NOTÍCIAS

Dilma Rousseff
destaca atuação do TCU
A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, destacou a importância
da atuação do TCU na fiscalização do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). Segundo ela, a parceria do tribunal permite
melhorias na gestão pública e cria diretrizes para que os gastos da
administração pública federal sejam mais eficientes. Ela participou no
dia 17/6 do seminário “Portos: em busca de soluções”, promovido pelo
Tribunal de Contas da União.
Lançado em janeiro de 2007 com o objetivo de viabilizar condições
de crescimento para o país, o PAC tinha foco em logística, energia e
infra-estrutura social urbana. A ministra disse que os investimentos
de mais de R$ 500 bilhões representam um desafio em termos de
execução, acompanhamento e fiscalização. Ela ressaltou a exemplar
participação do TCU, que sinaliza questões importantes como o
incentivo à competição e à concorrência, com resultados mais eficientes
tanto para o investidor como para o consumidor. Dilma Rousseff
citou como exemplo a atuação do TCU nos processos de concessão
de rodovias federais e na construção das duas maiores hidrelétricas
do país, que gerou redução significativa das tarifas. Segundo ela, o
governo federal tem no TCU um parceiro institucional, que contribui
para o encaminhamento de soluções para o país. A ministra observou
que esse processo de integração tem gerado bons frutos e contribuído
para o uso devido dos recursos públicos, o desenvolvimento do país
e a inclusão social.
Ao ressaltar o papel estratégico dos portos na logística brasileira, a
ministra destacou o lançamento do Programa Nacional de Dragagem,
com investimentos previstos em R$ 1 bilhão. Será feita uma licitação
internacional, com estabelecimento de critérios de resultado para
medir a eficiência do programa. Dilma Rousseff acrescentou que são
necessários mais investimentos por meio de parcerias com a iniciativa
privada para implantação de portos de uso geral.
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