
COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES - CMRI

DECISÃO N2 0196/2016-CMRI, DE 08 DE SETEMBRO DE 2016.

RECURSONUP: 00075.000345/2016-65

RECORRENTE: Ananias Gonçalves Moura

ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: MTFC - Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle

1 RELATÓRIO

1.1 RESUMO DO PEDIDO ORIGINAL

Cidadão solicita informações acerca de suposto pedido de auditoria formulado pela

Presidência da República em parceria com o Ministério Público Eleitoral a ser realizada no

municipio de Vitória do Xingu/PA, para averiguar fraudes ao erário no ano de 2013.

1.2 RAZÕES DO ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA

Pedido: O órgão esclarece que em consulta aos sistemas, não foi encontrado o ofício citado

pelo cidadão, em que a Presidência da República teria solicitado auditoria no municipio de

Vitória do Xingu/PA. Acrescenta ainda que "a ultima ação de controle desenvolvida no

Municipio ocorreu em setembro de 2015, em função de situações presumidamente irregulares

noticiadas ao MTFC pelo Ministério Público Federal, e na ocasião o objetivo da apuração

limitou-se à apuração de possivel faturamento e desvio de material no âmbito no Programa

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE."

1~ Instância: Instituição ratifica resposta inicial.

2~ Instância: Instituição reitera respostas anteriores e esclarece que encontra-se em fase de

planejamento, na Regional do MTFC no Estado do Pará, ação de controle que objetiva fiscalizar

os recursos destinados à construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, no que se refere ao

Termo de Cooperação Técnica firmado entre a empresa Norte Energia 5/A e o referido

município.

1.3 DECISÃO DO MTFC

Não há.

1.4 RAZÕES DO (A) RECORRENTE

Cidadão discorda dos argumentos apresentados pelo MTFC e afirma que "O pedido de acesso

à informação é garantia de todos e neste sentido que peço-lhe que seja deferido o pleito por

ser medida de direito. Veja que até a presidente da república não mediu esforços aráãíender

O~,."- Com',,'oM''',d""",H",, d, '"fo~"õe> ~/ j'/~ ~ ~



o pleito que contra a corrupção no município de Vitória do Xingu/PA. Veja que é preciso

antecipação da auditagem pela gerêncía do MTFC no Pará e bem como que seja abrangido as

áreas de saúde e educação onde estar um grande podridão da corrupção. Veja os oficios

fossem atendido ainda na época hoje o município não estaria esta coisa nojenta que tem desta

organização criminosa que se instalou."

2 ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso foi interposto dentro do prazo legal de 10 dias da ciência da decisão, sendo, dessa

forma, tempestivo. O recorrente utilizou-se do recurso conferido pelo artigo 24 do Decreto nº

7.724/2012. O interessado é o legitimado para recorrer nos termos do inciso 111 do art. 63 da

Lei Nº 9.784/1999. Contudo, o recorrente insurge-se contra declaração de inexistência de

documento, pelo que aplicável a Súmula CMRI nº 6/2015. Pelo não conhecimento do recurso.

3 ANÁLISE DO MÉRITO

A Comissão Mista não analisou o mérito. Não conheceu do recurso, nos termos da Súmula

CMRI nº 6/2015.

4 DECISÃO

A Comissão Mista de Reavaliação de Informações decidiu, por unanimidade dos presentes, não

conhecer do recurso, nos termos da Súmula CMRI nº 6/2015.

5 PROVIDÊNCIAS

À Secretaria da CMRI para cientificação do recorrente, MTFC e Ministério da Transparência,

Fiscalização e Controle, da presente decísão.
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