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REQUERIMENTO Nº   028 / 21 

 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer 

à Mesa Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o 

Plenário, que seja solicitado ao Prefeito Miguel Coelho, interceder junto a 

Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Senhora Gláucia 

Andrade, para prestem as seguintes informações: 

1. Qual a população, bem como quantas famílias do município, da zona 

urbana e da zona rural, vivem em  situação de extrema pobreza?  Detalhar 

por bairros. 

2. Quantas pessoas, bem como quantas famílias, do município da zona 

urbana e da zona rural, são beneficiadas pelo programa Bolsa Família?  

Detalhar por bairros. 

3. Qual o número de servidores dedicados aos programas do Cadúnico em 

Petrolina? Detalhar função. 

4. Quais valores chegaram ao município entre janeiro de 2017 e Fevereiro de 

2021 para os programas do Cadúnico. Detalhar programa e  mês. 

5. Como tem se dado o processo de atualização dos cadastros do Cadúnico 

em Petrolina? 

6. Qual tem sido em média, o valor referente ao pagamento de benefícios do 

Programa Bolsa Família para famílias petrolinenses? 

7. Quais as mudanças adotadas na política de assistência social dentro do 

município, bem como que sejam apresentados quais são os serviços e 

auxílios disponíveis na Secretaria para a população mais vulnerável da 

cidade?  

8. Que sejam apresentados dados, entre Janeiro de 2017 e Fevereiro de 2021, 

sobre o quantitativo de pessoas na cidade que utilizam os serviços e/ou 

benefícios oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Direitos Humanos. Detalhar população, seguimento 

9. Diante das mudanças sinalizadas pelo Governo Federal para o Cadúnico, 

onde se pretende substituir o processo de cadastramento atual por um 

aplicativo, onde deverá dificultar ainda mais o acesso dessa população aos 

programas sociais, qual a posição da gestão e, caso ocorre o pretendido, 

quais providências serão tomadas para evitar a a exclusão de milhares de 

pessoas do município? 
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10. Além do envio desses dados para o nosso gabinete, bem como para os 

demais vereadoras/es, em tempo, aproveitamos para convidar a Sra. 

Secretária (data à combinar), para apresentar tais programas/serviços e 

desafios nessa Casa Legislativa. 

 Justificativa: 

 O momento que o Brasil vem enfrentando no último ano é, sem sombra de 

dúvidas, um dos mais difíceis da nossa história. Crise sanitária, econômica e 

política somam-se e colocam a população num verdadeiro abismo social. 

 Diante de uma situação como essa, em que milhões de brasileiros e 

brasileiras não conseguem trabalhar e acabam se tornando cada vez mais 

vulneráveis, é preciso que a atual rede e as políticas públicas de assistência social 

sejam cada vez mais fortalecidas, no sentido de garantir um mínimo de 

segurança e dignidade ao povo brasileiro. 

 Os programas que integram o Cadastro Único, tendo como maior exemplo 

o Bolsa Família, surgiram com esse intuito: dar uma pouco de dignidade e 

garantir ao menos segurança alimentar e nutricional a milhões de brasileiros que 

vivem em situações de extrema pobreza. Petrolina, município com profundas 

desigualdades sociais, lamentavelmente, tem uma população significativa nessa 

situação. Identificar o real número representativo dessa população, bem como os 

recursos, investimentos e funcionamento dos serviços disponíveis é de 

fundamental importância para que o poder legislativo e a população em geral 

possam contribuir para o seu aperfeiçoamento e com novas propostas que 

venham a mitigar essas situações que implicam em grande atraso social. 

 Nesse sentido apresentamos o presente requerimento e esperamos que, a 

partir dos compromissos dessa gestão com os princípios da transparência e da 

democracia, sejam apresentadas as devidas respostas. .  

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2021. 

  

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

Vereador 
cas 


