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O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Havendo quorum

regimental, declaro abertos os trabalhos desta presente reunião.

O SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO ROSADO  - Sr. Presidente, solicito a

dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Tendo em vista a

distribuição antecipada de cópia das atas 7, 8, 9 e 10 da 10ª reunião, consulto o

Plenário sobre a necessidade de suas leituras.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS - Solicito a dispensa de leitura das atas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Dispensada a leitura,

coloco as atas em discussão. Não havendo quem queira discuti-las, coloco as atas

em votação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovadas. (Ininteligível.) ... que passa a constar na ata desta reunião. Ordem do

Dia. Esta reunião foi convocada para deliberação de requerimentos. Encontram-se

sobre a mesa os seguintes requerimentos: do Deputado Anivaldo Vale, que requer

informação sobre  obras ao Tribunal de Contas da União,  à Secretaria Federal de

Controle e aos Ministérios responsáveis pela gestão e execução das mesmas. Há

quem queira discutir? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o

Requerimento nº 123/01. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se

acham. (Pausa.) Aprovado.

 O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, eu peço a V.Exa. que

coloque em votação o requerimento que determina, que dá um prazo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Isso. Com a palavra o

Deputado Sérgio Reis, só para efeito de gravação.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS -... que determina às pessoas supracitadas

em nosso requerimento, dando um prazo de no máximo cinco dias corridos para que

elas nos retorne com seus comunicados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - O requerimento está

colocado em discussão.

O SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO ROSADO - Sr. Presidente, para

discutir esse assunto encaminhado pelo Deputado. Eu não sei bem qual é o assunto

que está no requerimento. Mas na sessão passada nós aprovamos aqui um prazo

de vinte dias para que as informações chegassem até a Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Com a palavra o nobre

Deputado Sérgio Reis.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS - É só para retificar, porque devido ao

curto período de tempo que nós temos, Sr. Presidente, vinte dias, é um tempo muito

longo. Então, como as empresas já tinham essas documentações, a partir do dia em

que elas receberem esse comunicado, elas terão cinco dias para nos responder. Eu

acho um tempo razoável, porque vinte dias vai inviabilizar os trabalhos desta

Comissão. Nós ficaremos vinte dias sem poder fazer nenhum tipo de trabalho

proveitoso, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO GARCIA - Ainda para discutir, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Com a palavra o

Deputado Francisco Garcia.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO GARCIA - Eu entendo que o momento

começa a afunilar. É importante que esta Comissão comece a mostrar  resultados.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Obras Inacabadas
CPI - Obras Inacabadas
Número: 000784/01 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 22/08/01

3

Evidente que o prazo de vinte dias para uma Comissão que tem apenas cento e

vinte dias para atuar é muito longo. Eu acredito que a discussão do prazo de cinco

dias deverá ser um prazo razoável para que todos possam mostrar aquilo que nós

queremos: resultados. Para isso esta Comissão foi criada. Então, eu queria levar

para uma discussão com os companheiros, que façam uma reflexão, o tempo está

passando, os cento e vinte dias estão sendo contados e o resultado dos

requerimentos aprovados seria importante nós termos um prazo mais curto.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Com a palavra o

Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, nós também

concordamos com o tempo de cinco dias a partir do conhecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Não havendo mais quem

queira discutir, em votação. (Pausa.) Aprovado. Desculpem. Os que concordam

permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.

O SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO ROSADO  - Sr. Presidente, questão

de ordem. A partir de agora o requerimento de informações, de convocações que

foram feitas a partir da Comissão, terá cinco dias para a resposta. No caso das

informações e no caso da convocação. Por exemplo, o Requerimento 124, que o

Deputado Sérgio Reis assina também, solicita a convocação dos chefes do 10º

Distrito do DNER a fim de prestar esclarecimentos sobre a obra... Também tem

cinco dias para estar presente aqui?

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO ROSADO  - O.k. obrigado.
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Para efeito de gravação,

o Deputado Sérgio Reis tem algum esclarecimento? O que foi que falou?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS - Não, foi justa a informação solicitada pelo

nosso nobre colega, porque a convocação das pessoas vai se dar de acordo com a

necessidade. Pode ser que depois de trinta, sessenta, até não sejam convocadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Muito bem.

Requerimento 124.1 dos Deputados Norberto Teixeira e Sérgio Reis, que solicita ser

convocado o Chefe do 10º Distrito do DNER a fim de prestar esclarecimentos sobre

a obra de adequação de trecho rodoviário no Corredor MERCOSUL, BR-386,

Lajeado-Canoas. Para encaminhar, passo a palavra ao Deputado Eduardo Seabra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SEABRA - Sr. Presidente, o objetivo do

requerimento me parece que já é bastante claro. Ele pretende que o Chefe do 10º

Distrito do DNER possa vir prestar esclarecimentos sobre as obras que estão sob a

sua responsabilidade, especialmente essa do Corredor MERCOSUL, BR-386, do

Rio Grande do Sul, que liga Lajeado a Canoas. O objetivo é esse.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Com a palavra o

Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, os Requerimentos 124,

125 e 126 tratam da mesma questão, ou de questões idênticas. E eu fui o Deputado

que tive a oportunidade de visitar esta obra. E aí eu, na brincadeira com o Deputado

Sérgio Reis — agora fazendo uma questão de ordem regimental e legal —, gostaria

de incorporar a este requerimento, e principalmente ao 26 e ao 27, dois

requerimentos que nós encaminhamos para esta Comissão. Tivemos que fazer essa
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semana, porque eu não consegui convencer a Secretária da Comissão que eu podia

fazer, pedindo um favor à Secretaria e tive que encomendar ao meu gabinete e

chegou num tempo que não dava mais para entrar nessa pauta. Eu identifiquei as

empresas, são três, identifiquei o nome dos diretores da empresa. Então, eu queria

que V.Exa. incorporasse o meu requerimento nesses dois requerimentos, porque ele

convoca, além de convidar o Chefe do Distrito, ele convoca o representante, os

diretores da empresa, que é o 26 e o 27. Então, se for possível, penso que é,

inclusive da economia regimental e política e técnica, que eu não tenho os

requerimentos aqui agora, eu não sabia que eles tinham apresentado. Então, eu

apenas desejaria incorporar e até virar um dos co-autores deste requerimento,

porque faria muito bem para mim. O que eu vi lá me deixou extremamente

decepcionado, profundamente triste e revoltado. Hoje eu tive a oportunidade de ir ao

Tribunal de Contas da União solicitar informações e os documentos desta obra. E eu

quero que esses empresários venham aqui logo com o DNER. Mas eu gostaria de

ver o meu requerimento anexado, apensado a este requerimento do Deputado

Sérgio Reis.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Só para esclarecimento

ao Deputado João Coser, o Regimento não permite a incorporação do vosso

requerimento, mas fica registrado, ao mesmo tempo em que nós já falamos...

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Presidente, só vou aceitar isso, se

V.Exa. me mostrar, porque isso não existe na face da terra. Um requerimento que

trata da mesma coisa, do mesmo pedido, não foi votado ainda, não pode ser

apensado. No mundo inteiro isso existe. Eu sou Deputado há 15 anos. Nunca

aconteceu isso, de uma coisa que trata da mesma questão, mesmo nome não puder
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ser apensado. Só nesta Comissão que isto acontece. Aí eu deixo o meu protesto,

porque se é verdade que isso é assim, nós temos que mudar o Regimento. Não é

possível que duas pessoas apresentam a mesma questão e elas são tratadas de

forma diferente numa Comissão.

O SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO ROSADO - Sr. Presidente, para

discutir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Com a palavra o

Deputado Betinho Rosado.

O SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO ROSADO  - Obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, o Deputado Sérgio Reis pode perfeitamente incorporar ao

requerimento dele as características que existiam no requerimento do Deputado

João Coser e que diferenciavam o requerimento do Deputado João Coser do

Deputado Sérgio Reis, desde que eles tenham um núcleo comum. E, a partir daí,

nós podemos, perfeitamente, aprovar o requerimento do Deputado Sérgio Reis,

quando já estamos aprovando, automaticamente também, o requerimento do

Deputado João Coser, que não existe mais necessidade de ser votado nesta Casa

posteriormente, desde que o Deputado Sérgio Reis concorde.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS - Concordo, Sr. Presidente. Da minha

parte não há nenhum problema. E, se fosse até o caso, Sr. Presidente, eu não me

incomodaria de retirar os meus requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Essa questão de ordem,

eu pediria aos Deputados João Coser e Rosado para que, daqui a pouco,

pudéssemos resolver, dar adiantamento à pauta da nossa matéria. Mas me

comprometo a dar solução a essa questão de ordem.
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O SR. DEPUTADO JOÃO COSER  - Sr. Presidente, então solicito a V.Exa.

que coloque em votação a partir do 127, e aprovamos os outros até que V.Exa.

tenha as informações e que a assessoria lhe permita conduzir os trabalhos de forma

mais (ininteligível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Em votação o

Requerimento nº 127/01. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se

acham. (Pausa.) Aprovado. Requerimento nº 128, do Deputado Sérgio Reis, que

solicita seja convocado o Diretor Presidente da Empreiteira Consórcio CBPO/

PEDRASUL/CARIOCA/IVAÍ, a fim de prestar esclarecimento sobre a obra de

ampliação dos molhes do Porto do Rio Grande e dragagem de aprofundamento do

canal de acesso ao Estado do Rio Grande do Sul. Para encaminhar, passo a palavra

ao Deputado Sérgio Reis.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, a vinda do Presidente

dessa empreiteira, desse consórcio, que vem tratar sobre a ampliação dos molhes

do Porto do Rio Grande do Sul, será de bastante importância, visto que, na visita

que fizemos ao Rio Grande do Sul, um dos técnicos, que lá teve a oportunidade de

nos informar — e nós tivemos a oportunidade também de conhecer essa obra que

está praticamente há mais de 20 anos recebendo dinheiro do Erário público —

infelizmente até hoje essa obra ainda não foi concluída. Então, seria de muita valia a

presença desse Presidente desse consórcio para poder esclarecer a esta CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Não havendo mais quem

queira discutir, em votação o Requerimento nº 128. Os Deputados que o aprovam

permaneçam como se acham. (Pausa.) Peço desculpas ao Plenário, porque passei
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por cima de dois requerimentos que queria voltar para a votação. É o Requerimento

nº 125.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, foi solicitação minha,

porque tratam da mesma questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - E o 126.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - São os três tratando da mesma questão,

da 386.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Mas nós poderemos

voltar e depois responder a questão de ordem a V.Exa.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - O que estou solicitando é a incorporação

do meu requerimento. Não é uma questão de ordem que estou fazendo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Vamos aguardar.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER -  Estou solicitando apensamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Então, depois

resolvemos a questão da Mesa. Requerimento nº 129, do Deputado Sérgio Reis,

que solicita seja convocado o Diretor Presidente da Empreiteira Consórcio Molhe

Sul, a fim de prestar esclarecimento sobre a obra de recuperação dos molhes da

barra do Porto de Laguna, no Estado de Santa Catarina. Para encaminhar, passo a

palavra ao Deputado Norberto Teixeira.

O SR. DEPUTADO NORBERTO TEIXEIRA - É o 131, Sr. Presidente? Na

visita que esta CPI fez ao Rio Grande do Sul, estivemos presentes a esse local.

Infelizmente essa obra estava parada. Uma semana antes, a empreiteira começou a

montar o canteiro de obra e montando uma pedreira a 64 quilômetros de distância

para reiniciar as obras. Mas é uma obra parada, uma obra de longo tempo, que eu
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gostaria que esta Comissão, os nobres companheiros, pudessem aprovar, para nós

conhecermos a realidade dessa obra. É uma obra de mais de vinte anos.

Conversando com Vereadores, conversando com a imprensa local, tivemos a

informação de denúncia dessa obra, inclusive no Ministério Público já do Rio Grande

do Sul, uma denúncia sobre essa mesma obra. Então, é importante convocar o

consórcio, é importante convocar também todos os diretores, para que nós

possamos ter uma informação concreta dessa obra que possa ser realizada e ter um

fim o mais rápido possível e não ficar comendo dinheiro vinte anos do Governo, sem

solução.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Não havendo mais

quem queira discutir, em votação. Os  Deputados  que  aprovam permaneçam como

se acham. Aprovado. Requerimento 130, do  Deputado Sérgio Reis, que solicita seja

convocado o Diretor do Departamento de Portos do Ministério dos Transportes, a fim

de  prestar esclarecimento sobre a obra de recuperação  dos  molhes da  barra do

Porto de Laguna, no Estado de Santa Catarina. Para encaminhar, passo a palavra

ao  Deputado Sérgio Reis.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, essa questão dos molhes

em nosso País realmente é uma  coisa muito preocupante. São obras que estão há

anos e anos recebendo recursos federais, dinheiro do povo, e que, infelizmente, até

hoje não foram concluídas. E  cabe a esta CPI analisar se foi por falta de recursos,

por alguns anos que deixaram de ser recebidos, se foi por desvio do Erário, se foi

por superfaturamento. E só através dessa convocação, dos documentos que

chegarão à CPI, e com o próprio esclarecimento dessas pessoas que nós estamos

convocando é que nós poderemos tecer algum comentário a esse respeito.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Não havendo mais quem

queira discutir, em votação.  Os Deputados que aprovam permaneçam como se

acham. Aprovado. Requerimento 131, do  Deputado Norberto Teixeira, que requer a

convocação das pessoas indicadas nos requerimentos em anexo, já aprovados por

esta Comissão, seja transformada em  intimação na qualidade de testemunha. Para

encaminhar, passo a palavra  ao  Deputado Norberto Teixeira.

O SR. DEPUTADO NORBERTO TEIXEIRA - Sr. Presidente, Srs.  Deputados,

nós fizemos diversos requerimentos nesta Comissão, na semana passada, quarta-

feira passada, e diversos requerimento atuais. Com a assessoria, discutimos com a

própria assessoria  da Comissão,  convidar, essas mesmas pessoas já foram

convidadas na visita que nós fizemos ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina e ao

Paraná. Então, agora, temos que fazer convocação, em vez  de ser convocação,

serem intimadas a comparecer a esta CPI, para que possam trazer todas as

documentações e  servir de testemunha no nosso processo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Não havendo mais quem

queira discutir,  em votação. Pela ordem,  Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, eu queria só que o

nobre colega Norberto,  tendo já, de início, o nosso posicionamento favorável ao seu

requerimento, mas queria que ele explicitasse de que forma seria, testemunha de

quê. Seria convocado como testemunha de que, ou para quê? Só isso. Para

acrescentar  nos Anais da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Tem a palavra o

Deputado Norberto Teixeira.
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O SR. DEPUTADO NORBERTO TEIXEIRA - Sr. Presidente, Sr. Relator,

aquilo que for necessário arrolar, sendo ouvido todo o processo; aquilo que for

preciso,  a serem intimadas  as pessoas a comparecerem,   dar informação, estará já

aprovado o requerimento. Aquilo que for necessário a esta Comissão, e o Sr.

Relator, se precisar, já está pronto o requerimento  aprovado. Não  é para uma obra

específica, não é para uma pessoa específica. Aquilo que, durante o processo, se

precisar convocar ou intimar  pessoas,  já está aprovado o requerimento.

(Não identificado) - Como testemunha?

O SR. DEPUTADO NORBERTO TEIXEIRA - Como testemunha, inclusive, só

na  qualidade de testemunha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Não havendo mais quem

queira   discutir, em votação. Os  Deputados  que  o aprovam, permaneçam como se

acham. (Pausa.) Aprovado. Voltando à questão de ordem do  Deputado João Coser,

a esclarecimento desta Mesa, essa questão de ordem realmente tem fundamento, e

vamos apensar  os seus requerimentos ao requerimento do  Deputado  Sérgio Reis.

Então, o Requerimento 125, mas não votamos o 125, não é,  Deputado?  Deputado,

Requerimento 125/01.

(Não identificado) - Apensado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) -  Ficou apensado com o

do  Deputado João Coser, dos Deputados Norberto Teixeira e Sérgio Reis, que

solicitam seja convocado o representante legal da Empreiteira Bolognesi Engenharia

Ltda., a fim de prestar esclarecimentos sobre a obra  de adequação de trechos

rodoviários no Corredor  MERCOSUL/ BR-386, Lajeado-Canoas. Para encaminhar,

passo a palavra ao  Deputado João Coser.
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O SR. DEPUTADO JOÃO COSE - Sr. Presidente, em nome dos nobres

Deputados que estiveram lá presentes, particularmente dos Deputados Sérgio Reis

e Norberto Teixeira, que subescreveram esses requerimentos, eu gostaria de dizer

que de fato duas coisas nos deixaram indignados neste caso.  Uma é a qualidade do

trabalho prestado. O Deputado Anivaldo Vale teve a oportunidade de estar lá com a

gente.  Eu não sou engenheiro, mas eu nunca vi uma coisa tão malfeita a olho nu de

um cidadão comum. E isso comprovado com os dados e as informações extra-

oficiais do Tribunal de Contas da União local, que já está, penso, no relatório oficial.

Hoje eu e o Deputado Anivaldo Vale estivemos no Tribunal de Contas da União

conversando com o Ministro e ele assumiu o compromisso de encaminhar para esta

Comissão, através da nossa solicitação, os documentos.  A outra é uma informação,

ainda a ser confirmada, mas com certeza estará no relatório, que esta obra tem 26

notas fiscais frias, coisa criminosa, então, já identificado. Então, a nossa

convocação, por isso solicitei o apensamento dos meus requerimentos, porque nós

identificamos três empresas.  Então, os três empresários aqui presentes, o Diretor

do DNER para que eles consigam esclarecer por que um está fazendo a nota fria e

por que o outro está aceitando e fazendo o pagamento sobre nota fria e a qualidade

do asfalto que parece que é de quarta categoria, quinta categoria.  Dá impressão

que um amontoado de carvão jogado lá, o carro passa, vão fazendo as bolhas nos

cantos da estrada e vão soltando os pedaços, é uma coisa de outro mundo.  Em

função disso, estamos solicitando a convocação desses senhores para, no momento

em que tivermos todos os dados do Tribunal, fazer a inquisição de forma muito

pontual e muito séria.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) Pela ordem Deputado

Anivaldo Vale

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu queria, simplesmente

corroborando as afirmações do colega João Coser, informar a esta Comissão que

nós tratamos esse assunto com cautela, porque é uma informação extremamente

grave. Nós tivemos a oportunidade de visitar o Ministro do Tribunal de Contas

pedindo as informações dessa obra, porque reputamos essa informação como

informação grave e certamente o Tribunal tem conhecimento dela.  Estivemos juntos

com João e outros técnicos visitando essa obra. E os padrões dela, numa primeira

visão, deixa a desejar. Nós gostaríamos de valorizar a prudência, mas buscar

informação consistente para subsidiar todos os colegas Parlamentares na discussão

desse assunto que reputamos como grave.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano)  - Não havendo mais

quem queira discutir, em votação o Requerimento nº 125/01.  Os Deputados que o

aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) Aprovado. Apensado o do

Deputado João Coser.  O Requerimento do Deputado João Coser é o de nº 132/01.

Está apensado agora a esse requerimento.  Requerimento nº 126/01, do Deputado

Norberto Teixeira, que solicita seja convocado um representante legal da

Construtora Sultepa S.A., a fim de prestar esclarecimento sobre a obra de

adequação de trechos rodoviários no Corredor MERCOSUL/BR-386/RS, Lajeado-

Canoas.  Para encaminhar, passo a palavra ao Deputado Norberto Teixeira.

O SR. DEPUTADO NORBERTO TEIXEIRA  - Sr. Presidente, Sr. Relator,

senhores membros, essa obra também foi visitada.  Inclusive o nosso nobre Relator,

junto com o Deputado João Coser, fizeram uma visita inócua a essa obra no Rio



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Obras Inacabadas
CPI - Obras Inacabadas
Número: 000784/01 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 22/08/01

14

Grande do Sul.  É uma obra que tem suspeita de irregularidade, inclusive na

conservação e na execução do serviço. É uma obra de péssima qualidade, que

precisa ser levantada, que precisa ser analisada, para que nós possamos ver se é

uma obra que foi aplicado mal o dinheiro público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Não havendo mais quem

queira discutir, coloco em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam

como se acham. (Pausa.) Aprovado. Em apenso o Requerimento do Deputado João

Coser. Eu queria passar a palavra ao Deputado Norberto Teixeira para falar da

importância da nossa visita amanhã ao Estado de Goiás, que é o Estado inclusive

de...

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Antes disso, eu queria

comunicar que as correspondências recebidas do expediente que a Secretária

distribuiu a correspondência recebida e as correspondências expedidas.  Só para

esclarecimento que estão aqui, inclusive e foram distribuídas aos colegas

Parlamentares.  Mas eu queria dar a palavra ao Deputado Norberto Teixeira, para

poder dizer a importância desta Comissão amanhã no Estado de Goiás.

O SR. DEPUTADO NORBERTO TEIXEIRA - Sr. Presidente, Sr. Relator,

senhores membros, a importância de uma CPI, quando se vai para um Estado, a

repercussão é muito grande.  Esta CPI começou agora a ter um corpo maior e a ter

uma participação maior. Todos estão começando a acreditar nessa CPI.  A

população tem uma esperança muito grande em nós, para que nós possamos

resolver tantas obras abandonadas e tantos recursos aplicados e mal aplicados.

Enquanto falta  muito pouco para se realizarem as obras do sonho do povo.  Em
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Goiás, nós temos uma penitenciária parada por suspensão do Ministério Público

Estadual.  Uma obra que recebeu dinheiro do recurso federal, 90% do recurso

federal e está quase pronta, abandonada.  Nós temos também a BR-070, a  BR-080,

a BR-412, todas obras paradas.  Inclusive viadutos há 20 anos abandonados, por

falta de pular trecho e ficar simplesmente executando um trecho e pulando outro.  É

importante.  Nós temos o problema da Serra da Mesa, que é uma obra que já foi

entregue à comunidade, uma usina hidrelétrica entregue inacabada.  Nós temos

também os contornos para ser analisados, a usina de tratamento de esgoto de

Goiânia, e o patrimônio também.  Estamos fazendo o levantamento, Sr. Presidente,

Sr. Relator, das obras de 1980, quando foi aplicado muito dinheiro numa cidade

chamada Americana do Brasil para a exploração de minério. E foi abandonada,

totalmente abandonada.  E também um projeto muito grande que foi feito na cidade

de Alto Paraíso, chamado Projeto Alto Paraíso, que era para poder levar o

ecoturismo, com hotéis, com toda a plantação e irrigação abandonadas.  E esse

projeto não vai poder entrar amanhã, ser discutido amanhã porque está sendo

levantado que esses documentos até sumiram dessas duas obras. Mas tem uma

obra muito importante que eu gostaria de alertar os nobres Deputados, nobres

membros desta Comissão e o nosso nobre Relator.  Nós temos aqui uma irrigação

muito perto de Brasília, chamada Irrigação de Três Barra, no Município de Cristalina.

É uma obra que vem recebendo recurso há 18 anos, já foi questionado pela

Associação dos Engenheiros Agrônomos, já foi questionado pelo Ministério Público,

já foi questionado pela população local, pelos políticos locais e pela população local,

e ela vem recebendo recursos, críticas que não saem do papel.  Uma obra que esse

ano tem 13 milhões, já recebeu 7 milhões, só que foi mal aplicado, e a população
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que espera tanto essa irrigação só recebe a metade dessa obra. É muito importante

esta CPI.  A visita da Comissão, nós vamos agradecer, é importante, porque vai nos

ajudar a mostrar também e a cobrar das autoridades uma definição dessas obras tão

necessárias à nossa população.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Com a palavra o

Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER  - Sr. Presidente, eu, por um motivo de

ordem pessoal, não tenho condições de ir a Goiás amanhã. Mas fico feliz com o

conjunto de informações que o Deputado Norberto Teixeira já dispõe e gostaria de

ver, em todas as visitas, essas informações serem socializadas um pouco antes.  Se

for fruto do trabalho da assessoria da Comissão, da equipe, que ela fosse

socializada para o conjunto dos Deputados; se é fruto do trabalho individual do

Deputado e de sua equipe de gabinete, que ele por gentileza, com gesto de boa

vontade, socialize conosco, porque isso nos permite fazer os questionamentos, fazer

as indagações. Então, apenas essa reivindicação.  Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Damião Feliciano) - Nada havendo mais a

tratar, declaro encerrado os trabalhos, informando que esta Comissão estará em

Goiânia, como o Deputado acabou de falar, nos dias 23 e 24 de agosto, quinta e

sexta-feira, para a reunião de audiência pública na Assembléia Legislativa do

Estado.  Visita à obra com indício de irregularidades ou não.  Está encerrada a

reunião.


