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Aprova  o  Relatório  Geral  da  Comissão
Parlamentar de Inquérito das Obras da Copa do
Mundo  FIFA  2014  e  d i spõe  sobre  os
encaminhamentos de cópia integral dos autos
às autoridades competentes

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Aprovar o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito das Obras da Copa do Mundo
FIFA 2014, instituída pelo Ato nº 001/2015, publicado no D.O.E de 05.03.2015, e o Ato nº 024/2015,
publicado no D.O.E de 25.05.2015, pelo qual houve a publicidade da rerratificação do objeto da Comissão
Parlamentar de Inquérito e a dilação do prazo, e, ainda, o Ato nº 027/16, publicado no D.O.E de 01.07.2016,
que novamente prorrogou o prazo da referida CPI por mais 62 dias, ou seja, até o dia 31/08/2016, que, por
sua vez, foi prorrogado pelo Ato nº 36/16, publicado no D.O.E de 06.09.2016, que finalmente prorrogou o
prazo da referida CPI por mais 51 dias, ou seja, até o dia 21/10/2016, com o objetivo de investigar denúncias
quanto a suposta malversação do dinheiro público em procedimentos relativos às obras da Copa do Mundo
em Mato Grosso FIFA 2014.

        Art. 2º Incumbe à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso o
encaminhamento de cópia dos autos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, juntamente com o Relatório
Final, às seguintes autoridades, para as providências que entenderem pertinentes ao caso:

I – ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso;

II – ao Ministério Público Federal;

III - ao Governo do Estado de Mato Grosso;

IV – à Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso;

V – ao Governo da União Federal;

VI - ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;



VII - ao Tribunal de Contas da União;

VIII - à Polícia Federal;

IX – à Câmara dos Deputados Federais e

X – ao Senado Federal.

 

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação.
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JUSTIFICATIVA

A Comissão Parlamentar de Inquérito das Obras da Copa do Mundo FIFA 2014 foi instituída pelo Ato nº
001/2015, publicado no D.O.E de 05.03.2015, e o Ato nº 024/2015, publicado no D.O.E de 25.05.2015, pelo
qual houve a publicidade da rerratificação do objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito e a dilação do
prazo, e, ainda, o Ato nº 027/16, publicado no D.O.E de 01.07.2016, que novamente prorrogou o prazo da
referida CPI por mais 62 dias, ou seja, até o dia 31/08/2016, que, por sua vez, foi prorrogado pelo Ato nº
36/16, publicado no D.O.E de 06.09.2016, que finalmente prorrogou o prazo da referida CPI por mais 51 dias,
ou seja, até o dia 21/10/2016.

 

É inegável que esta CPI enfrentou situação complexa, tal qual a delineada pelo seu Regimento Interno,
devido à adoção de uma metodologia investigativa que segue uma linha cronológica, histórica, fática e
juridicamente organizada, guiada por um Plano de Trabalho especialmente desenvolvido para tanto e
batizado de Sumário de Sistematização do Processo de Investigação desta Comissão Parlamentar de
Inquérito, que prevê a produção de um extenso caderno probatório das eventuais irregularidades que
venham a ser descobertas, pelo simples fato de se tratar de mais de trinta obras de engenharia a serem
investigadas em suas diversas fases de Projetos, Licitações, execuções e fiscalizações, ou seja, um objetivo
bastante abrangente, exatamente como o previsto nos termos legais, tornando imperativas as dilações que
foram efetivadas em seu prazo de funcionamento.

 

A CPI teve por finalidade apurar e investigar fato determinado, concernente a suposta malversação do
dinheiro público em procedimentos relativos às obras da Copa do Mundo em Mato Grosso FIFA 2014.

 

Tendo sido finalizado o trabalho investigativo realizado com requerimentos, oitiva de testemunhas e análise
de processos administrativos, que gerou vasta documentação disponibilizada pelos órgãos públicos deste
Estado e por particulares envolvidos nos procedimentos de licitação e realização das obras objeto da
investigação realizada, esta Comissão Parlamentar de Inquérito entrega o seu relatório final, o que faz no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 393 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, in
verbis:

 

“Art. 393 Ao término dos trabalhos, a Comissão apresentará, ao Presidente da Assembleia
Legislativa, relatório circunstanciado com suas conclusões, por meio de Projeto de Resolução, que
será lido na primeira sessão e incluído em pauta por cinco sessões.

Art. 394 Cumprida a pauta, a Mesa encaminhará o Projeto de Resolução à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação para emitir parecer, no prazo de cinco dias, após o que será incluído na Ordem do
Dia para apreciação.

Art. 395 Aprovado o projeto de resolução, a Mesa, dentro de cinco dias, tomará as providências
cabíveis e nos termos da Resolução encaminhará:

I - ao Ministério Público e a Procuradoria Geral do Estado, respectivamente cópia do relatório, para
que se promova responsabilidade, civil ou criminal, por infrações apuradas, e adotem outras medidas
decorrentes de suas funções institucionais;

II - ao Poder Executivo para que adote providências saneadoras, de caráter disciplinar e
administrativo;

III - ao Poder Judiciário para que adote providências cabíveis;



IV - ao Tribunal de Contas nos termos constantes da Resolução.

Parágrafo único Nos casos dos incisos acima citados a remessa será feita pelo Presidente da
Assembleia Legislativa no prazo de cinco dias.”

 

Assim, destaca-se o trabalho propositivo desta CPI, que encerra suas atividades apresentando seu
RELATÓRIO FINAL, destacando que as conclusões expostas foram acolhidas in totum pelos Membros desta
CPI.

Dessa forma, apresentamos o presente Projeto de Resolução, encaminhando o resultado final de modo a
concluir todo o procedimento e solicitamos apoio dos nobres Pares para sua aprovação.
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