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Você sabe quais as competências de um Deputado Distrital?

O Deputado Distrital é um representante popular eleito para lutar em prol da sociedade. O título está previsto 
pela Constituição Brasileira de 1988. O cargo é equivalente ao de Deputado Estadual. A forma de escolha, 
tempo de mandato e o cálculo do número de deputados distritais correspondem aos dos estaduais. 
Atualmente a Câmara Legislvativa do Distrito Federal conta com 24 deputados distritais eleitos por voto 
direto de 4 em 4 anos.
Os deputados distritais acumulam as competências legislativa, dentre 
elas estão três temas básicos de atuação. O primeiro e principal são as 
Leis: O deputado distrital pode sugerir, criar, alterar ou eliminar uma lei. 
Também vota a favor ou contra às propostas dos outros 23 deputados. 
A segunda é a fiscalização do Executivo: O governador do Distrito 
Federal é o responsável por gastar o dinheiro arrecadado de impostos 
do contribuinte em saúde, educação, cultura, segurança, infraestrutura, 
etc.etc. Como deputado, tem o dever de fiscalizar a destinação dos 
recursos arrecadados.
As emendas parlamentares também estão na lista de demandas 
básicas do parlamentar. O deputado distrital pode participar das 
decisões dos gastos do governo. Cada distrital pode opinar até um 
certo limite visando uma melhor alocação dos recursos públicos.
É importante que os cidadãos conheçam as atribuições de seus representantes, acompanhem o mandato e 
atuação.

MandatoO que é um ?

Um dia deDeputadoPrograma Um Dia de Deputado aproxima população da realidade dos parlamentares

Um dos programas lançados pelo deputado Reginaldo Sardinha (Avante) promete trazer pessoas da 
população para passar Um Dia de Deputado. A chamada convida aos curiosos para se tornarem o 25º 
parlamentar por um dia. Toda sexta-feira um cidadão diferente acompanha o deputado para todo lado das 
9h às 16h. O intuito é aproximar a sociedade do dia-a-dia, obrigações, direitos e deveres de seus 
representantes eleitos.  
DeDe acordo com Sardinha, o programa é uma maneira de ter os brasilienses se inteirando de tudo que 
acontece na CLDF. “Muitas vezes os cidadãos votam e nem sequer sabem o que faz um deputado distrital. 
Então, me comprometo a apresentar. Faço questão de buscá-los em casa e levar para qualquer agenda ao 
meu lado”, explicou o deputado. 
AAté o momento participaram: Jordanna Lourenço; Adelaide Batista; Renata Braga; Cleunice Saqueto; Sônia 
Maria; e Renata Montenegro. Os participantes passam o dia e também ganham uma visita guiada pelo 
parlamento para que fiquem por dentro de tudo da Casa. Para participar, basta fazer a inscrição no site: 
www.reginaldosardinha.com.br
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Embutidos
PL sugerido por deputado proíbe alimentos embutidos na 
merenda da rede pública de ensino
O deputado Reginaldo Sardinha protocolou  um Projeto de 
Lei (PL) que proíbe a oferta de embutidos na composição da 
merenda escolar servida aos alunos da rede pública de 
ensino. A propositura visa proteger a saúde das crianças que 
estudam nos estabelecimentos públicos de ensino ou 
conveniados em todo o DF. Na lista dos alimentos constam 
os de origem animal, tais como salsichas, linguiças, salames, 
mortadelas e omortadelas e outros.
Na justificativa, o parlamentar inclui a preocupação com a 
saúde dos alunos da rede pública. “A criança precisa de ser 
bem alimentada. Existe a necessidade urgente de servir 
uma merenda escolar melhor, livre de produtos químicos”, 
explicou Sardinha.   
Além dos embutidos de origem animal, estão no texto do projeto, os produzidos pelo enchimento de tripas 
de animais ou artificiais, feitos com colágeno, com recheio à base de carne, vísceras, gordura, sangue, 
especiarias e outros ingredientes como conservantes, aromatizantes e outros produtos químicos prejudiciais 
à saúde humana.

Barragens

Manutenção e conservação de Barragens no DF
Após as grandes tragédias com barragens que vitimaram 
centenas de pessoas em Mariana e Brumadinho, Minas Gerais 
(MG), o deputado Reginaldo Sardinha (Avante) protocolou o 
Projeto de Lei nº 122/19 que institui a Política de Manutenção e 
Conservação de Barragens do DF (PMCB/DF). O intuito é evitar 
eventuais tragédias ou danos irreparáveis ao meio ambiente e à 
população do DF. O parlamentar chama atenção para as 
barbarragens destinadas ao abastecimento de água potável, à 
geração de energia e à irrigação de lavouras na capital federal. O 
PL prevê punição aos responsáveis pela não manutenção dos 
locais.

Manutenção de escolas do DF
Deputado destina metade das emendas parlamentares para manutenção de escolas da Rede Pública de 
Ensino do Distrito Federal. Em três meses de Casa, Sardinha visitou escolas em Sobradinho, Planaltina, 
Brazlândia, Café sem Troco, Asa Sul, Riacho Fundo, Cruzeiro, Lago Sul e outras regiões para conferir a 
situação dos locais.
Nas escolas as principais necessidades são: banheiros; salas de aula; biblioteca; goteiras nas salas de aula; 
refeitório e outras. Preocupado com a realidade que encontrou nas visitas, Sardinha decidiu destinar 50% dos 
valores que receber de emenda para a educação pública do DF. 



Mãos à obraEm três dias a movimentação de tratores no ponto de táxi da 303/304 
do Sudoeste solucionou a ausência de rede de esgoto no local. Após 
receber as reclamações dos taxistas, o deputado Reginaldo Sardinha 
(Avante) buscou a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fe-
deral (Caesb) para que fosse feita a instalação. 
De acordo com o presidente da cooperativa, Adriano Cunha, é a realiza-
ção de um sonho. “É uma década usando os banheiros das lojas e pré-
dios próximos. Não tem condição passar o dia trabalhando e não ter ba-
nheiro”, disse o presidente.

Luta por instalação da rede de esgoto do ponto de táxi no 
Sudoeste é atendida

ARTESÃO

Frente Parlamentar em Defesa do Artesanato local

Deputado entra na briga contra a construção das quadras 
500 do Sudoeste

Recentemente o Ibram autorizou a edificação das 
quadras 500 do Sudoeste. A construção traz danos 
ambientais por ocupar a área próxima ao Parque das 
Sucupiras, superlotação, engarrafamentos e outros. 
Na Câmara Legislativa do DF, o deputado Reginaldo 
Sardinha (Avante) protocolou o Projeto de Decreto 
Legislativo (PDL) nº 22/2019, que susta os efeitos do 
DecrDecreto nº 32.144/2010, do Poder Executivo, que 
autorizou a construção e por consequência, o Ato de 
Revogação dos Atos de Suspensão da Licença de 
Instalação nº 063/2010 expedido pelo IBRAM/DF.

Durante audiência pública, o Deputado Reginaldo Sardinha 
lançou a Frente Parlamentar em Defesa e pelo 
Desenvolvimento do Artesanato. A frente visa fomentar políticas 
públicas por meio do Poder Público e mobilizar a sociedade na 
promoção de ações que estimulem a expansão e o 
crescimento econômico do setor.
OO Dia do Artesão, comemorado no dia 19 de março, foi marcado 
por audiência pública mediada pelo deputado. Destinado à 
manutenção, valorização, importância e disseminação do 
artesanato local, o encontro entre o parlamentar, artesãos e 
representantes do Poder Executivo elencou diversas 
dificuldades enfrentadas pelo setor.
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Projeto de lei sugere criação de assistência psicológica em 
órgãos públicos do DF no combate aos casos de assédios contra
mulheres
A fim de reduzir os números de assédios sofridos por 
mulheres no ambiente de trabalho, o deputado 
Reginaldo Sardinha (Avante) apresentou o Projeto de 
Lei nº 251/19 que sugere a criação de assistência 
psicológica e sigilosa dentro dos órgãos da 
administração pública do DF. De acordo com o 
levantamento realizado pelo portal, Vagas cerca de 
52%52% dos trabalhadores relatam ter sofrido algum tipo 
de assédio no local de trabalho. 
Segundo o parlamentar, são inúmeros e crescentes os 
casos de denúncias e processos na justiça por assédio 
moral no serviço público. “É preocupante e inaceitável. 
Essas situações causam climas ruins no ambiente de 
trabalho, prejuízos também no rendimento e 
adoecimento profissional”, justifica Sardinha. Vale 
lembrar que na administração pública do DF, os 
principaisprincipais motivos de afastamento de profissionais, 
são os problemas psicológicos.

Dentre as principais causas para que as vítimas não registrem as denúncias aos órgãos competentes 
estão:vergonha; medo de que a culpa recaia sobre o denunciante; e sentimento de responsabilidade. De 
acordo com o levantamento realizado pelo advogado especialista em direito do trabalho, e membro da 
Comissão de Direito do Trabalho da OAB – DF, Anderson Pessoa, no caso do serviço público, além das 
relações hierárquicas, há também relatos de colegas que assediam os outros.
PensandoPensando no contexto, o PL prevê que a junta psicológica fique responsável pela entrada dos casos de 
assédio que ocorrerem nos órgãos. A assistência deverá ser amplamente divulgada nas repartições públicas 
do DF. Os profissionais encarregados do acompanhamento, deverão cumprir em caráter sigiloso o protocolo 
de encaminhamento do caso para as medidas cabíveis, na forma da lei.

a próxima edição
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