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RELATÓRIO 

 

Trata-se de relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela 

Resolução Administrativa nº 1/20, oriunda de Requerimento formulado por 

Vereadores para apurar a ocorrência de eventuais fraudes no processo licitatório 

n. 009/2018/FMAS e a contratação e execução de serviços provenientes do 

referido procedimento. 

 

Inicialmente, estabeleceu-se o cronograma de trabalhos da presente 

Comissão, com a oitiva de pessoas relacionadas, de alguma forma, com os fatos 

apurados. 

 

Na sequência, houve a notificação da convocação para os depoentes, 

conforme documentos do Processo da CPI. 

 

Contudo, houve a declaração de situação de emergência no território 

catarinense em decorrência da epidemia do novo Corona vírus (Decreto estadual 

n. 515, de 17 de março de 2020), suspendendo as oitivas agendadas, as quais 

não ocorreram pela proibição da realização de reuniões presenciais e 

aglomeração de pessoas nos espaços públicos. 

 

Neste interim, sobreveio Requerimento de Arquivamento desta CPI por 

perda de Objeto, formulado pelo Ver. Rogério dos Santos, fundamentando seu 

pedido no arquivamento do procedimento de 20/03/2020, no qual o Ministério 

Público, após ampla e criteriosa investigação, entendeu que nenhum crime 

ocorreu, encerrando a investigação. 

 

Apesar de entender que não houve nenhum crime, o Ministério Público 

apontou para eventuais irregularidades na fiscalização do contrato em questão, 

que devem ser apuradas de forma administrativa pela Administração Pública. 
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Desta forma, o Presidente desta Comissão, em reunião realizada de 

forma virtual, na data de 29 de julho de 2020, colocou em deliberação e votação 

o referido Requerimento, que acabou por ser aprovado, promovendo o 

arquivamento da presente CPI. 

 

CONCLUSÃO: 

 

Do exposto nos autos desta CPI, pode se concluir que:  

 

Não houve a prática de atos que possam configurar crime na contratação 

e execução dos serviços apurados nesta CPI, mas podem ter ocorrido falhas na 

fiscalização do contrato em questão, que devem ser apurados de forma 

administrativa e não justificam a existência de uma CPI para sua investigação. 

 

RECOMENDAÇÕES: 

 

Recomendamos que os órgãos fiscalizadores dos serviços prestados para 

o Município de Brusque sejam aperfeiçoados. 

 

É o relatório. Arquive-se. 

 

 

 

Leonardo Schmitz 

Relator 

 


