, DE 2020

( Do Sr. Luizão Goulart)

Altera o Decreto Legislativo nº 6, de
2020, para prever a disponibilização em
tempo real da execução orçamentária das
ações de combate a COVID-19.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º, do Decreto Legislativo nº 6, de 2020, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art.

2º

....................................................
...............................................................
§

4º

Os

dados

de

execução

orçamentária e financeira a que se refere o
caput deste artigo serão disponibilizados em
tempo real nos meios eletrônicos de acesso
público, incluídos os repasses aos entes
federados.”
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O reconhecimento do estado de calamidade pública, por meio
do Decreto Legislativo que pretendemos alterar, constitui medida indispensável
para o enfrentamento da crise provocada pela pandemia mundial em curso.
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aprovar a medida com a maior rapidez, aliada à determinação de não renunciar
à sua missão institucional de acompanhar a execução do programa de trabalho
do governo. Optamos pela constituição de uma Comissão Mista de senadores
e deputados para acompanhar de perto as ações financiadas com os recursos
liberados para o combate da crise epidêmica.
Embora sábio e oportuno, o cuidado com a constituição da
Comissão não é suficiente. A população brasileira precisa dispor dos
mecanismos para acompanhar, ela mesma, o que os governos Estaduais,
Municipais e União estão fazendo durante essa crise. Não devemos opor a
menor resistência à implementação das medidas necessárias, mas precisamos
também deixar os tomadores de decisão cientes que a sociedade acompanha
seu trabalho de perto. Só assim garantiremos que os maiores interesses
populares serão atendidos.
Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
Pares, para ver aprovada a presente proposição.

Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputado LUIZÃO GOULART
(Republicanos-PR)
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O Congresso Nacional demonstrou sensibilidade social, ao
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