
REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI N.º           , DE

2021

(Dos Srs. Deputados Ivan Valente, e outros)

Requeremos,  nos  termos  da
Constituição  Federal  e  do  art.  35  e
seguintes  do  Regimento  Interno  da
Câmara  dos  Deputados,  a  criação  de
Comissão Parlamentar de Inquérito com
a finalidade de investigar a criação de
um  orçamento  paralelo  pelo  Governo
Federal  para  a  compra  de  votos  no
Congresso Nacional. 

Senhor Presidente, 

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do §3º do
art. 58 da Constituição Federal e na forma dos artigos 35 e seguintes
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,  a instituição de
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) constituída de 31 (trinta e
um) Deputados Federais e igual número de suplentes, obedecendo-se
o princípio da proporcionalidade partidária, com a finalidade de, no
prazo de 120 (cento e vinte) dias,  prorrogável  por até a metade,
investigar a criação de um orçamento paralelo pelo Governo Federal
para a compra de votos no Congresso Nacional durante os anos de
2020 e 2021.

As despesas decorrentes do funcionamento da comissão
de  que  trata  este  Requerimento  correrão  à  conta  dos  recursos
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orçamentários  da  Câmara  dos  Deputados.  Os  recursos
administrativos e o assessoramento necessários ao funcionamento da
Comissão serão providos  pelo  Departamento  de Comissões  e  pela
Consultoria Legislativa, respectivamente.

JUSTIFICAÇÃO

No dia 09 de maio de 2021, o Jornal o Estado de São
Paulo  publicou  matéria  na  qual  denunciou  que  a  execução
orçamentária do Ministério do Desenvolvimento Regional está sendo
utilizada pelo Governo Federal para assegurar a compra de apoio no
Congresso Nacional.

De acordo com a matéria,  o Governo Federal  criou um
orçamento secreto na pasta mencionada que já teria resultado na
liberação de mais de R$3 bilhões para a aquisição de serviços, obras
e máquinas, a partir da indicação de Deputados e Senadores1.

Ao  condicionar  a  execução  do  orçamento  a  ações
indicadas por  parlamentares de sua base de sustentação,  o Poder
Executivo afronta gravemente as normas orçamentárias.

O  Ministério  do  Desenvolvimento  Regional  deveria
executar seus recursos buscando corrigir as disparidades regionais e
priorizar os municípios em pior situação socioeconômica. Ao executar
seus recursos em benefício daqueles que votam a favor do Governo,
a pasta subverte essa lógica, prejudicando a população, desviando-se
de  sua  finalidade  e  convertendo-se  em  um verdadeiro  balcão  de
negócios,  situação  que  viola  dezenas  de  dispositivos  que  são  de
observância obrigatório para qualquer gestor público.

Não bastasse isso, a criação de orçamento paralelo com
execução condicionada à indicação de parlamentares que votam com
o Governo configura verdadeira compra de votos e fere gravemente a
autonomia do Poder Legislativo e a separação de poderes assegurada
na Constituição.

Mais grave ainda são os indícios de que as obras, serviços
e  máquinas  contratadas  a  partir  da  indicação  dos  parlamentares

1 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,tratoraco-atropelou-leis-orcamentarias-e-veto-de-
bolsonaro,70003709466 *C
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estão sendo superfaturadas, situação que remonta a outros casos de
corrupção investigados por esta casa.

Trata-se de situação extremamente grave e que precisa
ser  imediatamente esclarecida,  razão pela  qual  apresentamos este
Requerimento para que seja investigada a criação de um orçamento
paralelo por parte do Governo Federal para a compra de votos no
Congresso Nacional durante os anos de 2020 e 2021.

Portanto,  nos  termos  do  art.  58,  §  3º  da  Constituição
Federal  e  35  do  Regimento  Interno  desta  Casa,  está  fartamente
demonstrada a existência de fato determinado e o limite temporal
(prazo  certo)  que  guiarão  os  trabalhos  de  investigação
desempenhados pela Comissão.  

Sala das Sessões, em     de maio de 2021.

Deputado Ivan Valente 
PSOL/SP 
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Requeremos, nos termos da Constituição Federal e do art.
35 e seguintes do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de
investigar a criação de um orçamento paralelo pelo Governo
Federal  para  a  compra  de  votos  no  Congresso  Nacional
durante os anos de 2020 e 2021:

NOME GABINETE ASSINATURA 
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Requeremos,  nos  termos  da  Constituição  Federal  e  do  art.  35  e
seguintes do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação
de  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  com  a  finalidade  de
investigar a criação de um orçamento paralelo pelo Governo
Federal  para  a  compra  de  votos  no  Congresso  Nacional
durante os anos de 2020 e 2021:

NOME GABINETE ASSINATURA 
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