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REQUERIMENTO Nº 092/2021 

 

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 aos 

Senadores por Pernambuco, Deputados e Deputada Federal por Pernambuco, aos 

Deputados e Deputadas Estaduais de Pernambuco e Vereadores e Vereadoras de Petrolina, 

que atuem para a realização de estudos de viabilidade para a redução de gastos públicos com o 

intuito de destinar verbas públicas para fundos de assistência social voltados ao atendimento à 

pessoas em situação de vulnerabilidade e apoio às micro, pequenas e médias empresas. 

JUSTIFICATIVA: 

 A realidade histórica brasileira e a atual situação que o país atravessa requerem um 

grande esforço coletivo para equacionar o desafio imposto pelas demandas sociais que crescem 

diariamente e pela limitação de recursos á disposição dos entes federados, é urgente a melhoria 

da gestão dos recursos públicos, ou seja, é preciso procurar, cada vez mais, a eficiência na 

despesa pública, de forma a tornar possível fazer mais para o povo utilizando o mesmo volume 

de recursos disponíveis. 

 Na contramão dessa necessidade, não é raro nos depararmos com denúncias que mostram 

como gestores públicos tem conduzido um verdadeiro mau uso de recursos públicos. As notícias 

mais recentes, e que impactaram milhões de brasileiros, trouxeram a tona alguns gastos do 

Governo Federal que, no mínimo, assustaram a população, como, por exemplo, os mais de 15 

milhões de reais gastos com leite condensado para o exército, entre outros gastos absurdos feitos 

com itens alimentícios, que foram divulgados no começo do ano. 

 Outro fato que constantemente gera muitas críticas da população são várias das benesses 

que existem dentro das gestões públicas, como por exemplo, gratificações de cargos 

comissionados, diárias exorbitantes, entre outras, que em muitos casos acabam por, quando 

cumuladas, gerando altos salários para poucos indivíduos. 
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 As situações elencadas são apenas algumas que podem ser dirimidas ou amenizadas 

quando se tem responsabilidade com a qualidade na realização dos gastos públicos. 

 E quando falamos em qualidade falamos, na verdade, em eficiência, que por sua vez se 

caracteriza por conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erro, dispêndio de energia, 

tempo, dinheiro ou meios. Ou seja, o investimento público deve ser feito com o menor gasto 

possível gerando o máximo de benefícios para a população. 

 Diante desses elementos, entendemos como fundamental que todos os representantes do 

povo pernambucano somem esforços para que possamos reunir informações e estudar meios para 

que os poderes do estado brasileiros em todos os níveis possam criar mecanismos a fim de 

garantir uma real eficiência dos gastos públicos, e que o resultado monetário de tal eficiência 

possa ser convertido em prol das camadas mais vulneráveis de nossa sociedade e no apoio à 

micro, pequenas e médias empresas tão importantes para a economia do país. 

 Para tanto, esperamos que o presente requerimento possa contar com a aprovação dos 

demais Vereadores e Vereadoras, para que assim possamos conseguir estudos referentes aos 

mais diversos poderes e níveis para que enfim possamos ter um estado que use os recursos 

disponíveis de forma democrática e que assegure as condições mínimas para cada indivíduo e 

cumpra o papel que deve ter o estado e cuide de cada cidadão de maneira equivalente dentro das 

necessidades de cada uma e cada um. 

Sala das Sessões, 23 de março de 2021. 

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

VEREADOR 
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