
LIDO NA SESSÃO DO DIA

o 2 MAl 2017

Requer à Mesa Diretora que solicite ao Poder
Executivo, notadamente à Secretaria de Estado de
Justiça - SEJUS, as informações especificadas.

I
O Parlamentar que subscreve, nos termos do Art. 29, XVIII e XXXVI c/c Art. 46 e i

c/c Art. 31, § 3° da Constituição Estadual e Art. 67, n c/c Art.l46, IX c/c Art. 172 e c/c Art. 179 do1/
Regimento Interno, requer à Mesa Diretora que solicite ao Poder Executivo, notadamente à
Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS, a fim de realizar fiscalização financeira e operacional
quanto à legalidade, economicidade, moralidade e publicidade de sua atuação, as informações I
especificadas a seguir:

islativa do Estado de Rondônia
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REQUERIMENTO
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AUTOR: DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON - PV

1° Secretário

1) Qual o valor total do recurso já recebido, ou que está previsto de ser recebido, do
Governo Federal no ano de 2017, especificamente para ser utilizado pelo
Sistema Penitenciário e Sócio Educativo?

2) Qual o planejamento de utilização desses recursos?
3) O que já está em execução/implementação com a utilização desses recursos?

O Art. 37 da Constituição Federal estabelece que a Administração Pública deve!
observar dentre outros, o princípio da legalidade, economicidade, moralidade e publicidade. Dessa
forma, é necessário realizar fiscalização financeira e operacional dos recursos recebidos e do
planejamento de como será utilizado esses recursos.

Ademais, é competência privativa da Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os I
atos do Poder Executivo e fiscalizar os atos administrativos e financeiros das Instituições mantidas
pelo Poder Público.

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.

Pelo exposto, peço aos nobres pares a aprovação do presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 27 de abril de 2017. ,

Assembleía Leg;slativa de Rondônía


