CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas
irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e
2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e
prejudiciais ao interesse público – CPIBNDES.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Goulart)

Requer seja submetido à deliberação
do
Plenário
desta
Comissão
Parlamentar de Inquérito o pedido ora
formulado
de
REQUISIÇÃO,
ao
BNDES, de documentos e informações
sobre o apoio do Banco para as
reformas e construções de estádios ou
arenas destinadas à Copa do Mundo
da FIFA de 2014.
Senhor Presidente,

Nos termos das disposições constitucionais (§ 3.º do art. 58 da
CF/88), legais (art. 2.º da Lei 1.579/52) e regimentais (arts. 35 a 37 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados), requeremos seja submetido à
deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora
formulado de REQUISIÇÃO, ao BNDES, de cópias de inteiro teor de todos os
contratos, e respectivos aditivos, relativos aos financiamentos feitos pelo Banco
para a reforma e construção dos seguintes estádios ou arenas destinados à
Copa do Mundo da FIFA de 2014: Mineirão (Belo Horizonte-MG), Mané Garrincha –
(Brasília-DF), Arena Pantanal (Cuiabá-MT), Arena da Baixada (Curitiba-PR), Castelão
(Fortaleza-CE), Arena Amazônia (Manaus-MA), Arena das Dunas (Natal-RN), BeiraRio (Porto Alegre-RS), Arena Pernambuco (Recife-PE), Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)
e Fonte Nova (Salvador-BA)

Solicita-se, também, o encaminhamento de todos os relatórios de
acompanhamento relativos aos referidos contratos, elaborados pelo BNDES,
e/ou por empresas contratadas pelo Banco para essa finalidade, bem como o
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envio das seguintes informações relativas ao desempenho de cada operação
(em R$ mil):
 Valores desembolsados pelo Banco, ano a ano, no período de
financiamento e eventual saldo a desembolsar;
 Valores reembolsados pelo mutuário, ano a ano no período de
financiamento, e saldo a reembolsar.
Solicita-se, ainda, que as informações ora requeridas sejam
enviadas em meio magnético e arquivo pesquisável.

JUSTIFICATIVA

As informações ora solicitadas são relevantes para que a CPI
possa dispor de um panorama detalhado das operações de apoio do Banco
para as obras de reforma e construção de estádios ou arenas para a realização
da Copa do Mundo da FIFA de 2014. Segundo algumas informações
disponíveis, essas obras consumiram recursos vultosos do Tesouro Nacional,
repassados por intermédio do BNDES (pelo menos cerca de R$ 5 bilhões), e
há grande demanda da sociedade brasileira por esclarecimentos sobre a forma
como foram aplicados esses recursos.

Sala das Sessões, em

de Outubro de 2015.

Deputado GOULART
PSD/SP

