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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Oscar Bezerra

Coautor(es): Dep. Dilmar Dal Bosco, Dep. Mauro Savi, Dep. Silvano Amaral, Dep. Wagner Ramos

Acrescenta os §§ 1º, 2 º e 3º, ao artigo 2º do Projeto de Resolução nº 1/2017, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

 

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

(...)

§1º - Às autoridades indicadas, para observância dos supostos atos ilícitos, na proporção de suas
respectivas responsabilidades e competências, a respeito dos agentes Políticos, Agentes
Públicos e Terceiros Beneficiados, indicados nos Livros I, II, III (Sub-relatores I, II e III), Livro IV e
Livro V, neste último às fls. 10 a 68, limitando-se à proporcionalidade de suas atuações em cada
Processo Administrativo ou contrato.

 

§2º - Para observância dos valores sugeridos para ressarcimento, às fls. 72, 73 e 75 do Relatório
Geral (Livro V), observando-se os encaminhamentos à respectivas Esferas Estadual e Federal,
conforme subsídio de todos dos Livros que compõem o Relatório Final da CPI das Obras da Copa
do Mundo, que resultaram no Total Geral de R$ 541.115.931,62 (quinhentos e quarenta e um
milhões, cento e quinze mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos).

 

§3º - Diante do exposto e consubstanciado nas análises apresentadas pelas Sub-Relatorias (Livro
III, Volumes I, II e III), em razão das irregularidades existententes no Processo Licitatório RDC
Presencial nº 001/2012/SECOPA, bem como no Contrato nº 037/2012/SECOPA – dele resultante -,
ao Governo do Estado de Mato Grosso para devida observância da legislação aplicada à matéria,
bem como cláusulas contatuais, que resultam, necessária e consequentemente, na RESCISÃO
CONTRATUAL com o Consórcio VLT Cuiabá – Várzea Grande, composto pelas empresas CR



Almeida S/A Engenharia de Obras, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.059.908/0001-20; Santa
Bárbara Construções S/A, incrita no CNPJ sob o nº 39.809.199/0001-39; CAF Brasil Indústria e
Comércio S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0001-82; Magna Engenharia Ltda, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 33.980.905/0001-24; Astep Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
10.778.470/0001-34.
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JUSTIFICATIVA

 

É inegável que a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Obras da Copa do Mundo, enfrentou
situações complexas, em razão do volumoso material de investigação analisado, que, inegavelmente,
após ser posto à análise pública, por vezes tende a gera dúbias ou errôneas interpretações no que se
refere aos textos finalísticos apresentados pelos Deputados Membros da CPI.

 

Neste ponto, é crível e necessário referendar a íntegra os achados de investigação que acompanham o
presente Projeto de Resolução, em especial por se tratarem de vasto material, que compõem um
conjunto de informações que devem ser analisadas como um todo e não individualmente.

 

Tanto é verdade, que o “Relatório Final” da CPI das Obras da Copa do Mundo é composto de 05 (cinco)
Livros, subdivididos em (07) sete volumes, cujas fundamentações estão subsidiadas por mais 136 (cento
e trinta e seis) volumes de documentos anexos ao Relatório Final.

 

Destes volumes mencionados, frisa-se a existência do Livro III, que é composto pelos volumes I, II e III,
que correspondem às fundamentações e justificativas dos Deputados Sub-Relatores, que integram,
complementam e subsidiam os apontamentos finalísticos compilados no Livro V, de lavra do Deputado
Relator.

 

Noutras palavras, tem-se por Relatório Final da CPI da Copa do Mundo, o conjunto de documentos e
informações que compõem os 07 (sete) Volumes, dos 05 (cinco) Livros e seus 136 Volumes de
documentos anexos.

 

Tanto é verdade, que no Livro V, de lavra do Deputado Relator, consta a informação de que, “(...) por
conta dos apontamentos de supostos atos ilícitos, as PROPOSTAS apresentadas pelos Deputados
Sub-Relator I, Sub-Relator II e Sub-Relator III, SUGEREM que a Comissão Parlamentar de Inquérito,
proponha o INDICIAMENTO de todos aqueles envolvidos na execução irregular dos serviços (...)”.

 

Desta forma, consolidando informações advindas dos Deputados Sub-Relatores, resta evidente que o
Relatório intitulado Livro V, não corresponde a material individual apto a exprimir isoladamente os
achados da CPI, mas, devendo ser recebido e interpretado no conjunto da obra de todos os Livros,
Volumes e Anexos apresentados pelos Deputados Membros.

 

Diante disso, a emenda tem por objetivo acrescentar parágrafos no Projeto de Resolução nº 001/2017,
objetivando CONVALIDAR e RATIFICA dados e informações existentes em todos os Livros – leia-se
Livro I, II, III (Sub-relatores I, II e III), IV e V -, de maneira a exprimir de maneira uníssona o que se extrai
dos achados de auditoria, bem como, ao que se buscou positivar na conclusão dos trabalhos daquela
CPI.

 



Assim, imbuídos do firme propósito de dar luz acerca dos fatos que compõem o objeto dessa
investigação, apresentam esta Emenda Aditiva, de modo a promover a credibilidade e o respeito ao
trabalho deste Parlamento, apresentando menção taxativa e positiva do que se extrai – obviamente - dos
Sub-Relatórios e do Relatório Geral da CPI das Obras da Copa do Mundo, promovendo, assim, os
encaminhamentos necessários para a emenda e aprovação do Projeto de Resolução, sem contudo, ter
procedido, em sua redação original, à qualquer modificação ou alteração do que foi aprovado pela
Comissão Parlamentar originária, mas, apenas, promovendo a necessária emenda aditiva para introduzir
parágrafos que esclareça a redação dada e advinda dos Relatórios Finais da CPI, com a denominação
que a Estação receberá, após a recategorização.
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