
Requerimento Nº: 510 / 2019

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

1º Secretario

RETIRADO EM

Em 28 de Março de 2019

REQUER AO SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO

GOVERNO DO ESTADO INFORMAÇÕES ACERCA DAS OBRAS

PÚBLICAS INACABADAS E FINANCIADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE

POR RECURSOS ESTADUAIS DO CEARÁ.

O deputado abaixo firmado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a V. Exa. que seja solicitado ao Secretário do Planejamento e Gestão do Governo do Estado, Mauro Benevides Filho,

informações acerca das obras públicas inacabadas e financiadas direta ou indiretamente por recursos estaduais do Ceará.

Considerando as inúmeras reclamações chegadas até o nosso gabinete sobre obras inacabadas nos municípios cearenses.

Solicitamos o número, a natureza e a situação das obras, bem como aquelas que, embora empenhadas não tenham sido iniciadas.

Justificativa:

Não é raro ouvirmos notícias acerca de vícios diversos que acometem a boa gestão da coisa pública. Problemas no planejamento da

atuação estatal e na alocação de recursos públicos são pautados diariamente nos meios de comunicação, causando indignação na

sociedade.

No campo das obras públicas, essa ineficiência da atuação do Estado tem como reflexo maior o atraso na conclusão de obras e, em

última análise, a disseminação de empreendimentos inacabados por todo o território nacional. Trata-se, em ambos os casos, de

clara espécie de desperdício de recursos públicos, os quais poderiam ser aplicados em áreas mais caras à melhoria de vida da

população.

Nessa temática, são sempre válidas as palavras do ex-Ministro do Tribunal de Contas da União Valmir Campelo:

Na quantificação do potencial prejuízo que o estado de paralisação desses empreendimentos acarreta aos cofres públicos, além de

se considerar o montante já empregado, (...) devem ser levadas em conta outras circunstâncias, tais como a não-realização dos

benefícios que a utilização da obra inconclusa geraria para a população, além do custo associado ao desgaste das estruturas e

parcelas já concluídas, que, por permanecerem muito tempo sem execução, acabam sendo degradadas pela ação deletéria do

tempo e das intempéries. Em resumo, uma obra paralisada gera muito mais prejuízo do que apenas aquele representado pelos

recursos até então inutilmente nela empregados. (Acórdão nº 1.188/2007-TCU-Plenário).

Essa realidade se agrava ainda mais diante do quadro de considerável restrição fiscal vivenciado pelo estado. Ante a carência de

recursos públicos suficientes para fazer frente às necessidades do estado brasileiro, o desperdício de verbas alocadas em obras que

não virão a gerar benefícios à sociedade é matéria que merece a atenção desta Casa Legislativa.

Ocorre que os problemas outrora verificados ainda persistem no cotidiano da Administração Pública. 
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Dessa forma, este requerimento sobre as obras inacabadas têm o condão de propor soluções sobre o tema. Assim, será possível

avaliar detalhadamente os obstáculos que dificultam a conclusão de obras públicas, realizar estudos detalhados sobre suas causas e

propor soluções definitivas para a melhoria da gestão pública nessa seara, reforçando o papel fiscalizador do Poder Legislativo.

Sala das Sessões, 21 de Fevereiro de 2019

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 21.02.2019

Data Leitura do Expediente: 22.02.2019

Data Deliberação: 28.03.2019

Situação: Retirado

Página 3 de 3


