei exigiu que o plano 
de ocupação fosse entregue em um 
ano, mas hoje estamos completando 
sete anos de atraso”, avisou.

Durante a solenidade, a sra. Lídia 
Batista deu um testemunho sobre o 
carinho que o distrital tem com os 

quiosqueiros. “Conheço o deputado 
há muitos anos. Ele sempre nos aju-
dou. Tomava café e pão com leite no 
meu quiosque”, contou.

Participaram da sessão, repre-
sentantes da Secretaria das Cidades, 
Secretaria do Trabalho, Subsecretaria 
de Movimentos Sociais, Defensoria 
Pública, OAB/DF e CAESB. Cerca de 
150 quiosqueiros e familiares estive-
ram presentes no encontro.

“Fui eleito em 2006 por 
culpa de muitos que estão 
aqui hoje. Fizemos uma 
lei em 2008 e até hoje ne-
nhum governador fez um 
plano de ocupação para 

esses trabalhadores”.



Confira a galeria
de fotos do evento
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ÁGUAS CLARAS
Margarida Ferreira da Silva

“Somos uma classe bem sofredora. 
No meu caso, a AGEFIS e o IBRAM 
me atrapalham muito. O deputado 
Raimundo Ribeiro é quem tem nos 

ajudado nessa batalha”.

SOBRADINHO
Maria Ozair de Souza Moura

“Essa ajuda que o deputado Raimun-
do Ribeiro nos dá é muito bem vinda, 
até porque a gente precisa muito. 
Esse trailer está aqui a mais de 30 
anos e os comerciantes sempre qui-
seram tirar a gente desse local. Gra-
ças a ele, hoje nós temos uma docu-

mentação que nos protege”.
Francisca Nunes Pereira

“O Raimundo Ribeiro sabe da nossa 
situação e está nessa luta há muitos 
anos. Agradecemos pela homena-
gem e esperamos que ele dê conti-

nuidade nesse trabalho”.
Carlos Alberto da Silva

“Quero parabenizar o deputado Rai-
mundo Ribeiro por homenagear os 
quiosqueiros. Essa atitude contribui 
para que muitos pais de famílias te-
nham a oportunidade de colocar o 

pão na mesa para seus filhos”.

GUARÁ
Adelson Soares de Oliveira

“Fiquei muito grato com essa home-
nagem. Sempre estarei junto com o 
deputado Raimundo Ribeiro, que ele 
continue nos ajudando e esteja sem-

pre com a gente”.

ASA SUL
Landio Inácio de Oliveira

“É muito gratificante sermos lembra-
dos, pois trabalhamos na rua e geral-
mente somos esquecidos. O deputa-
do Raimundo Ribeiro é o político que 
mais trabalha pela nossa causa, que 

o que mais nos ajudou”.
Paulo Roberto Pinheiro de Moraes
“Há muito tempo que acompanho o 
trabalho do deputado Raimundo Ri-
beiro. É sensacional a preocupação 

que ele tem com a gente”.

Marcos Israel Ribeiro de Souza
“É muito importante esse apoio que 
o deputado Raimundo Ribeiro vem 
dando aos quiosqueiros, dessa for-
ma temos a quem recorrer. Conta-
mos com ele, pois sempre esteve ao 

nosso lado”
Carina Ali Kalout

“Nós não temos ajuda de mais nin-
guém, apenas do deputado Raimun-
do Ribeiro. Não temos palavras para 

agradecer essa homenagem”.
Lídia Batista Ribeiro

“O deputado Raimundo Ribeiro é 
uma pessoa maravilhosa. Conheço 
ele há 27 anos e todas as vezes que 
precisei, ele me atendideu pronta-

mente”.

ASA NORTE
Ieda Maria de Resende

“Fiquei muito feliz com a iniciativa do 
deputado Raimundo Ribeiro, pois eu 
não esperava esse reconhecimento. 
Há 21 anos que tenho meu estabe-
lecimento e ele foi o 1º político a re-
conhecer a nossa causa. Agradeço 

muito por ele está ao nosso lado”.

GAMA
Antônio de Pádua Santiago

“Eu gostei da homenagem, o deputa-
do Raimundo Ribeiro é meu conter-
râneo e sempre prestigiou os quios-
queiros. Nós precisamos de uma 

pessoa como ele”.
Maria da Aparecida Pereira da Silva
“Agradeço a oportunidade! Trabalha-
mos honestamente e estou muito 
feliz com essa homenagem do depu-

tado Raimundo Ribeiro”.

SIG
José Araújo Soares

“Eu gosto muito do deputado Rai-
mundo Ribeiro, que é meu conterrâ-
neo do Piauí. Ele sempre nos ajudou 
e é um homem sério, direito e hones-

to”.

LAGO SUL
Marlete da Cunha Ferreira

“Nós, que trabalhamos na Ponte JK, 

temos recebido um grande apoio 
do deputado. Agradecemos muito 
o apoio que ele tem nos dado, não 
vamos esquecer. Aqui, estamos to-
dos unidos e juntos com Raimundo 

Ribeiro”.

LAGO NORTE
Raquel Silva Santos

“Gosto muito do trabalho do deputa-
do Raimundo Ribeiro. Tenho acom-
panhado e o admiro por lutar pela 

nossa categoria”.

RODOVIÁRIA
Selma Carlos Pinheiro

“Agradeço ao deputado Raimundo 
Ribeiro por ter nos ajudado aqui na 
rodoviária. Antes corríamos dos fis-
cais e, graças a ele, hoje estamos 
temos tranquilidade para trabalhar”.

CANDANGOLÂNDIA
Cleide Evaristo Vieira

“A homenagem foi linda. Já conheço 
o projeto do deputado há anos e per-
cebo o carinho que os quiosqueiros 

tem por ele”.

CRUZEIRO VELHO
Vera Lúcia Ribeiro

“A ajuda dele foi muito importante 
para as nossas conquistas. Essa Lei 
foi muito boa, inclusive, em nossa 
área, já temos o plano de ocupação”.

RICAHO FUNDO
Claudionor da Silva França

“Foi uma honra ser lembrado e ho-
menageado na casa do povo. To-
dos os quiosqueiros parabenizam 
ao deputado pela iniciativa e cora-
gem. Os trabalhadores de Brasília 
necessitavam de um evento desse 

tipo”

VILA PLANALTO
Catarina Correia da Silva Dias

“Fiquei muito agradecida com a 
homenagem do deputado Raimun-
do Ribeiro e muito feliz em saber 
que ele está sempre defendendo a 

categoria”.

Depoimentos Quiosqueiros



Audiência Pública discute
fiscalização ambiental

De autoria do deputado distrital 
Raimundo Ribeiro, foi realizada 
no plenário da Câmara Legis-

lativa, a Audiência Pública que que 
debateu sobre a constitucionalidade 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 
188/16, que susta a aplicação do De-
creto nº 37.506/16 que limita e con-
trola o poder de atuação dos audito-
res fiscais de controle ambiental.

O encontro teve como objetivo 
abrir o diálogo, propondo o debate 
sobre as diferenças de entendimento 
ao referido decreto, ouvindo as razões 
que motivaram o governo a editar o 
documento e as razões que movimen-
tam as pessoas a proporem alteração 
ou sustação do mesmo.

Autor da projeto de sustação (PDL 
nº 188/16), Raimundo Ribeiro, justifi-
ca que o decreto nº 37.506/16 – de 
autoria do Executivo – é um assunto 
indispensável a ser discutido entre 
Sociedade, Câmara e executivo, pois, 
é uma proposta que exorbita da com-
petência regulamentar. ” Propusemos 
a sustação do decreto após fazermos 
uma análise apurada e localizarmos 
inúmeras impropriedades. Algumas 
sanáveis, outras insanáveis, mas, 
fundamentalmente, detectamos que 
existe a usurpação de poderes”, de-
clarou.

De acordo com o Parlamentar, 
houveram várias tentativas de dialo-

gar com o governo, afim de que se 
chegasse a um entendimento quanto 
ao assunto, porém, não houve resulta-
do ” Fizemos várias tentativas de con-
versas com o Executivo, mas, lamen-
tavelmente, a falta de diálogo é uma 
marca característica desse governo. 
Dessa forma, não restou outra alter-
nativa a não ser apresentar um PDL 
que susta esse decreto que, no meu 
entendimento, é imprestável para o 
que se propõe”.

Ao término da audiência, o deputa-
do Raimundo Ribeiro (PPS), propôs a 
constituição de um Grupo de Trabalho 
(GT) formado por um representan-

te dos servidores, um da direção do 
IBRAM e um mediador da CCJ. O GT 
terá quinze dias para levantar os pon-
tos consensuais sobre a questão. ” A 
pauta teria como foco sistematizar a 
ação fiscalizatória, seguindo uma po-
lítica ambiental. O que nós queremos 
aqui é encontrar uma solução que 
possa beneficiar, não o governo e nem 
os servidores, mas, que beneficie a so-
ciedade do Distrito Federal. O cidadão 
que é o patrão do secretário, que é o 
patrão do fiscal, que é o meu patrão. 
É este que está esperando e já está 
aborrecido por não ter uma resposta 
concreta”, destacou.
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O deputado Raimundo Ribeiro, se reuniu 
com lideranças de Águas Claras que rei-
vindicam a instalação de um semáforo 

próximo ao balão da Universidade Unieuro. A 
medida visa desafogar o trânsito intenso do 
local, beneficiando a população. Outra pauta 
em discussão foi referente aos abusos ocor-
ridos em alguns estabelecimentos que ficam 
abertos nas madrugadas. Moradores recla-
mam dos excessos de barulho e vandalismo 
que ocorrem, devido à falta de segurança e 
fiscalização do lugar.

O projeto, de autoria do deputado Raimundo Ribeiro, 
tem por objetivo fixar os princípios e as normas que 
norteiam a execução das penas e das medidas de se-

gurança que serão cumpridas nas unidades prisionais, em 
conformidade com a Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 
1984 (Lei de Execuções Penais – LEP).

Participaram da reunião, representantes da Ordem dos 
advogados do Brasil seccional do DF, da FUNAP, do Sindica-
tos dos Agentes Penitenciários, da Vara de Execuções Pe-
nais, da Associação dos Agentes Penitenciários, do Ministé-
rio Público, do Sindicato dos Policiais Civis, do Sindicato dos 
Agentes de Custódia e assessores de demais parlamentares.

Raimundo Ribeiro
participa de reunião

com lideranças
de Águas Claras

Debate para
inclusão do Código 

Disciplinar
Penitenciário do DF

Raimundo Ribeiro participa de
confraternização da COOTARDE

O deputado distrital Raimundo 
Ribeiro participou da confrater-
nização de fim de ano da Coope-
rativa de Transportes do Distrito 
Federal (COOTARDE).O parlamen-
tar, que tem atuado ao lado da ca-
tegoria na Câmara Legislativa, foi 
homenageado pelos cooperados. 
“Nós só estamos aqui hoje, graças 
aos nossos deputados Raimundo 
Ribeiro e Celina Leão. Tivemos vá-
rias barreiras, principalmente de 
pagamentos atrasados, mas foi 
graças ao trabalho conjunto des-
ses dois parlamentares que conse-
guimos reverter a situação”, avisou 
a presidente da Cooperativa, Mar-

lene Chagas.
Ribeiro agradeceu pela confian-

ça depositada e disse que ajudar 
as pessoas e atuar a favor de cau-
sas corretas são obrigações de 
quem assume um mandato públi-
co. “Quando fomos procurados por 
vocês, o que se ouvia nos bastido-

res era uma demonização das co-
operativas. Naquele primeiro mo-
mento trabalhamos para encerrar 
a dívida que existia com a catego-
ria e a partir daí abrimos as portas 
para que a gente sempre pudesse 
levar as reivindicações de vocês 
ao plenário”, lembrou o distrital.
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Servidores da Saúde são recebidos pelo 
deputado Raimundo Ribeiro

18° Encontro dos Campomaiorenses
Candangos no Clube da Caesb

O deputado Raimundo Ri-
beiro recebeu, em seu 
gabinete, funcionários da 

Secretaria de Saúde do Distrito 
Federal. Os servidores foram 
pedir apoio ao parlamentar, que 
se dispôs a ajudar a categoria.

De acordo com a presidente 
do Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos de Servi-
ços de Saúde do Distrito Fede-
ral (SindSaúde-DF), Marli Rodri-
gues, os hospitais públicos do 
DF estão sucateados. “Crianças 
estão morrendo por falta de pe-
diatra, isso é falta de gestão”, 
disse a sindicalista. Ela aprovei-
tou para convidar o deputado a 
acompanhá-los nas visitas aos 
hospitais. “Vários aparelhos de 
tomografia e mamografia estão 
quebrados, a situação é muito 
precária”, destacou.

Ribeiro lembrou que pratica-

O deputado Raimundo Ri-
beiro, participou, a convi-
te de sua amiga Elda, do 

18° Encontro dos Campomaio-
renses Candangos no Clube da 
Caesb. O evento reúne pessoas 
naturais de Campo Maior – PI, 
que residem na capital federal.

mente todas as suas emendas 
foram para a área de saúde e 
alegou que a Câmara Legislati-
va precisa oferecer uma respos-
ta para a sociedade. “Sou ser-

“O maior objetivo é nos en-
contrar com os conterrâneos 
campo-maiorenses que residem 
em Brasília. Conversar sobre 
nossa terra, bater um papo, re-
cordar a cultura e nossas his-
tórias vividas na nossa cidade 
natal”, comenta o organizador 

vidor público e sei o que está 
acontecendo. Com a ajuda de 
vocês, vamos colocar a saúde 
do DF nos trilhos”, disse o dis-
trital.

Antônio Morais.
Antônio, junto com os ami-

gos Ricardo Reis e Carlos Alber-
to idealizaram o encontro há 18 
anos. “Começamos realizando 
um evento pequeno. Um ano era 
na minha casa, no ano seguin-
te acontecia em outra casa. Só 
que em pouco tempo o evento 
cresceu muito e foi preciso nos 
transferir para um clube”, revela 
Antônio Morais.

“Agradeço aos amigos An-
tônio Moraes,  Elda,  Marcus 
Vinicius,  Sr.  Severo,  Eleide 
Rodrigues,  Lucas Borges, 
José Borges,  Sr.  Melo,  Moni-
ca Bona e Maria de Lourdes 
pela receptiv idade e prest í -
gio desse belo evento” ,  d isse 
o par lamentar.




