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Nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 1.579/52, requeiro à Mesa Diretora que, após ser ouvido o
soberano Plenário, e na forma regimental, determine a aprovação deste pedido de prorrogação do prazo
desta Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e apurar possível formação de cartel dos frigoríficos
de Estado de Mato Grosso, bem como, o atendimento das obrigações impostas nos Termos de
Compromisso por eles firmados com o Poder Público para a concessão de financiamentos e incentivos
fiscais, na forma da legislação, previsto no art. 7º, do Regimento Interno desta CPI, por mais 180 dias, a
contar do término disposto no ato 005/2016.
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JUSTIFICATIVA

A CPI DOS FRIGORÍFICOS encontra-se em fase de instrução, necessitando de maior tempo hábil para a
finalização dos trabalhos, bem como para organização final dos documentos e arquivos.

Considerações finais1.

A Procuradoria Legislativa já se manifestou positivamente quanto à possiblidade de prorrogação do
prazo, desde que respeitado o limite da legislatura, por quantas vezes se fizer necessário, como se colhe
do Parecer nº 523/2016, de lavra do douto Procurador Francisco Edmilson de Brito Junior, com
Ratificação integral pela Procuradora-Geral Sra. Ana Lídia Souza Marques, que assim se posicionou:

“Por todo o exposto, opino pela possibilidade de prorrogação do prazo dos trabalhos
da comissão parlamentar de inquérito dos frigoríficos de acordo com as considerações
e requisitos acostados no dispositivo fundamentador do presente parecer e tendo em
vistas as razões declinadas nas fls. 03-07 da lavra Coordenadora Técnica Maria
Auxiliadora Pereira Rocha Diniz e Relatório Parcial de 11/03/2016 a 22/07/2016 da
lavra da Senhora Coordenadoria de Processos Legislativos (fls. 08-03), devendo ser
submetido à prorrogação a: a) Decisão colegiada da CPI dos Frigoríficos para que
aprovem por maioria (Ata da Reunião Ordinária do dia 02/08/2016 que delibera pela
prorrogação por mais 180 dias) b) Aprovação plenária favorável de 1/3 dos Senhores
Parlamentares” (grifo original).

 

CONCLUSÃO

Portanto, é clara a necessidade de prorrogação do prazo de funcionamento, contido no Art. 7º do Regimento
Interno da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Frigoríficos, bem como no art. 382 do Regimento Interno
da ALMT, por mais 180 dias, a contar do término disposto no ato 005/2016.
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