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RESPOSTA:
Eĵ importante destacar que a sua pergunta tem um erro de conceitual. Vamos aos fatos:
a) A LOA nã o signiﻐica o total pago e sim o limite má ximo de orçamento para uma obra.
E sim, é verdade que a LOA de 2016 previa um orçamento total má ximo R$ 396 mi para
o Eixo Leste.

b) O que sua aná lise nã o capturou foi que em maio de 2016, quando o presidente Temer
assumiu o governo, havia faturas atrasadas em até cinco meses e algumas construtoras
haviam reduzido suas atividades à quase zero.

c) Atendo à determinaçã o do PR Temer, o Ministé rio da Integraçã o regularizou os
pagamentos atrasados;

d) O total pago entre maio‑dez/16 foi de R$ 903,074 milhõ es. Já o total pago entre
maio‑dez/15 somaram R$ 1.165 bilhõ es;

e) Mas um detalhe chama a atençã o: nos quatro ú ltimos meses do governo passado,
foram pagos R$ 469 mi. Mas o governo passado “pendurou o papagaio” de R$ 266,258
milhõ es referentes a empenhos feitos em exercı́cios anteriores e nã o pagos. Isso
representa 29,5 % do total de R$ 903,074 milhõ es pagos em 2016 pelo governo Temer
pagos a obras do Projeto de Integraçã o.

f) Portanto, esses foram os compromissos que o governo Temer teve que honrar para
retomar o ritmo acelerado das obras e conseguir entregar o Eixo Leste no menos prazo
possı́vel.

Entre os meses de maio e dezembro de 2016, os investimentos do Ministé rio nos dois
eixos do Projeto ‑ Norte e Leste ‑ somam R$ 903,074 milhõ es. Sendo R$ 378,2 mi apenas
no Eixo Leste e se refere ao valor má ximo das obras que puderam ser executadas pelas
empreiteiras no perı́odo. O saldo R$ 17,8 mi (ou seja, apenas 0,04% do total orçado nã o
foi utilizado porque empreiteiras nã o tinham condiçõ es fı́sicas de entregas as obras no
perı́odo).

Assim, os dados utilizados pelo presidente Michel Temer estã o corretos.
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2) Por favor, gostaria de saber o histórico de liberação de verbas para obras de
transposição do Rio São Francisco ao longo de 2016 e nesses primeiros meses de
2017. Para mim é muito importante saber as fases e datas de liberação da verba ‑
autorização, empenho, execução e pagamento. Houve alguma alteração na verba
prevista para a obra entre maio do ano passado e março deste ano?
RESPOSTA:
DADOS 2016
MÊS/ANO
Janeiro/16
Fevereiro/16
Março/16
Abril/16
Maio/16
Junho/16
Julho/16
Agosto/16
Setembro/16
Outubro/16
Novembro/16
Dezembro/16

VALOR EM
MILHÕES
R$ 88,63
R$ 106,05
R$ 175,87
R$ 89,38
R$ 70,43
R$ 132,93
R$ 107,26
R$ 107,77
R$ 116,73
R$ 105,15
R$ 95,32
R$ 142,78

DADOS 2015
JAN/2015
FEV/2015
MAR/2015
ABR/2015
MAI/2015
JUN/2015
JUL/2015
AGO/2015
SET/2015
OUT/2015
NOV/2015
DEZ/2015
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0
0

187.547,90
22.991.180,08
74.576.931,43
87.467.140,53
96.252.342,41
62.509.749,01
116.924.932,64
69.322.621,04
128.704.855,00
123.424.307,69
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DADOS 2017
JAN

R$ 51,38 milhõ es

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
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