RELATÓRIO DO PROGRAMA
EMENDAS PARLAMENTARES EM EVENTOS

Período

Janeiro a abril de 2016

Assunto

Emendas parlamentares que tratam de eventos no
Orçamento 2016 do Distrito Federal

Objetivo

Observadores

Verificar a qualidade e a quantidade das emendas
apresentadas e ainda o atendimento à Lei de Acesso
à Informação
Anderson Sotero
Guilherme Brandão
Isis Miranda
Marcelo Saraiva de Freitas
Milton Junior
Pedro Calazans

APRESENTAÇÃO

As emendas parlamentares são instrumentos à disposição dos
parlamentares estaduais e federais por meio das quais os representantes podem
indicar áreas e projetos para recebimento de recursos públicos no orçamento
anual.
Todavia, em especial no Distrito Federal, tem sido verificada destinação
questionável dessas verbas. Os recursos destinados por emendas nesta unidade
federativa têm sido em grande parte direcionados para ações de promoção de
eventos, o que merece análise cuidadosa tendo em vista a falta de recursos para
áreas como educação, saúde e mobilidade. Em 2015, 18,68% do montante das
emendas parlamentares foram para a promoção de festas e eventos culturais
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diversos. Diante do quadro de crise fiscal, parece ser necessário promover o
debate em relação às prioridades de alocação de recursos, ainda que não se
proponha uma reprovação geral aos gastos com eventos. Na verdade, esse juízo
cabe à sociedade, desde que tenha acesso às informações necessárias para fazer
uma avaliação bem fundamentada. Este Relatório tem como objetivo,
precisamente, detalhar a destinação das emendas parlamentares.
Dado esse cenário, os voluntários do Observatório Social de Brasília –
OSBRASÍLIA – promoveram uma vez mais a auditoria sobre a quantidade e a
qualidade das emendas orçamentárias direcionadas a festividades e outros
eventos no Distrito Federal. Ainda, na mesma ação, foi possível avaliar o
cumprimento das Leis de Acesso à Informação Federal, Lei nº. 12.527/2011, e
Distrital, Lei nº. 4.990/2012, pelos representantes distritais.
Este é um programa permanente do Observatório Social de Brasília,
tendo sido executado anteriormente em 2014 e em 2015. Nessas outras versões,
o programa de Auditoria das Emendas Parlamentares para Eventos apresentou os
seguintes resultados:

Critério

2014

Valor Absoluto das Emendas
Porcentagem do Total de Emendas
Deputados respondentes

R$ 53,5 milhões

2015
R$ 65,7 milhões

15%

18,68%

33,3%

54,2%

Das informações acima, é possível concluir que houve um acréscimo nos
valores destinados a fomentar eventos no Distrito Federal, acompanhado do
aumento da quantidade de deputados distritais que atendem à Lei de Acesso à
Informação.
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Nas seções seguintes, apresentaremos a metodologia utilizada e
trataremos de pontos específicos da pesquisa: resposta a solicitações e análise
das emendas. Por fim, conclusões e sugestões serão apresentadas.

1. METODOLOGIA

Para a análise das emendas dos parlamentares, o OSBRASÍLIA utilizou a
mesma metodologia de anos anteriores. Em um primeiro momento, enviou-se
ofício-circular para todos os 24 parlamentares (anexo) solicitando que indicassem
se ofereceram emendas relativas a eventos ao orçamento de 2016, e quais. Uma
vez respondidos os ofícios, as informações relatadas seriam comparadas com os
dados constantes do orçamento de 2016 do Distrito Federal.
Ademais, além de solicitar informações originárias dos parlamentares
sobre a indicação de emendas, o envio do ofício teve ainda como intuito a
verificação do atendimento à Lei de Acesso à Informação - Lei nº 12.527/2011 - e
à Lei Distrital nº 4.990/2012. Segundo essas legislações, a Administração Pública
possui o prazo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10, para responder a solicitações
de informação. Dessa forma, com este programa, foi possível verificar tanto a
alocação de emendas pelos parlamentares como o atendimento à Lei de Acesso à
Informação.
Assim, em 18/02/2016, o Ofício-Circular nº 02/2016/OSBRASÍLIA foi
encaminhado a todos os gabinetes parlamentares, com o registro de recebimento
em todos. O documento solicitava as seguintes informações:
a) a relação de todos os eventos propostos por V. Exa, contendo de forma
individualizada os seguintes dados: Unidade Orçamentária (UO), função,
subfunção, localização geográfica (local do evento), natureza (feira, show,
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quermesse, festa, festival cultural etc.), objetivo do evento, data provável de
realização, horário provável, população alvo, quantitativo de público esperado
e valor da respectiva emenda;
b) em caso de haver mais de uma edição do evento ou eventos diversos
contemplados na mesma emenda (ou emendas) de sua autoria, que estes
sejam individualizados e tenham os dados acima (letra a), informados;
c) em caso de haver emendas de sua autoria relativas a apoio, promoção,
incentivo, fomento, realização ou outra ação correspondente - a atividades
culturais, sociais, esportivas ou outras que possam caracterizar-se como
eventos, que estes sejam individualizados e tenham os dados acima (letra a),
informados; e
d) em caso de primeiro mandato, o mesmo se aplica se tiver havido alocação
orçamentária oriunda de créditos adicionais à conta da reserva de contingência
ou outras aplicáveis.

Com a chegada das respostas, via ofício ou por e-mail, os voluntários
compararam as informações obtidas com os dados disponíveis na Lei
Orçamentária Anual de 2016, do Distrito Federal, publicada no Diário Oficial do
Distrito Federal. Nesse ponto, importante destacar que contamos com o trabalho
de Marc Arnoldi, autor do blog https://politicadfemnumeros.wordpress.com,
responsável pela organização das emendas em formato mais acessível e
manuseável.
Importante relatar que dada a baixa responsividade dos deputados
dentro do prazo da lei, e mesmo dentro do período de prorrogação, os voluntários
ainda fizeram esforços adicionais para obter as respostas. Assim, os
parlamentares que não responderam até 21/03/2016, prazo final com
prorrogação, receberam e-mails e ligações da nossa Assessoria de Projetos para
cobrar o encaminhamento das respostas, mesmo fora do prazo. As ligações foram
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realizadas em 24/03, 28/03 e 30/03, mas obteve-se pouco sucesso em novas
respostas.
Quanto à análise do orçamento, o critério utilizado para identificação
das emendas relativas a eventos foi o Subtítulo. As informações orçamentárias
que interessam a esta análise incluem Unidade Orçamentária (Secretaria, Fundo,
Empresa Pública, Administração Regional...), Função (cultura, urbanismo, esporte,
lazer...), Subfunção (cultura, esportes, infraestrutura urbana...), Localização
(Guará, Ceilândia, Gama...) e Subtítulo (Apoio à realização de eventos culturais,
Execução de obras de urbanização e infraestrutura). Assim, por conter a
informação mais precisa sobre o objeto real da emenda, o Subtítulo foi utilizado
para a definição do que seria emenda para eventos, festas e comemorações.
Explanada a metodologia, os resultados deste programa serão
detalhados em seguida.

2. RESPOSTAS ÀS SOLICITAÇÕES

Um dos objetivos deste programa é a verificação do cumprimento da
Lei de Acesso à Informação - LAI. Como detalhado na metodologia, os ofícios
foram recebidos em 18/02/2016 por todos os 24 gabinetes parlamentares
mediante recibos.
O gráfico abaixo demonstra o atendimento da LAI pelos parlamentares.
ATENDIMENTO À LEI
Respondeu (19)
Não Respondeu (5)
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Verifica-se que vários deputados escolheram não responder a nossa
solicitação. Dos 24 deputados distritais, 5 (20,8%) preferiram não responder.
Mesmo tendo a maioria respondido, 19 (79%), o resultado esperado era a
participação total dos parlamentares por meio do encaminhamento das
respostas. Importante destacar que a baixa responsividade dos deputados
distritais atenta contra a Lei de Acesso à Informação Distrital - Lei nº 4.990/2012
(aprovada por unanimidade pelos deputados distritais).
Importante destacar que a solicitação realizada não envolvia grandes
esforços para ser atendida pelos gabinetes. São informações cuja fonte são os
próprios deputados, e a resposta poderia ser enviada por e-mail.
Todavia, ainda que seja expressivo o número de não respondentes,
merece destaque seu decréscimo com relação ao ano anterior. Em 2015, 45,8%
dos deputados não responderam à solicitação de informação, mais que o dobro
dos 20,8% deste ano.
Cumpre agora analisar quem foram os não respondentes. Para essa
análise os deputados foram classificados em “veteranos” e “novatos”. No
primeiro grupo estão os deputados que faziam parte da legislatura anterior (20112014) e foram reeleitos. No grupo “novatos”, inserimos os deputados que não
pertenciam a legislatura anterior, ainda que já tenham sido deputados
anteriormente. Ao contrário do ano anterior, desta vez a maioria das omissões
veio de deputados “novatos”.
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Deputados que não responderam
Deputados “veteranos”

Deputados “novatos”

Agaciel Maia

Ricardo Vale

Liliane Roriz

Julio César
Telma Rufino

Ademais, outro resultado importante concerne à quantidade de
deputados “reincidentes”, isto é, que por anos seguidos se negam/negaram a
responder a solicitação do Observatório Social de Brasília. Nesse sentido temos
dois deputados que também não nos responderam em 2015:

“Reincidentes”
Ricardo Vale
Agaciel Maia
O Observatório entende que tal atitude de descaso com o interesse
cidadão por informações e, pior, o descumprimento expresso da legislação afeita,
atesta um péssimo comportamento dos parlamentares. Sem dúvida, uma
temerária conduta enquanto representante da população do Distrito Federal.

Prazo
Outro ponto de fundamental importância para esta análise é o
respeito ao prazo para a resposta estipulado pela Lei de Acesso à Informação.
Conforme o disposto no art. 11, §§ 1º e 2º da LAI, o prazo para resposta é de 20
dias, com possibilidade de prorrogação justificada por mais 10 dias. Assim, o prazo
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de resposta inicial findava em 09/03/2016 (20 dias), e com prorrogação
fundamentada, em 21/03/2016 (mais 10 dias).
Dentre os deputados que responderam, a maioria (14, 73,6% dos
respondentes) o fizeram no prazo legal. Em 2015, somente sete (36,8%)
responderam no prazo legal o que indica a melhora da responsividade da CLDF no
resultado deste ano. Um deputado respondeu dentro do prazo de prorrogação,
mas sem justificativa pelo atraso.

TEMPESTIVIDADE DAS RESPOSTAS

No prazo (14)
Na prorrogação (1)
Fora do Prazo (4)

Todavia, mesmo entre os respondentes, o descumprimento da LAI
ainda é sensível. Dos 19 deputados que enviaram resposta, 4 (21%) o fizeram fora
do prazo da Lei, após a prorrogação. Ressaltando novamente que a Assessoria de
Projetos do OSBrasília encaminhou e-mails e realizou ligações para “lembrar” os
deputados de responder à solicitação de informações, ainda que fora do prazo.
Abaixo, encontra-se a tabela com a relação dos 19 deputados que responderam à
solicitação conforme tempestividade do envio.
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Respondeu

Respondeu

Respondeu

dentro prazo

na prorrogação

fora do prazo

Celina Leão

Luzia De Paula

Bispo Renato

Chico Leite

Professor Israel

Chico Vigilante

Rafael Prudente

Cláudio Abrantes

Roosevelt Vilela

Cristiano Araújo
Juarezão
Lira
Professor Reginaldo
Veras
Raimundo Ribeiro
Robério Negreiros
Rodrigo Delmasso
Sandra Faraj
Wasny de Roure
Wellington Luiz

Relação Resposta x Emenda
Dentre

os

deputados

respondentes,

12

possuíam

emendas

direcionadas a eventos: Bispo Renato, Chico Vigilante, Cláudio Abrantes, Cristiano
Araújo, Juarezão, Lira, Luzia de Paula, Raimundo Ribeiro, Rodrigo Delmasso,
Roosevelt Vilela, Sandra Faraj e Wasny de Roure. Dos deputados não
respondentes, 3 possuíam emendas com essa finalidade: Agaciel Maia, Ricardo
Vale e Telma Rufino.
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Em suma, foi possível constatar que muitos deputados infringiram a Lei
de Acesso à Informação, chegando a 20,8% do total, uma redução com relação ao
ano anterior. Ainda, foi verificado que o grupo dos “novatos” desrespeitou mais
do que o grupo dos “veteranos”, uma mudança em relação ao ano anterior. Foi
verificada ainda a existência de 2 deputados “reincidentes”: Agaciel Maia e
Ricardo Vale.
Merece notícia ainda as divergências sobre emendas entre as respostas
dos parlamentares e o conteúdo da LOA. Nesse quesito seis deputados
encaminharam respostas com divergências dos dados publicados do Diário Oficial
do Distrito Federal. São eles:
Deputado

Emenda

Divergência

Claudio

Apoio à realização da Festa do Divino

Abrantes

de Planaltina
Realização da IIIa Feira de Indústria e

Não menciona

Não menciona

Comércio de Planaltina
Rodrigo

Apoio ao projeto Alma Gêmea -

Afirma que não

Delmasso

Realização de casamento comunitário

colocou
emendas

em

eventos
Chico

Apoio

à

Vigilante

evangélico

realização

do

Festa

Tribos

das

evento

Não menciona

em

Samambaia
Lira

Via Sacra

Não menciona

Festa do Dia do Trabalhador

Não menciona

Congresso de Cardiologia

Não menciona
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Raimundo

Feira Internacional do Artesanato

Ribeiro

Valor

não

confere

Bispo

Fomento à Feira Internacional de

Renato

Negócios e Artesanato - Finnar
Apoio ao Congresso de Cardiologia

Não menciona

Não menciona

As divergências encontradas dizem respeito à menção e aos valores das
emendas. No caso específico do deputado Rodrigo Delmasso, este afirma não
possuir quaisquer emendas para eventos, festa ou comemorações. Todavia, nossa
pesquisa informou que o deputado indicou emenda para “Apoio ao projeto Alma

Gêmea - Realização de casamento comunitário”, o que classificamos como
evento.
Os resultados dispostos acima trazem consigo a preocupação quanto
à integridade e à completude das informações prestados pelos parlamentares.
A omissão de dados é claramente contrária ao determinado na LAI. Nesse
sentido, encaminhamos o relatório aos deputados para que justifiquem as
divergências encontradas.

3. EMENDAS RELACIONADAS A EVENTOS

Após a análise do cumprimento da Lei de Acesso à Informação, importa
apresentar os resultados da análise das emendas ao orçamento. Nesse aspecto,
foram analisados o quadro de emendas parlamentares ao orçamento de 2016 e
as respostas dos parlamentares.
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Conforme gráfico abaixo, dos 24 deputados, 15 possuem emendas para
eventos no orçamento de 2016 do Distrito Federal.

Emendas em Eventos

Possuem emendas
eventos

9;
37,5%
15;
62,5%

Não possuem eventos

Evidente, assim, que a maioria dos parlamentares distritais adicionou
emendas relacionadas a eventos. A relação abaixo discrimina o nome dos
parlamentares com e sem emendas em eventos.

Deputados com

Deputados sem

emendas em eventos

emendas em eventos

Agaciel Maia

Celina Leão

Bispo Renato

Chico Leite

Chico Vigilante

Julio César

Cláudio Abrantes

Liliane Roriz

Cristiano Araújo

Professor Israel

Juarezão

Professor Reginaldo Veras

Lira

Rafael Prudente
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Luzia de Paula

Robério Negreiros

Raimundo Ribeiro

Wellington Luiz

Ricardo Vale
Rodrigo Delmasso
Roosevelt Vilela
Sandra Faraj
Telma Rufino
Wasny de Roure

Dos parlamentares que apresentaram emendas para eventos no
orçamento de 2016, cinco também haviam apresentado emendas com o mesmo
objetivo no ano anterior.
Outra conclusão alcançada diz respeito à quantidade de deputados que
apresentou emendas orçamentárias para eventos em 2015, mas não o fizeram
para este ano. Nesse sentido, três distritais reformularam suas proposições
quanto à destinação de emendas para eventos.
Os quadros abaixo apresentam os nomes daqueles deputados que se
enquadram na discriminação apresentada.
Deputados

Deputados

com emendas em

com emendas em

2015 e 2016

2015 e não em 2016

Agaciel Maia
Chico Vigilante
Cristiano Araújo
Luzia de Paula
Wasny de Roure

Celina Leão
Professor Israel
Wellington Luiz
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Valores e Quantidade
Embora a maioria dos deputados também tenha direcionado emendas
para áreas diversas como educação e infraestrutura, o valor total de emendas em
eventos alocadas por deputados eleitos na atual legislatura é de R$ 23.275.000,00
(vinte e três milhões duzentos e setenta e cinco mil reais). Esse resultado
representa 5,41% do valor total de emendas apresentadas pelos parlamentares.
O valor total deste ano é inferior àquele verificado em 2015, R$ 65.776.000,00
(sessenta e cinco milhões, setecentos e setenta e seis mil reais). Todavia, ressaltese que o valor do ano passado é exorbitante para os próprios padrões da CLDF em
virtude da soma de emendas de deputados eleitos e não reeleitos. A tabela
seguinte apresenta os valores e a quantidade por parlamentar.

Deputado distrital

Quantidade de

Valor total das

emendas

emendas

Ricardo Vale

12

R$ 4.450.000,00

Cristiano Araújo

3

R$ 4.100.000,00

Claudio Abrantes

5

R$ 2.600.000,00

Lira

9

R$ 2.310.000,00

Agaciel Maia

2

R$ 1.800.000,00

Luzia de Paula

2

R$ 1.610.000,00

Chico Vigilante

9

R$ 1.350.000,00

Raimundo Ribeiro

9

R$ 1.100.000,00

Wasny de Roure

3

R$ 1.000.000,00

Bispo Renato

3

R$ 950.000,00

Juarezão

3

R$ 470.000,00

Joe Valle

2

R$ 450.000,00

Telma Rufino

2

R$ 450.000,00

Sandra Faraj

2

R$ 400.000,00
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Deputado distrital

Quantidade de

Valor total das

emendas

emendas

Rodrigo Delmasso

1

R$ 235.000,00

TOTAL

67

R$ 23.275.000,00

Fonte: Anexo da Lei Orçamentária Anual 2016

Da tabela acima, é possível verificar que o deputado Ricardo Vale foi o
campeão em número de emendas alocadas em eventos, com 12 emendas. Ainda,
no que tange ao valor alocado, o deputado também lidera com R$ 4.450.000,00
(quatro milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) em eventos para o ano de
2016.
Os deputados Lira, Chico Vigilante e Raimundo Ribeiro seguem em
segundo lugar em relação à quantidade de emendas, apresentando nove cada.
Destaque-se que em 2015, o mesmo deputado Chico Vigilante figurava como o
campeão em quantidade em emendas, com 16 (dezesseis) delas ao orçamento
anual. Em valores, o segundo colocado é o deputado Cristiano Araújo com R$
4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) direcionados a três emendas em
eventos.
Em comparação com os dados do ano passado, embora tenha havido
significativa redução do valor total em emendas para eventos - de R$
65.776.000,00 para R$ 23.275.000,00 -, houve aumento no número de emendas
- de 30 para 67 indicações. Além disso, é necessário ressaltar que o valor das
emendas no ano de 2015 foi inflado pela decisão de permitir que os deputados
recém-eleitos (em 2014) pudessem apresentar emendas no início de seus
mandatos, em acréscimo às dos deputados que não se reelegeram.
Para assegurar a confiabilidade das informações constantes neste
relatório, segue abaixo a relação integral das 67 emendas para eventos dos
deputados, conforme anexo da Lei Orçamentária Anual.
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Deputado
Luzia de Paula

Localização
IV-Brazlândia
IX-Ceilândia

Professor
Israel
Claudio
Abrantes

-VI-Planaltina
VI-Planaltina
VI-Planaltina
DF
VI-Planaltina

Rodrigo
Delmasso

DF

Wasny de
Roure

DF
II-Gama
DF

Chico
Vigilante

DF
II-Gama
DF
DF
VI-Planaltina
IX-Ceilândia
IX-Ceilândia
XII-Samambaia
IX-Ceilândia
DF

Subtítulo
Apoio à realização do XV Encontro de Violeiros de
Brazlândia
Apoio à realização de eventos artísticos e culturais
em Ceilândia
-Apoio à realização da Via Sacra dos surdos em
Planaltina
Apoio à realização da Via Sacra ao vivo de
Planaltina - 2016
Apoio à realização da Festa do Divino de Planaltina
Realização de eventos culturais em todas as
cidades do DF
Realização da IIIa Feira de Indústria e Comércio de
Planaltina
Apoio ao projeto Alma Gêmea - Realização de
casamento comunitário

Apoio a projetos, atividades e eventos culturais.
Apoio à realização do Festival de Música Popular do
Gama
Apoio à realização de evento do Centro Cultural
Ferrock
Apoio à realização de atividades culturais
Apoio à realização do evento Marrecore e Gamaica
no Gama
Apoio ao Festival Internacional de Cinema de
Brasília
Apoio à realização do evento Prêmio Engenho de
Comunicação
Apoio à realização da Festa em Louvor ao Divino
Espírito Santo
Apoio à realização do evento O Maior São João do
Cerrado
Apoio à Festa Sertaneja da M Norte
Apoio à realização do evento evangélico Festa das
Tribos em Samambaia
Apoio à realização da Festa Junina da Feira
Permanente da Guariroba em Ceilândia
Realização do Congresso de Cardiologia

Valor
R$ 250.000,00
R$ 1.360.000,00
-R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
R$ 1.700.000,00
R$ 300.000,00
R$ 235.000,00

R$ 700.000,00
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00
R$ 300.000,00
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00
R$ 150.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
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Deputado

Localização

Chico Leite
Ricardo Vale

-III-Taguatinga
IX-Ceilândia
VI-Planaltina
VIII-N.
Bandeirante
X-Guará
XII-Samambaia
II-Gama
V-Sobradinho
XXVISobradinho II
DF
DF

Lira

VII-Paranoá
DF
XIV- São
Sebastião
XIV- São
Sebastião
XIV- São
Sebastião

Telma Rufino

Subtítulo

Valor

-Apoio a eventos culturais em Taguatinga
Apoio a eventos culturais em Ceilândia
Apoio a eventos culturais em Planaltina
Apoio a eventos culturais no Núcleo Bandeirante

-R$ 150.000,00
R$ 400.000,00
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00

Apoio a eventos culturais no Guará
Apoio a eventos culturais em Samambaia
Apoio a eventos culturais no Gama
Apoio a eventos culturais em Sobradinho
Apoio a eventos culturais em Sobradinho II

R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
R$ 250.000,00
R$ 500.000,00
R$ 150.000,00

Apoio à realização de eventos culturais
Apoio à realização de eventos do movimento
cultural
Apoio à realização de eventos culturais no Paranoá
Apoio à realização de eventos culturais e
educacionais
Carnaval S.Sebastião

R$ 1.200.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 100.000,00
R$ 1.850.000
R$ 80.000,00

Via Sacra

R$ 80.000,00

Exposição agropecuária

R$150,000,00

XIV- São
Sebastião

Apoio a Festa do Rei Crixá

R$200,000,00

II- Gama

Apoio à realização do Arraiá Solidário da Casa Santo
André no Gama

R$150,000,00

DF
DF
IX-Ceilândia
IX-Ceilândia

Festa do Dia do Trabalhador
Apoio Hair Brasília Brasília and Beauty
Projeto Sol na Lata Comunidade Sol Nascente
Ações Culturais Para Comunidade Setor
Habitacional

R$ 80.000,00
R$ 220.000,00
R$ 300.000,00
R$ 150.000,00
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Deputado
Raimundo
Ribeiro

Júlio César
Celina Leão
Professor
Reginaldo
Veras
Liliane Roriz
Juarezão

Localização

Formatura Social e 15 anos Social
Apoio a evento social de atividade física

R$ 200.000,00
R$250,000,00

I-Plano Piloto

Brasília Capital Fitness

R$250,000,00

V-Sobradinho
DF

Recital Lírico
Brasília Show Gastronomia

R$ 300.000,00
R$150,000,00

DF
DF
DF
DF
----

Congresso de Cardiologia
Feira Internacional do Artesanato
Casamento Comunitário
Hip Hop contra a Fome
----

R$ 50.000,00
R$ 300.000,00
R$ 230.000,00
R$ 20.000,00
----

-IV-Brazlândia

-R$ 350.000,00

--

-Apoio a eventos culturais e esportivos em
Brazlândia 2016
Apoio a evento cultural Via Sacra de Brazlândia
2016
Apoio a evento cultural Festa de São Sebastião de
Brazlândia
Apoio à realização da Feira Nacional "Fest Flor
Brasil"
Apoio à ação socio-cultural do Templo Budista
Hompa Hongwanji
--

--

--

--

--

--

--

VI-Planaltina

Apoio à realização de eventos culturais em 2016
em Planaltina
Apoio à realização de eventos culturais em 2016

IV-Brazlândia
DF
I-Plano Piloto
Robério
Negreiros
Rafael
Prudente
Wellington
Luiz
Agaciel Maia

Valor

DF
DF

IV-Brazlândia

Joe Valle

Subtítulo

DF

R$ 100.000,00
R$ 20.000,00
R$ 200.000,00
R$ 250.000,00
--

R$ 900.000,00
R$ 900.000,00
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Deputado
Cristiano
Araújo

Localização

Subtítulo

Valor

DF
DF

Realização do evento Se Liga 16
Realização de eventos de promoção das
manifestações culturais e artísticas

R$ 100.000,00
R$ 2.000.000,00

DF

Realização de eventos de promoção de eventos do
desporto comunitário
Fomento à Feira Internacional de Negócios e
Artesanato - Finnar
Fomento cultural para as cidades do DF
Apoio ao Congresso de Cardiologia
Realização da Olimpiada do Conhecimento

R$ 2.000.000,00

Bispo Renato

DF

Sandra Faraj

DF
DF
DF
DF

Promoção e difusão nacional e internacional da
produção de design no DF

R$ 100.000,00
R$ 750.000,00
R$ 100.000,00
R$ 300.000,00
R$ 100.000,00

Fonte: Anexo da Lei Orçamentária Anual 2016

Comparativo entre Emendas
Como último mecanismo de análise das emendas parlamentares, foi
elaborado um comparativo entre emendas de um mesmo distrital destinadas a
objetivos diferentes. Com essa análise, pretende-se evidenciar as diferentes
formas que o recurso destinado à realização de eventos poderia ser utilizado.

Deputado
Luzia de Paula

Localização
IX-Ceilândia

Subtítulo
Reforma da Escola Classe 22 de Ceilândia

Valor
R$ 1.000.000,00

Claudio
Abrantes

V-Sobradinho

Construção do Centro de Hemodiálise do Hospital de
Sobradinho

R$ 500.000,00

Rodrigo
Delmasso

VII-Paranoá

Recuperação de calçadas no Paranoá

R$ 200.000,00

Wasny de
Roure

DF

Execução de obras de infraestrutura nas unidades de
Educação Infantil

R$ 700.000,00

Chico
Vigilante

XX-Águas
Claras

Execução de obras de urbanização em Águas Claras

R$ 200.000,00
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Deputado

Localização

Ricardo Vale

IX-Ceilândia

Execução de obras de urbanização em Ceilândia

R$ 300.000,00

XIV-São
Sebastião

Construção de quadra poliesportiva na EC Vila Nova
em São Sebastião

R$ 200.000,00

III-Taguatinga

Obras de urbanização e infraestrutura na QSC 19,
ligação principal chácaras 28/25

R$ 200.000,00

DF

Apoio às ações do Pacto de Enfrentamento à Violência
contra a Mulher

R$ 100.000,00

V-Sobradinho

Elaboração de projeto para a construção do Núcleo de
Assistência Jurídica de Sobradinho

R$ 100.000,00

Lira

Telma Rufino

Raimundo
Ribeiro

Subtítulo

DF
Juarezão
Joe Valle

Agaciel Maia

Apoio ao projeto de conscientização ao voto
Construção de abrigos para passageiros de ônibus em
IV-Brazlândia
Brazlândia

R$ 100.000,00
R$ 350.000,00

VIII-N.
Bandeirante

Apoio à manutenção de áreas urbanizadas no Núcleo
Bandeirante

R$ 160.000,00

IX-Ceilândia

Execução de obras de urbanização e infraestrutura em
2016 em Ceilândia

R$ 300.000,00

Estrutural
XXIII-Verjão

Cristiano
Araújo

Valor

DF

Execução de obras de urbanização e infraestrutura em
2016 na Estrutural
Execução de obras de urbanização e infraestrutura em
2016 no Varjão

R$ 300.000,00
R$ 300.000,00

Concessão de bolsa estágio na Defensoria Pública

R$ 100.000,00

Bispo Renato DF

Apoio ao projeto proteção social básica às famílias em
situação de risco

R$ 100.000,00

Sandra Faraj

Realização de obras de urbanização e infraestrutura
urbana em Taguatinga

R$ 350.000,00

III-Taguatinga
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5. RESPOSTA DOS PARLAMENTARES

Uma versão preliminar deste relatório, com os mesmos números e
informações ora constantes, foi encaminhada a todos os parlamentares da atual
legislatura. O objetivo foi assegurar aos agentes públicos interessados a
oportunidade de se manifestarem sobre as informações aqui contidas. As
respostas recebidas no prazo estipulado de sete dias serão anexadas no final
deste relatório.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a execução deste programa, o Observatório Social de Brasília pôde
constatar irregularidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação e ainda
um grande montante de recursos alocados para eventos, festas e comemorações
no orçamento do Distrito Federal para 2016.
Quanto ao acesso à informação, dos 24 deputados distritais, 5 (20,8%)
preferiram não responder a solicitação. Mesmo sendo a minoria da Casa, o
resultado ainda preocupa. Os deputados que não responderam foram: Agaciel
Maia, Ricardo Vale, Liliane Roriz, Julio César e Telma Rufino. Dentre esses, vemos
dois deputados “reincidentes” no descumprimento à Lei: Ricardo Vale e Agaciel
Maia.
A maioria dos respondentes - 73,6% - o fizeram no prazo legal. O
resultado aponta a melhora da responsividade da CLDF uma vez que no ano
anterior somente sete distritais responderam no prazo legal. Um deputado
respondeu dentro do prazo de prorrogação, mas sem justificativa pelo atraso.
Quanto ao cumprimento do prazo da lei, cinco (20,8%) deputados enviaram a
resposta fora do prazo da lei, incluindo a prorrogação. Foram ainda encontradas
divergências nas informações prestada por seis parlamentares.
Assim é possível concluir que, no que diz respeito ao atendimento da
Lei de Acesso, houve algum avanço positivo. Ainda são grandes, no entanto,
quantidade e valor das emendas destinadas a eventos. Dos 24 deputados, 15
possuem emendas para eventos no orçamento de 2016 do Distrito Federal.
Quanto aos valores totais de emendas em eventos alocadas por
deputados eleitos na atual legislatura, o montante é de R$ 23.275.000,00, o que
representa 5,41% do valor total de emendas apresentadas pelos parlamentares.
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Cumpre destacar que o valor é inferior àquele verificado em 2015, R$
65.776.000,00.
Na análise individual da proposição de emendas para eventos,
verificamos que o deputado Ricardo Vale foi o campeão em número de emendas
alocadas em eventos, com 12 (doze) delas. No quesito valor das emendas o
mesmo deputado também lidera com R$ 4.450.000,00 (quatro milhões,
quatrocentos e cinquenta mil reais) em eventos para o ano de 2016.
Resta claro que os eventos ainda são bastante beneficiados na
repartição de recursos distritais. O Observatório Social de Brasília não pretende
condenar esse tipo de escolha dos parlamentares. Mas é evidente que, em se
tratando de dinheiro público e em uma localidade com preocupantes índices de
segurança, educação, mobilidade e saúde, a utilização dessas emendas para
eventos deve ser muito bem fundamentada e fiscalizada. Não é o que se tem
verificado.
O trabalho do Observatório Social de Brasília não é o de oposição,
denuncismo ou o da crítica infrutífera. Os resultados apresentados visam fornecer
insumos relevantes para o aprimoramento da Administração Pública, que é o real
interesse da nossa organização.
Importante destacar que este trabalho somente é possível graças ao
espírito cívico e a dedicação dos voluntários que de forma absolutamente
gratuita, mas caríssima, se debruçam sobre os dados na busca de um Distrito
Federal melhor. Nesse ponto, cabe rubricar os nomes desses cidadãos: Anderson
Sotero, Isis Miranda, Marcelo Saraiva de Freitas e Milton Junior.
De forma similar em importância e dedicação, nossos mantenedores
devem ser lembrados por propiciarem a organização técnica e física deste
observatório social. Sem o interesse dessas entidades da sociedade civil em
aprimorar a gestão pública e diminuir o desperdício dos recursos públicos, nosso
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observatório não poderia continuar. Elencamos aqui as entidades que sustentam
nossa atividade:
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ANEXO I - RESPOSTA(S) DE PARLAMENTAR(ES) A ESTE RELATÓRIO
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