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ANÁLISE DE EMENDAS PARLAMENTARES AO
ORÇAMENTO

RESUMO EXECUTIVO

O  presente  relatório  consiste  na  primeira  etapa  da  atividade  de

levantamento  das  emendas  parlamentares  ao  orçamento  público.

Apresenta os dados do levantamento realizado ao longo dos meses

de  maio  e  junho  de  2022  pelos  voluntários  da  equipe  de

monitoramento  do  Legislativo.  Nesta  primeira  etapa  as  emendas

liberadas pelo Executivo foram classificadas por ordem de Vereador,

de  Órgão  Executor,  e,  finalmente,  foram  discriminadas  por

subprefeitura. Dentre as constatações está o fato de que a Secretaria

Municipal da Saúde foi o órgão receptor que mais recursos recebeu

por meio de emendas parlamentares, seguida de Esporte e Lazer e

Cultura.  Quando os  dados  foram sistematizados  por  subprefeitura,

verificou-se uma grande diferença de valores entre as 32 unidades.

Para  a  segunda  etapa  do  trabalho  está  sendo  estruturado  um

aprofundamento na análise das emendas destinadas à Saúde, Esporte

e Lazer, Cultura e Segurança Pública, de foram a mostrar ao cidadão

paulistano  que  tipo  de  investimento  vem  sendo  priorizado pelos

vereadores com este mecanismo de alocação de recursos públicos.  
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