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A Câmara Legislativa rea-
lizou, no dia 6 de feve-
reiro, Sessão Solene em 

homenagem ao dia do perito 
papiloscopista. A solenidade, 
proposta pelo deputado dis-
trital Raimundo Ribeiro (PPS), 
contou com a presença de 
autoridades e profissionais da 
área de identificação huma-
na.  

“Os papiloscopistas são res-
ponsáveis pelo apontamento 
da autoria delitiva de crimes de 
repercussão na capital do país. 
Não existe um corpo técnico 
tão preparado quanto os papi-
loscopistas do Distrito Federal, 
afirmou o parlamentar.

O presidente da Associação 

Na manhã do dia 28/03, o deputado distrital Raimundo Ribeiro esteve na Câmara dos De-
putados para acompanhar a Sessão Solene em comemoração aos 194 anos da Batalha do 
Jenipapo, que aconteceu em Campo Maior, no Piauí.

Conterrâneos piauienses, juntamente com maranhenses e cearenses, lutaram bravamente contra 
tropas estrangeiras encarregadas de manter o norte brasileiro como colônia da Coroa Portuguesa.

Brasiliense de Peritos Papilos-
copistas (ASBRAPP), Rodrigo 
Menezes, destacou que as ses-
sões solenes são importantes 
para o nascimento de ideias. 
“É muito gratificante poder 
presenciar várias autoridades 
defendendo a nossa catego-
ria. Estamos sendo muito bem 
recebidos aqui na CLDF”, des-
tacou.

Participaram do evento, o 
diretor-geral da Polícia civil do 
Distrito Federal, Eric Seba, o 
presidente do Sindicato dos 
Policias Civis do DF (SINPOL/
DF), Rodrigo Fernandes Franco, 
o Presidente do Sindicato dos 
Delegados de Polícia Civil do 
DF (SINDEPO/DF), Rafael Sam-

paio, o diretor do Instituto de 
Identificação do DF, Claudionor 
Batista, o vice-presidente da 
Federação Nacional dos Peritos 
Papiloscopistas (FENAPPI), Nil-
ton Pfeifer, o representante da 
OAB/DF, Lairson Bueno, além 
do deputado federal Rôney 
Nemer (PP) e da deputada dis-
trital Celina Leão (PPS).

Na ocasião, 18 peritos apo-
sentados, foram agraciados e 
receberam certificados pelos 
serviços prestados.

Eu não poderia 
deixar passar o 

nosso mandato sem 
buscar garantir a 

segurança jurídica 
necessária para 

que a qualidade do 
trabalho de vocês 
fosse reconhecido.

‘‘

‘‘

PERITOS PAPILOSCOPISTAS 
SÃO HOMENAGEADOS
PELO DEPUTADO
RAIMUNDO RIBEIRO

RR ACOMPANHA SESSÃO EM COMEMORAÇÃO 
AOS 194 ANOS DA BATALHA DE JENIPAPO

PROJETO DE LEI OFICIALIZA NOME DE
AVENIDA NO GRANDE COLORADO

DEPUTADO RAIMUNDO RIBEIRO

A via principal do 
bairro Grande Co-
lorado passará a 

ter um nome. De acordo 
com o Projeto de Lei nº 
1216/2016, de autoria 
do deputado Raimundo 
Ribeiro, o logradouro 
público localizado na 
região dos condomínios 
de Sobradinho passa a 
denominar-se, oficial-
mente, “AVENIDA SÃO 
FRANCISCO”. O PL já foi 
aprovado pelo plenário 
da Câmara Legislativa e 
agora aguarda a sanção 
do Executivo.



COMISSÃO
GERAL
DISCUTE
A SAÚDE 
PÚBLICA
DO DF
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Mais uma vez a Câmara Legislativa serviu 
como palco para mediar uma discussão 
que afeta diretamente a população do 

Distrito Federal. Proposta pelos deputados Rai-
mundo Ribeiro, Wellington Luis e Celina Leão, 
foi realizada uma Comissão Geral para debater 
sobre a saúde e as questões relacionadas às 
alterações promovidas pelo GDF na política de 
atenção primária.

Para Raimundo Ribeiro, propositor da comis-
são, o DF está vivendo um caos na saúde pública 
e é necessário que se encontre, com urgência, a 
solução para isso: ”Estamos em uma casa parla-
mentar, discutindo a situação caótica da saúde. 
Vocês refletem os anseios da população que 
carece de melhorias nessa área. Não podemos 
mais fechar os olhos para esta realidade enquan-
to as pessoas estão morrendo”, declarou.

Em seu discurso, o parlamentar também fez 
questão de ressaltar a importância dos servi-
dores públicos para o bom funcionamento das 
políticas públicas em prol da saúde.”Será que o 

governo não está errando na busca desse acer-
to? E se ao invés de procurar parceiros fora, em 
outros estados, ele buscasse como parceiros os 
servidores da saúde daqui? Estes sabem desen-
volver suas funções, porém, precisam ter condi-
ções para isso”, afirmou.

Ribeiro destacou ainda que não existe governo 
divorciado da máquina administrativa, da qual fa-
zem parte os servidores. Para ele, é necessário que 
haja uma parceria entre servidores e estado, para 
que possa existir um bom funcionamento da má-
quina, beneficiando a população que atualmente é 
a maior prejudicada.

Cerca de 500 pessoas participaram do encon-
tro. Na ocasião, servidores e representantes da 
classe tiveram a oportunidade de ouvir e fazer ma-
nifestação. Participaram da discussão servidores 
da saúde, representantes de sindicatos, associa-
ções, conselhos, secretaria de saúde e diversos par-
lamentares. Como deliberação, será formado um 
grupo de trabalho para discutir e buscar soluções 
de melhorias na saúde do Distrito Federal.



O deputado Raimundo Ribeiro esteve 
presente na inauguração do Institu-
to de Identificação, que aconteceu 

no complexo da Polícia Civil do Distrito 
Federal (PCDF).

Ribeiro foi recebido pelo diretor-geral da 
PCDF, Eric Seba, e pelo presidente da Asso-
ciação Brasiliense de Peritos Papiloscopis-
tas (Asbrapp), Rodrigo Meneses, e aprovei-
tou para conhecer as novas instalações do 
local.

O parlamentar, que tem lutado pela no-
meação dos aprovados no último concurso 
da carreira de papiloscopistas, se tornou 
um grande parceiro da categoria.

Sob o intermédio do deputado distrital 
Raimundo Ribeiro (PPS), foi possível 
reunir GDF (representado pela Secre-

taria de Mobilidade, DFTrans e SUFISA), 
Sindicato dos Rodoviários, Cooperativa de 
Transportes do DF e seus trabalhadores, 
em prol de uma negociação que pôs fim 
à greve dos rodoviários da Cootarde. Os 
trabalhadores lotaram a galeria da Casa em 
reivindicação ao pagamento de seus salá-
rios que estão em atraso desde o mês de 
dezembro/16.

De acordo com Raimundo Ribeiro, pro-
positor da reunião, a Câmara cumpriu o 
seu papel quando conseguiu solucionar um 
problema que se arrastava a tanto tempo, 
trazendo danos a população: “Felizmente 
conseguimos construir um caminho que 
levou a resolução deste problema. Com o 
esforço e concessão de todas as partes, foi 
possível garantir o pagamento dos rodoviá-
rios, permitindo com que eles retornassem 
aos seus trabalhos, algo que irá beneficiar 
a comunidade. Fico muito satisfeito em ver 
que as divergências políticas não sobre-
põem aos interesses da população”, desta-
cou.

NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO DE
IDENTIFICAÇÃO DA PCDF É INAUGURADO

FIM DA GREVE DOS RODOVIÁRIOS
DA COOTARDE
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DEPUTADO RAIMUNDO RIBEIRO REALIZA
VISITAS NO GRANDE COLORADO E SOBRADINHO

O deputado Raimundo 
Ribeiro aproveitou o último 
fim de semana de feve-

reiro para fazer algumas visitas. A 
primeira delas foi na Gráfica MKT, 
situada no Grande Colorado, onde 
o parlamentar conversou com o 

proprietário, Marcelo Rodrigues, 
sobre projetos voltados para o 
segmento empresarial da região.

Em seguida, Ribeiro se reuniu com 
o diretor do Colégio La Salle, na qua-
dra 14, onde tratou sobre  a imple-
mentação de educação gratuita para 

crianças carentes e outros projetos 
para a área educacional.

O distrital finalizou a manhã com 
uma visita à loja Financiauto Auto-
móveis, do amigo Clodoaldo, que 
acompanha a trajetória política do 
parlamentar desde o início.

O deputado Raimundo Ribeiro manifes-
tou votos de louvor e parabenizou 
o segundo tenente Wesley Eufrásio 

Gonçalves Ferreira e o segundo sargento Luis 
Cláudio Pereira Celestino, ambos da Polícia 
Militar do Distrito Federal, pelo ato de bra-
vura na condução do salvamento da vida de 
uma pessoa.

VOTOS DE LOUVOR A
POLICIAS MILITARES



DEPUTADO
RAIMUNDO 
RIBEIRO
SAI EM
DEFESA DOS
QUIOSQUEIROS

Durante Sessão 
Plenária na Câmara 
Legislativa, o 

deputado Raimundo 
Ribeiro traduziu o 
pensamento de muitos 
trabalhadores que 
sentem-se ameaçados 
pela ação administrativa 
da AGEFIS.

Em seu discurso, Ribeiro 
denunciou que o órgão, 
costumeiramente, 
visita quiosques e 
trailers, exigindo que os 
responsáveis apresentem 
documentos que só 
podem ser expedidos 
pelas administrações 
regionais.

A ação está causando 
temor e prejuízos àqueles 
que estão trabalhando na 
tentativa de garantirem 
os seus sustentos.
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Você sabia?

A construção do balão na 
DF-425, via que corta 
alguns condomínios de 

Sobradinho, já começou. A obra, 
que beneficiará a comunidade 
local, foi solicitada junto à NO-
VACAP pelo deputado Raimun-
do Ribeiro, proporcionando 
mais segurança e conforto aos 
moradores da região.
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MORADORES DA DF-425 SERÃO
BENEFICIADOS COM BALÃO

A lei 4.079/2008 de autoria do
deputado Raimundo Ribeiro, assegura nos 
editais de licitação 2% das vagas para os 

egressos do Sistema Penitenciário, nas
contratações de empresas prestadoras de
serviços públicos de mão de obra para a

administração pública do DF.. 




