Câmara dos Deputados
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
Subcomissão da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016

REQUERIMENTO N.
, DE 2011.
(do Sr. Filipe Pereira)
Requer a realização de fóruns
de debates com visitas técnicas
às cidades que especifica.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro, ouvido o Plenário, que
esta Comissão realize fóruns de debates com visitas técnicas às cidades de
Frankfurt e Berlin, na Alemanha; Londres, na Inglaterra; e Durban e
Johannesburg, na África do Sul, com acompanhamento de consultor de
orçamento da Câmara dos Deputados, a fim de subsidiar os trabalhos da
Subcomissão Permanente para Acompanhamento, Fiscalização e Controle dos
Recursos Públicos Federais destinados à Copa de 2014 e às Olimpíadas de
2016.
JUSTIFICAÇÃO
Justifica-se

a

presente

missão

tendo

em

vista

as

consequências que advirão dos dois megaeventos para a população brasileira.
Esses reflexos recairão na melhor aplicação dos recursos elencados, na
capacidade

de

atender

às

necessidades

demandadas

pelos

dois

acontecimentos, no cumprimento das metas estabelecidas e, principalmente,
na perspectiva de deixar para a sociedade o tão falado legado. Em verdade, a
questão que se coloca para o Parlamento é a sua responsabilidade em
acompanhar, fiscalizar e promover o melhor para a população brasileira.
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Para tanto propomos que a missão conheça as experiências
realizadas e as que estão para se realizar em Johanesburgo e Cidade do
Cabo, na África do Sul; Frankfurt e Berlim, na Alemanha; e Londres, na
Inglaterra. No caso da capital inglesa, a visita se reveste de maior importância
tendo em vista as Olímpiadas de 2012, que se realizarão naquela cidade.

Brasília,

de junho de 2011.

FILIPE PEREIRA
Deputado Federal
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