CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA DEPUTADA RENATA ABREU – PODEMOS / SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº

, DE 2017

(Da Sra. RENATA ABREU)

Requer do Sr. Ministro de Estado de
Minas e Energia informações sobre os
constantes aumentos no preço do gás de
cozinha.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ex.ª, com base no art. 50 da Constituição Federal,
e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, no
sentido de esclarecer esta Casa quanto aos constantes aumentos no preço do
gás de cozinha.

JUSTIFICAÇÃO
Com a atual crise econômica enfrentada pelo país, crescem, em
todos os segmentos da sociedade brasileira, as dificuldades para honrar com os
compromissos econômicos e financeiros assumidos pelos cidadãos.
Essa pressão se faz sentir, ainda com maior força, nas parcelas
da população detentoras de menor poder aquisitivo, onde os principais gastos
se dão na alimentação e no pagamento das faturas dos serviços públicos por
elas utilizados.
Dentre esses gastos, o custo com o gás de cozinha tem, cada
vez mais, assumido papel relevante, principalmente por causa da política
recentemente adotada pela Petrobrás, de elevar, com frequência nada razoável,
os preços dos derivados de petróleo por ela fornecidos ao mercado interno.
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Assim, fica cada vez mais difícil, para a parcela mais pobre de
nossa população, o exercício de direito dos mais fundamentais de qualquer
cidadão: o de sua alimentação, por meio do uso de gás liquefeito de petróleo – o
popularmente chamado “gás de cozinha” – para o preparo de suas refeições.
Tal situação se reveste de um caráter de absurda injustiça,
exatamente por prejudicar aqueles com menores possibilidades de se defender,
e que são os mais necessitados de que o Estado intervenha em favor da defesa
de seus direitos fundamentais.
Por isso, vimos solicitar do Senhor Ministro de Minas e Energia
que, com a maior brevidade possível, preste a esta Casa os necessários
esclarecimentos sobre os contínuos e constantes aumentos nos preços dos
derivados de petróleo, sobretudo do gás de cozinha, a fim de que, caso
julguemos necessário, tomemos as devidas providências para pôr fim a este
verdadeiro abuso contra a população brasileira.

Sala das Sessões, em

de

de 2017.

Deputada RENATA ABREU
PODEMOS / SP
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