CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, investigar e apurar as
denúncias noticiadas no dia 27 de maio de 2015, sobre sete dirigentes da FIFA acusados de vários crimes, incluindo
fraude, suborno e formação de quadrilha, e presos na Suíça (há o envolvimento de três brasileiros, conforme o
Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sendo um deles José Maria Marin, ex-presidente da CBF e atual vicepresidente da instituição) – Máfia do Futebol ( CPIMAFUT )

REQUERIMENTO Nº
, DE 2016
(Do Sr. João Rodrigues)

Requer a convocação do Sr. Ricardo
Stuckert, sócio da Empresa Cinefoto
Stuckert Press Ltda ME, para
esclarecer denúncias veiculadas na
mídia sobre a prestação de serviços ao
ex-presidente Lula com supostos
pagamentos feitos pela Confederação
Brasileira de Futebol – CBF.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, ouvido
o Plenário desta Comissão, que seja convocado o Sr. Ricardo Stuckert, da
Empresa Cinefoto Stuckert Press Ltda ME, para esclarecer denúncias
veiculadas na mídia sobre a prestação de serviços ao ex-presidente Lula com
supostos pagamentos feitos pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF
.

JUSTIFICAÇÃO
Notícias veiculada nos últimos dias apontam uma investigação
do Ministério Público Federal, na qual o Sr. Ricardo Stuckert, um dos sócios da
Empresa Cinefoto Stuckert Press Ltda ME, tem contrato com a CBF e também
com o Instituto Lula, porém, tem feito trabalhos, quase que em exclusivamente,
para a entidade do ex-presidente.
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Conforme reportagem, o Sr. Ricardo fora contratado pelo
Instituto Lula como fotógrafo oficial do ex-presidente Lula, logo após a
presidente Dilma Rousseff tomar posse em 2011.
O fotógrafo tem contrato com as duas entidades, contudo, a
investigação detectou que a empresa do fotógrafo recebe atualmente R$ 35 mil
mensais da entidade comandada por Marco Polo Del Nero (CBF). Ou seja,
percebe a maior parte de seus pagamentos.
Curioso notar que, antes de se tornar público o processo
investigatório, o fotógrafo não estava comparecendo aos eventos organizados
pela CBF. Com base nas informações prestadas, seu comparecimento não era
registrado desde os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.
Constatou-se, também, que fotógrafo se dedicou a registrar os
eventos com a participação do ex-presidente Lula na reta final do processo de
Impeachment contra a presidente Dilma.
Com a finalidade de esclarecer se a “Máfia do Futebol” também
está bancando o ex-presidente Lula, a colaboração do Sr. Ricardo Stuckert
trará elementos essenciais à condução dos trabalhos desta Comissão
Parlamentar de Inquérito.
Neste intento, reitero o pedido de apoio dos Nobres Pares para a
aprovação deste Requerimento.

Sala da Comissão, em 4 de maio de 2016.

Deputado JOÃO RODRIGUES
PSD/SC

