
GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

REQUERIMENTO Nº  232 / 21

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer à Mesa
Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja solicitado ao
Superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba –
CODEVASF, Senhor Aurivalter Cordeiro, para que preste as seguintes informações sobre recursos
de emendas parlamentares recebidas pela CODEVASF:

1. Que sejam informados os valores recebidos pela CODEVASF via emendas
parlamentar, bem como que seja informado para quais fins se destinavam e qual
foram os parlamentares responsáveis pela destinação, no período de 2019 a 2021;

2. Que sejam apresentados quais os valores recebidos via emendas parlamentar para
aquisição de equipamentos agrícolas, bem como qual o valor total dessas emendas e
quais os parlamentares responsáveis pela destinação, no período de 2019 a 2021;

3. Que sejam apresentados quais os valores recebidos via emendas parlamentar para
realização de obras de pavimentação, bem como qual o valor total dessas emendas e
quais os parlamentares responsáveis pela destinação, no período de 2019 a 2021;

4. Que seja apresentada a lista das empresas responsáveis por executar obras ou
fornecer equipamentos que foram pagas com recursos provenientes de emendas
parlamentar, bem como que apresentem os respectivos contratos, no período
firmados de 2019 a 2021.

Justificativa

Há cerca de uma semana fomos surpreendidos por mais um escândalo envolvendo Governo
Federal, a existência de um possível “orçamento paralelo”, que pode ter sido utilizado para,
digamos assim, influenciar o voto de parlamentares em alguns assuntos de interesse do Governo
Federal, como se suspeita, por exemplo, na eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal.

Fato è: o Tribunal de Contas da União será responsável por investigar o suposto esquema
que envolve a destinação de três bilhões de reais em emendas ao Orçamento Federal a
parlamentares escolhidos, que puderam definir onde seriam aplicados esses recursos. Ainda
segundo foi apurado, a suspeita é que parte significativa dessa verba teria sido utilizada para a
compra de tratores e outros equipamentos superfaturados.
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Ainda é fundamental destacar sobre o “orçamento paralelo” que o Ministério do
Desenvolvimento Regional encaminhou à Controladoria Geral da República, diversos ofícios
solicitando investigação para analisar a suspeita de superfaturamento na compra de tratores pela
CODEVASF, que teria sido responsável pela aquisição de equipamento a um preço quase 250%
maior que os preços verificados no mercado.

Diante desse gravíssimo cenário é mais que urgente que a CODEVASF utilize de toda a
transparência possível para que os fatos sejam completamente esclarecidos, para que as suspeitas
sobre uma das principais estatais do Brasil possam ser sanadas. E com na lei 12.527/2011 (Lei de
Acesso à Informação - LAI), contamos com a célere apresentação das informações solicitadas.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2021.

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA
VEREADOR

cas
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