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Política de Manutenção e Conservação

de Barragens no DF

    No dia 26 de agosto, o Governo 
do Distrito Federal (GDF) sancio-
nou a Lei nº 6.362/2019, que insti-
tui a Política de Manutenção e 
Conservação de Barragens no DF 
(PMCB/DF). De autoria do distrital 
Reginaldo Sardinha (Avante), a 
proposição tem como objetivo 
manter a segurança de maneira que 
reduza a possibilidade de acidentes 
e suas consequências.

    Para o autor da proposta, deputado Reginaldo Sardinha (Avante), a legislação visa a 
proteção da fauna, flora e comunidades localizadas nas proximidades das barragens no
território do DF. “A criação da PMCB/DF é uma forma de evitar que ocorra no DF tragé-
dias semelhantes às de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais que fizeram centenas 
de vítimas”, explica o distrital.
    A PMCB/DF tem como obrigação a fiscalização das áreas. Classificação por risco e por 
dano potencial. Além do plano de segurança de todas as barragens do DF; relatórios; 
revisão periódica; e Plano de Ação de Emergência (PAE) quando necessário. A legisla-
ção entra em vigor na data de sua publicação.

Fale com o Sardinha no Telegram
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CRUZEIRO,
SUDOESTE/
OCTOGONAL

PODEM COMEMORAR

    O Poder Executivo atendeu uma indicação 
feita pelo distrital Reginaldo Sardinha, para 
que as faixas de pedestre do Cruzeiro fossem 
revitalizadas. Assim, evitando acidentes no 
local. Também foram publicados no DODF, 
recentemente, os avisos de licitações referen-
tes às: contratação da empresa de engenharia 
para construção da quadra poliesportiva, 
localizada no Complexo Esportivo do Cruzei-
ro, na SHCES, quadra 609, do Cruzeiro. A 
execução do viaduto localizado na interseção 
entre a Estrada Parque Indústria e Abasteci-
mento (EPIG) e o Parque da Cidade, no Sudo-
este. Além da aprovação do projeto de constru-
ção de estacionamento na quadra CCSW 6 do 
Sudoeste.

Pintura das faixas de
pedestre do Cruzeiro;

Construção da quadra
poliesportiva do Cruzeiro;

Execução do viaduto do
Sudoeste;

Criação de estacionamento na
quadra CCSW 6 do Sudoeste.
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SOCIOEDUCATIVO

PENITENCIÁRIO

    O GDF cumpriu a promessa de encami-
nhar o PL que cria o serviço voluntário 
para os servidores da carreira socioedu-
cativa do DF. O documento, foi entregue 
pelas mãos do secretário-adjunto de 
justiça e cidadania do DF, Maurício 
Carvalho, no final do mês de agosto 
durante a audiência pública, de autoria 
do deputado Reginaldo Sardinha (Avan-
te), que debatia a valoração da categoria.

    Os servidores do sistema penitenciá-
rio do DF também foram contempla-
dos com a concretização de antigas 
demandas da categoria. Os Projetos de 
Lei (PL) nº 526/19 e nº 549/19, de 
autoria do Poder Executivo, foram 
aprovados pelo colegiado da CLDF 
ainda em agosto. As proposições criam 
a carreira de Execução Penal do DF, o 
nível superior e instituem a Gratifica-
ção por Serviço Voluntário de Execu-
ção.
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PCDF
    No início de setembro, os agentes 
policiais de custódia da PCDF estiveram 
na CLDF para audiência pública de 
debate sobre os principais problemas da 
categoria. Um levantamento sobre cená-
rios possíveis, panorama problemático 
atual, perspectiva de futuro e propostas 
de solução. Como desdobramento: será 
criado um grupo de trabalho, para que 
unifiquem os desejos da carreira; além 
de uma reunião posterior com todos os 
órgãos representativos. E, em paralelo, 
será feito um estreitamento no debate 
para o âmbito Federal.


