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

REQUERIMENTO NO nQ
191 /2019 '''''''''

) 2019

(Do Sr. Deputado Reginaldo. Sardinha)

D. O

Ü.i .: Ú- ..::=hÜÜÜÜ'M
solicitação de informações 3:ik. ao
Secretário de ::Estado dp!: Segurança

Pública.

Excelentíssimo Senhor Presidente.. da .Câmara . Legislativa do
Distrito Federal:

Requebro. .r!'os termos dos art.. 60, inc. XXXlll da.Lei Orgânica dd Distrito

Federal p art..16. iRc:.. jll; art..:39,=$ 2'j>inc. Xll e art. .40 ambos do Regimento Interno

desta Caso, .que sejam solicitadas ao Secretário de Estado de. Segurança Pública as

seguintesinformações:. .;;:H:Jb ;;:;lliã ) :i11:i: i-. l .' leg

lj Nome.ações .dos aprovados ::no .concurso, de 2018 dará .iç) .cargo. .de ;l

AgentedeAtividadePenitenciário;. .: ,;l ?: :fÊ :l:i.-l'.ç iPi; ',L$:1;:.; ''g L.:: É

2) Previsão de nomeação dos excedentesl ii'''.ll:.l#;l ;: :: ;;- : - .- :-:g :tV:..

3) Previsão orçamentária para.às nomeações futurar. I'gf . , ''i ÉI''
h

E

(.

JUSTIFICAÇÃO

Importante salientar quelqé ,'função . típiéq ,.desta :'*Casa de .Leis a:

fiscalização contábil, financeira;.,-orçamentária e patrimonial do DF. conforme estatui o

art.77. daLÓDFI É }: ;íl S; t -.i? ' ?i 1{ C::6-:\-

"Art. -77 A3. fiscalização contábill.: financeira, li orçamentária,

operacional e patrimonial, do Distrito Federal e das entidades da

administração diretai indireta .e dasjfundações$instituídag. ou

mantidas .pelo Poder Público, quanto à legalidade, legitimidade,

economicidadel: aplicação de subvenções e (ênúncia de receitas,

tL': l '
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Distrital Reginaldo Sardinha -Avante

será exercida pela Câmara Legislativa; mediante controle externo,

e pelo sistema, de controle interno de cada Podem'.''

Diante do exposto. conto com os nobres parlamentares para a

aprovação do p.resente Requerimento.

Sala das sessões.-em de fevereiro de 2019

Deputado REGI. Â.l.oo
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bl r Unidade responsável: Secretaria Legislativa
CÂMARA

LEGISLATIVA

< : CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Assunto: Distribuição do Requerimento nQ 191/19

Autoria Deputado(a) Reginaldo Sardinha(AVANTE)

Ao SPL para índexações, em seguida ao Gabinete da Mesa Diretora
para as providências de que trata o Art. 40, 1 do Regimento Interno,
observado o prazo disposto no $ 2Q do mesmo artigo.

Em 27/02/19

MARCELO FREDERICO M. BASTOS

Matrícula 13.821

Assessor Especial




