
  • Brasília Volume 11, Edição Especial, 2021 • pgs 73 – 74 • www.assecor.org.br/rbpo

Artigo

Parlamentares do DF 
Destinam Sete Milhões 

de Reais em Emendas 
Individuais, nos Anos de 

2020 e 2021, para Fora 
do DF, Inclusive Para o Exterior

Luiz Cesar C Raymundo1

Durante a análise da proposta orçamentária, os deputados federais apresentam emendas destinadas a realiza-
ção de obras específicas em seus estados e municípios de origem. Na maioria das Unidades Federativas, parte 
desses valores são destinados a outros Estados, normalmente, com destinação nobre, como por exemplo, a 
rede Sarah de hospitais. Infelizmente, alguns recursos são destinados a ações controversas, com justificativas 
pouco claras e genéricas, o que dificulta o entendimento da aplicação final da verba da respectiva emenda. E 
também contraria a expectativa dos eleitores do parlamentar.

Iremos lidar, com as emendas individuais de execução obrigatória, na esfera federal de parlamentares (depu-
tados e senadores) do DF, enviadas a outros estados e à região Centro Oeste e, em um caso, para o exterior, 
com as respectivas justificativas. As emendas estão na fase de empenho, as alocações e justificativas foram 
retiradas do projeto de lei orçamentária dos respectivos anos e a fonte de informações dos valores, o sítio 
Siga Brasil do Senado Federal.

Começamos, por uma emenda, de 2020, no valor de R$ 86.832,34, que consta como localidade beneficiada o 
exterior, cuja justificativa é apenas “Comércio Exterior”, com o produto “evento apoiado”. A pergunta que fica 
é: qual seria esse evento no exterior em plena pandemia?

Outra emenda, no valor de R$ 180.000,00, para o Rio de Janeiro, onde não há especificação do produto com a 
justificativa: “Destina-se a aquisição de veículo”. Qual veículo? Uma ambulância? Um automóvel de luxo? Esse 
veículo será usado no DF? Não sabemos.

1  Economista.
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Algumas emendas se destinam a cidades do entorno, como Santo Antônio do Descoberto, Cidade Ocidental, 
Novo Gama e Valparaiso de Goiás, para Fomento ao Esporte, Saúde e Segurança, com o valor expressivo de 
R$ 1.900.000,00. Um destino nobre, mas os impostos arrecadados nessas cidades vão para Goiás ...

Passamos, agora, para as emendas enviadas à Região Centro Oeste (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Distrito Federal), que têm o valor de R$ 4.870.000,00. Deste total, o valor mais expressivo é de R$ 2.800.000,00, 
para saúde no entorno. A justificativa é sintética (18 linhas) e confusa.

Há outra emenda, com o valor de R$ 200.000,00, que tem como produto: “Projeto apoiado”. A justificativa 
mistura inclusão digital com descarte de resíduos eletrônicos.

Chama atenção uma emenda, no valor de R$ 900.000,00, com o produto “Estudo realizado” e a estranha justifi-
cativa: “A presente emenda tem por finalidade assegurar o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 
da BR 070”. A BR 070 é uma rodovia federal que tem o ponto inicial, em Brasília-DF, e o final, em Cáceres-MT. 
Uma rodovia com 1317,7 quilômetros, a rodovia existe há muitos anos, portanto, presume-se que tenha viabi-
lidade técnica, econômica e ambiental.

Outro caso, emenda, no valor de R$ 500.000,00, que tem como produto: “Agricultor atendido “ e a justificativa: 
“A presente emenda visa promover, apoiar e fomentar as ações de estruturação dos Sistemas Produtivos dos 
agricultores familiares, pequenos e médios produtores, assentados da reforma agrária e povos e comunidades 
tradicionais e seus empreendimentos visando o fortalecimento das cadeias produtivas, geração de renda, supe-
ração da pobreza e melhoria da qualidade de vida no meio rural. Aquisição, distribuição e fomento à produção 
de insumos, com vistas a melhoria da capacidade produtiva, entre outros”. Entre outros?

Após o relato, fica a questão: Esses milhões de reais estão sendo bem aplicados? Não seria mais oportuno e 
conveniente utilizar estes milhões aqui dentro do DF?
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