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REQUERIMENTO

AUTOR: DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON - PV

Requer à Mesa Diretora que solicite à Secretária de
Estado de Justiça - SEJUS as informações e
providencias especificadas.

o Parlamentar que subscreve, nos termos do Art. 29, XVIII e XXXVI c/c Art. 46 e
c/c Art. 31, § 3° da Constituição Estadual e Art. 67, II c/c Art.146, IX c/c Art. 172 e c/c Art. 179 do
Regimento Interno, requer informações da SEJUS, a fim de realizar fiscalização operacional quanto
à legalidade, economicidade, moralidade e publicidade de sua atuação, especificamente:

1) Cópia do contrato firmado com a empresa que construiu o Centro de Ressocialização
Cone Sul em VilhenalRO; e

2) Cópia do contrato de serviços de manutenção da estrutura física, elétrica e hidráulica
do Centro de Ressocialização Cone Sul em VilhenalRO, caso exista, em decorrência
das informações de que as instalações se encontram bastante deterioradas.

\

o Art. 37 da Constituição Federal estabelece que a Administração Pública deve
observar dentre outros, o principio da legalidade, economicidade, moralidade e públicidade. Dessa
forma, é necessário realizar fiscalização operacional se as obras e os serviços de manutenção estão
sendo realizados em conformidade com os parâmetros legais, observados os princípios previstos na
Lei nO 8.666/93.

Compete-nos informar que implica em crime de responsabilidade a recusa ou o não
atendimento no prazo de dez dias, bem como a prestação de informações falsas.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2017.
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