PLENÁRIO

Na abertura do
ano legislativo,
Ribeiro
discursa sobre
fim da verba
indenizatória

N

a primeira sessão de 2018 da
Câmara Legislativa do DF, o
deputado distrital Raimundo
Ribeiro discursou sobre o projeto de
resolução que prevê o fim da verba
indenizatória proposto pela Mesa Diretora da Casa. Atitude, que segundo
o parlamentar, demonstra a afinidade
da Casa com o momento que vive
o país. “O Brasil passa por graves
dificuldades de ordem econômica e
financeira. A sociedade exige que os
gastos públicos sejam reavaliados e

ao propor o debate rápido, mostramos responsabilidade com a sociedade que representamos”, observou
Ribeiro.
Ribeiro lembrou de fatos que
mostram o pioneirismo da CLDF em
adotar medidas severas. “Esta Casa
foi a primeira do país a proibir, por
exemplo, qualquer tipo de votação

secreta. Agora, a Comissão que
será constituída para analisar o referido projeto de resolução da verba
indenizatória nos trará soluções que
serão submetidas ao Plenário e,
assim, esta Casa vai inaugurar uma
nova fase e dar o exemplo de austeridade que todos exigem”, ressaltou
o parlamentar.

Emenda Aditiva garante utilização de precatórios para pagamentos dos terrenos de condomínios em fase de regularização

C

om a aprovação da emenda
aditiva proposta pelo deputado distrital Raimundo Ribeiro
ao PL 941/16, os agentes públicos
do Distrito Federal poderão utilizar
os precatórios como forma de compensação na aquisição de terrenos
em condomínios em vias de regula-

rização. “O processo de regularização fundiária é fundamental.
Entretanto algumas pessoas não
sabiam como iriam pagar por isso”,
avaliou Ribeiro. Vale lembrar que o
precatório já é utilizado como meio
de pagamento de dívidas tributárias.

CIDADE

Deputado Raimundo Ribeiro
participa de visita técnica ao
viaduto que desabou e lamenta
descaso do Executivo

O

deputado distrital Raimundo
Ribeiro participou da vistoria
técnica no viaduto da Galeria
dos Estados que desabou na última
terça-feira (6). O diretor de Urbanização da Novacap, Daclimar Castro, que dirigiu a visita, afirmou que
o local estará interditado por pelo

menos 4 meses. Ele alertou ainda
para mais desabamentos em Brasília, inclusive a Ponte do Bragueto.
Na ocasião, Ribeiro afirmou que
a Câmara Legislativa se reunirá
para avaliar soluções que não prejudiquem ainda mais a população.
“É um descaso muito grande com a

comunidade, saber que uma ponte
estava para cair e não fazer nada.
Governo nunca deu importância
para esta questão. Agora, temos
empresários parados, sem poder
trabalhar e um caos no trânsito de
Brasílias. As providências serão
tomadas”.

Lei do deputado Raimundo Ribeiro
amplia divulgação de escritores e
artistas brasilienses

A

Lei 6.100/18 que institui
o programa “amigos da
biblioteca” foi sancionada
. A ideia é incentivar escritores e
artistas locais a difundirem suas
produções. “Mensalmente oficinas
de leitura, exposições, doações
de livros para a biblioteca pública, recitais, saraus e encontros
literários, devem ser realizadas”,
explica Ribeiro. “A população do
DF não conhece os artistas locais. Essa iniciativa garante uma
divulgação da cultura brasiliense”,
completa o parlamentar.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Audiência Pública debateu
gradeamento no Cruzeiro
Novo

N

a audiência pública que debateu a situação das grades dos edifícios
residenciais do Cruzeiro Novo, realizada no dia 6 de janeiro, foi discutida a criação de um grupo de trabalho visando buscar soluções
para esta situação que tem preocupado a todos. A equipe será coordenada pelo deputado Raimundo Ribeiro e terá a participação de representantes da CLDF, GDF, MPF, Movimento em Defesa do Cruzeiro Novo e comunidade.
Recentemente, a Justiça determinou ao GDF a retirada das grades, levando preocupação aos moradores da região. Na ocasião, Ribeiro lembrou
que ninguém agiu à margem da Lei ao colocar as grades. “Quando foram
instaladas havia uma proteção legal. É normal a Lei ser questionada, o que
talvez não seja normal é o Poder Judiciário levar 23 anos para tomar uma
decisão definitiva”, alertou Ribeiro.
Ribeiro enfatizou o fato de o próprio poder público utilizar grades para
proteger o patrimônio, exemplificou com o Palácio do Planalto, STJ, STF,
Congresso Nacional, além dos grandes monumentos. “Se por acaso nós
estamos errados, outros órgãos também estão. Queremos encontrar uma
solução”, pontou o parlamentar.
“Sugeri anteriormente que o GDF encaminhasse um projeto para CLDF
que admitisse a permanência das grades. A ação judicial que foi proposta
fala de vício de iniciativa. Não há qualquer problema o Governo, juntamente com o IPHAN, celebrem um Termo de Acordo com prazo determinado
para oferecer a solução definitiva que garanta a segurança das pessoas,
afinal, este é o objetivo de tudo e o que motivou a instalação das grades”,
lembrou Ribeiro.
Os moradores presentes na audiência lembraram que a falta de segurança foi o principal motivo para que o gradeamento ocorresse. Mobilizados, a comunidade garantiu que vai discutir todos os recursos possíveis e,
inclusive, uma audiência com o Ministério Público Federal já foi solicitada.
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[TAGUATINGA]
Deputado Raimundo
Ribeiro visita
escolas e empresas

O

deputado Raimundo Ribeiro se reuniu
com moradores e empresários de Taguatinga para ouvir as principais reivindicações, por exemplo na EC 18 foi discutida a necessidade de reforma da quadra de esportes.
“Fundamental participar dessas visitas para
que possamos vivenciar as necessidades das
pessoas e, assim, lutarmos pelas melhorias”,
avaliou Ribeiro.

[GRANDE
COLORADO]

A

pós lutar pela recuperação asfáltica do
Grande Colorado, o deputado distrital Raimundo Ribeiro conseguiu que a
NOVACAP iniciasse as obras emergenciais
dos estragos causados com a forte chuva que
atingiu a região no mês de janeiro.
Ribeiro explica que o atraso das melhorias
se deu por falta de repasse do pagamento.
“Após a liberação da emenda de minha autoria, as obras foram iniciadas, porém, o GDF
não repassou o dinheiro para a empresa contratada e as obras foram suspensas. Entretanto, após lutarmos a questão foi regularizada
e as benfeitorias voltaram a ser realizadas”,
pontuou o parlamentar.

SISTEMA PRISIONAL

[AGENTES PENITENCIÁRIOS]

R

aimundo Ribeiro se reuniu com os
agentes penitenciários para discutirem o atual cenário do Sistema
Prisional.
“Quem acompanha meu trabalho
sabe o quanto me empenho em prol de
melhorias para o Sistema Penitenciário.
Agradeço a confiança e a amizade que
os servidores de lá sempre me recebem”, destacou o parlamentar.
O parlamentar aproveitou para deixar
registrado o seu agradecimento a estes
trabalhadores por serem sempre tão
receptivos às ações realizadas pelo distrital e frisou: estamos juntos nessa luta.

[VILA PLANALTO]

C

om a participação dos moradores da Vila Planalto no RR em Ação, o deputado distrital Raimundo Ribeiro atendeu algumas reivindicações do local. Entre
as demandas solicitadas, o parlamentar garantiu mais iluminação no Ponto de
Encontro Comunitário, localizado próximo a Igreja, e conseguiu, também, a instalação
de um hidrante em frente a Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia. “Esta era
uma reivindicação antiga do Padre Sérgio, afinal em 2000 foi totalmente destruída por
um incêndio. Um dos agravantes na época era a falta de um hidrante para combater o
fogo”, explicou Ribeiro.
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[FERCAL E BURITIZINHO]

E

m visitas a Sobradinho II e
Fercal, o deputado distrital
Raimundo Ribeiro teve a
oportunidade de ouvir os moradores do Bairro “Alto Bela Vista”
e ver de perto as principais necessidades que eles enfrentam.

[SANTA MARIA]

D

eputado Raimundo Ribeiro visitou os comerciantes de Santa Maria e na ocasião, conferiu alguns problemas que a população está
enfrentando, entre eles, a falta de segurança e de
estrutura no hospital público da cidade. Por onde
passou, o parlamentar ouviu as mesmas reivindicações. “Nossa capital está desamparada, sem gestão
e em total estado de abandono. Felizmente isso está
perto de acabar. Agradeço a população de Santa
Maria que me recebeu com tamanho carinho e acolhimento”.

“Uma comunidade carente, que padece de segurança,
transporte e saúde. Mas, uma
comunidade guerreira, que luta,
acredita e não perde a esperança de viver em um DF melhor”,
definiu Ribeiro.

Educação Moral e Cívica será
incluída no currículo escolar

O

s valores morais e cívicos devem ser ensinados
quando ainda criança.
Com esse pensamento, foi sancionada a Lei 780/15, de autoria
do deputado distrital Raimundo
Ribeiro, que implanta Educação Moral e Cívica no currículo
escolar. “Essa iniciativa tem
como principal objetivo o desenvolvimento e participação de
crianças, jovens e adolescentes
na sociedade. De maneira que
contribuam para uma construção
mais ética, com mais civilidade, do nosso país”, argumentou
Ribeiro.
“Atualmente, infelizmente,
estamos diante de um quadro
de valores destorcidos. Estamos
deixando de lado a solidariedade, por exemplo. Isso, não pode
continuar, temos que buscar
soluções para frear. Precisamos,
sim, ensinar aqueles que serão o
futuro do nosso país”, observou
o parlamentar. Ribeiro pontua os
ensinamentos da disciplina: aprimoramento do caráter com apoio
moral, dedicação às famílias
e a comunidade, preparo para

exercício das atividades cívicas,
fundamento moral no patriotismo
e na ação construtivas, sempre
visando o bem.
ESTÍMULOS
A moral é o conjunto de
regras adquiridas por meio da
cultura, educação, tradição e
do cotidiano que orientam o
comportamento humano. “Cabe
ressaltar que a disciplina não
catequesar, mas tem a finalidade de estimular a reflexão do
pensamento voltado aos valores
éticos e morais”, explicou Raimundo Ribeiro.
Juntamente com a disciplina,
é importante que a família também participe desse processo,
afinal o que é aprendido em casa,
é levado para as ruas. “A ideia é
que essa disciplina possa também
construir um elo entre a criança/jovem/adolescente e seus familiares.
Precisamos que os parentes trabalhem essas questões em casa.
Uma vez que eles são o primeiro
grupo social do indivíduo”, afirmou
o parlamentar.

Ribeiro lembrou que na família são construídos os valores
morais e éticos e que com as
convivências do cotidiano essas questões são lapidadas de
acordo com as influências, que
podem ser positivas ou negativas. “Por esse motivo ressalto
a necessidade de tratar esse
assunto também fora de casa.
E, o melhor lugar é na escola”,
completou o deputado.
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[RR em ação SAMAMBAIA]
Raimundo Ribeiro esteve em Samambaia para mais uma edição do ‘RR em
ação’.
O parlamentar ouviu a comunidade e as lideranças locais que reivindicaram
sobre os principais problemas da região, tais como saúde, segurança, saneamento básico, entre outros. O projeto que está em sua 14º edição, visa promover
o resgate de Brasilia.
Entre emendas e indicações já realizadas pelo deputado, este ano solicitou
ao Governo que realize a manutenção dos Pontos de Encontro Comunitários de
Samambaia, além da construção de um calçadão entre a estação do metrô e a
Escola Classe nº409.

REUNIÃO COM A
COMUNIDADE DA
CEILÂNDIA
O deputado distrital Raimundo Ribeiro foi recebido pelos moradores da
QNM 04, em um encontro que reuniu cerca de 80 pessoas. Na ocasião,
Ribeiro agradeceu ao amigo Rayland por ter aberto sua casa para recebê
-lo. “Também agradeço a todos os agentes penitenciários por confiarem em
nosso trabalho. São ações como essa que nos estimula a continuar trabalhando em prol de uma causa: promover o resgate de nossa cidade!”.
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Ribeiro cobra
explicações do
GDF sobre
desabamento
de viaduto

D

urante audiência pública na CLDF,
que debateu o desabamento de
parte do viaduto da Galeria dos Estados (06/02) o deputado distrital Raimundo Ribeiro questionou o fato de o Governo ter sido alertado sobre a necessidade
de reparos no local e não ter feito nada.
“Nesta Casa somos fiscais da população.
Com esta audiência tentamos encontrar
uma resposta para que não haja mais
desmoronamentos”, observou Ribeiro.
Ribeiro colocou em pauta o fato de
o Governo ter, logo após o acidente,
demitido o diretor do DER, Henrique
Ludovice. “Ao tomar tal atitude, o GDF
nos mostra que Ludovice foi o culpado.
Mas, será que ele foi o responsável? Eu
entendo que não. Que o culpado é quem
comanda, nesse caso, o governador, ele
que elegeu as prioridades e deixou de
lado estas questões. Isso tudo precisa
ser esclarecido. Este parlamento tem esta
função”, observou o deputado distrital.
“Ao se pronunciar, o governador Rodrigo Rollemberg disse que Brasília, que
tem apenas 57 anos, está velha. Precisam
apresentar a ele São Paulo e cidades da
Europa, estas sim, estão velhas e em pé.
Mas, se ele em três anos de Governo não
consegue manter Brasília em pé, mesmo tendo dinheiro e sendo avisado, aí
alguém precisa explicar alguma coisa. E
estamos aqui reunidos para isso”, completou Ribeiro.

Projeto do deputado
Raimundo Ribeiro
que pausa validade
de concursos vira Lei
Em fevereiro, foi sancionada a Lei 6.098-18, de autoria do
deputado Raimundo Ribeiro, que estabelece uma “pausa” na
validade de concursos públicos já homologados quando houver
restrição para nomeações. O texto prevê a suspensão da validade de concursos durante o período eleitoral e em momentos de
austeridade econômica, como nos períodos em que a unidade
federativa esteja sob restrição da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) ou em estado de calamidade pública. “Realmente, é uma
questão de Justiça. O candidato investe em uma prova, estuda,
passa e se habilita. E, por questões circunstanciais, ele não pode
assumir. Isso não é justo. Por outro lado, evita que o Estado invista, por exemplo, em cursos de formação e não consiga chamar
os aprovados”, avaliou Ribeiro.
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Deputado Raimundo Ribeiro recebe
homenagem dos Peritos Papiloscopistas

O

deputado Raimundo
Ribeiro participou
da Sessão Solene,
realizada pela ABRAPP,
em homenagem ao dia dos
Peritos Papiloscopistas. O
parlamentar deixou registrado que estes profissionais, que exercem um
importante trabalho para
a sociedade, tem seu total
apoio e prestigio.
“Quero agradecer por
ter sido agraciado com
essa menção honrosa.
Este gesto me deixou
extremamente feliz, afinal,
isso mostra que estamos
no caminho certo”.

Ponto de leitura é inaugurado
na Câmara do Distrito Federal

R

aimundo Ribeiro, terceiro
secretário da
Casa, inaugurou o
terceiro ponto de
leitura da CLDF.
Um Projeto de extrema importância,
que visa incentivar e estimular o
hábito da leitura.
Os livros que foram
doados ficam a
disposição de
todos que frequentam a Câmara.
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