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Com fulcro no Art. 36, § 3º da Constituição do Estado de Mato Grosso, combinado com o Art. 355, inciso II,
alínea “b” e 373 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente,
ouvido o Soberano Plenário, seja instalada Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, constituída por 05
(cinco) Deputados, com igual número de suplentes, para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, investigar
aplicação dos RECURSOS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS REALIZADOS PELA SETPU-
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana ao GRUPO TRIMEC, bem como DÉBITOS
EM ABERTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
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JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem o intuito de solicitar a instauração da Comissão de Inquérito Parlamentar, com
objetivo de investigar aplicação dos RECURSOS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
REALIZADOS PELA SETPU- Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana ao GRUPO
TRIMEC, tendo em vista as inúmeras reclamações da aplicação inadequada dos recursos nas rodovias
estaduais de Mato Grosso tanto no concerne a manutenção quanto na recuperação das estradas.

Além disso, o mau funcionamento dos consórcios intermunicipais estão prejudicando os municípios que
poderão ficar isolados por falta de manutenção das MT’s.

Conforme determina a Constituição da República e a Constituição do Estado, compete ao Poder Legislativo
a fiscalização dos atos do Poder Executivo, inclusive no que concerne a aplicação dos recursos nas rodovias
estaduais. Assim, esta Assembleia Legislativa é legítima representante do povo para, com o poder de polícia
atinente à Comissão Parlamentar de Inquérito, buscar informação, instruir procedimentos e, em se apurando
irregularidades, encaminhar para os resultados das investigações para o órgão responsável pela instauração
da ação judicial competente.

Desta forma, preocupados com a lisura dos processos administrativos e promovendo a segurança jurídica e
impedindo a desvio e a má aplicação de recursos públicos de nosso Estado  é que se propõe este
Requerimento, visando a criação de uma Comissão Parlamentar que investigue a fundo tal situação.

Visando uma ampla e transparente investigação, fica, desde já, a Assembleia Legislativa autorizada a
convocar, para colaborar com as investigações desta CPI:

- O Ministério Público do Estado de Mato Grosso;

- O Conselho Regional Engenharia e Arquitetura;

- A Ordem dos Advogados do Brasil – MT;

- Os diversos Sindicatos de Servidores do Estado de Mato Grosso;

- Todo e qualquer servidor público que possa contribuir com as investigações.

Com amparo no que dispõe o § 3º do Art. 36 da Constituição do Estado de Mato Grosso c/c Art. 389, do
Regimento Interno, submetemos o presente Requerimento à consideração dos nobres pares, na certeza de
sua aprovação.
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