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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Distrital Reginaldo Sardinha - Avante

INDICAÇÃO 11111 036 r2019D19

(Do Sr. Deputado keglnaiaó Sardinha)

L !

Sugere ao' - Poder

intermédio da . Secretaria de Estado da

Justiça e Cidadania, ações em
comunidades vulneráveis em todo o

Distrito Federal.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL nos termos do art. 143

do Regimento Interno, sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado da #

Justiça e Cidadania, ações em comunidades vulneráveis em todo o Distrito Federal. S

Em exposição às cenas de violência todos os dias, somados com a precariedade n çq

da condição de vida, jovens e crianças vivem na marginalidade da sociedade civil, tendo como : ::$:

referência de vida a baixa autoestima e o submundo da criminalidade. ?l.B'

Devemos, como agente público, oferecer a toda sociedade, qualidade de vida e H

dignidade, acesso ao emprego e renda.

Ações positivas nas comunidades vulneráveis poderão reduzir o índice de

criminalidade, criando-se expectativa de vida à comunidade e contribuir para o
desenvolvimento económico do Distrito Federal.

Diante do exposto, conclamo os nobres parlamentares para a aprovação da

presente proposição.
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JUSTIFICAÇÃO &.

Sala das sessões, em de fevereiro de 2019

Deputado REGIN.8Í.D(Í S. b
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIALEGISLATIVA

DISTRIBUIÇAODEINDICAÇAO

Ao Setor de Protocolo Legislativo - SPL para as devidas providências e, em
seguida, ao Setor de Apoio às Comissões Permanentes - SACP, para
encaminhamento para análise de mérito.
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CCJ (art. 63/RICLDF)

CEOF (art. 64/RICLDF)

CAS (art. 65/RICLDF)

CDC(art. 66/RICLDF)

CDDHCEDP (art. 67/RICLDF)
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CAF (art. 68/RICLDF)

CESC (art. 69/RICLDF)

CSEG (art. 69-A/RICLDF)

CDESCTMAT (art. 69-B/RICLDF)

CFGTC (art. 69-C/RICLDF)
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