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Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

 
O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, ouvido o Plenário, REQUER a Mesa Diretora encaminhar ao Egrégio Tribunal de 

Contas - TCE-MT, ao Ministério Público, a Delegacia Fazendária, cópias dos processos 
referentes às investigações feitas pelas Comissões Parlamentares de Inquéritos nºs 
001/2015 e 002/2015, instituídas pelas Resoluções nºs 326/2015, para apurar a 

responsabilidade do não envio dos documentos a Câmara Municipal relacionados às 
prestações de contas referentes aplicações de recursos do FETHAB no município de 

Poconé-MT, bem como ter acesso as prestações de contas, requeridos pelos 
requerimentos de nºs 012/2015 e 015/2015 de iniciativa do vereador Élson Gonçalves 
“Guti Neto”, do PROS, aprovados por unanimidade nas Sessões Ordinárias, realizadas 

nos dias 06 de julho de 2015 e 01 de setembro de 2015, encaminhados ao Poder 
Executivo pelos Ofícios nºs 296, 297, 367 e 368/2015, recebidos em 13 de julho de 2015; 
09 de setembro de 2015 e pela vereadora Ornella Falcão, do PSD, pelo Requerimento nº 

008/2015, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária, realizada no dia 03 de 
agosto de 2015, encaminhado ao Poder Executivo pelos Ofícios nºs 315 e 316/2015, 

recebidos nos dias 11 de agosto de 2015; 327/2015, para apurar possíveis 
irregularidades ocorridas no processo licitatório modalidade Pregão Presencial para 
aquisições de combustíveis para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de 

Poconé-MT - Processo de Licitação nº 1067/2015, sobre os itens adiante relacionados: 
 

1 – Falsificação de assinatura de proprietário de um dos postos de 
combustíveis no recebimento do pedido para envio de orçamento/balizamento de preços 
dos produtos. 
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2 – Aumento desproporcional na quantidade dos produtos a serem 
adquiridos/consumidos no exercício 2015 com relação ao exercício 2014, no exercício de 

2014 para aquisição de combustíveis Álcool (58.000 litros), Gasolina (233.360 litros), 
Diesel Comum (233.360 litros) e Diesel S10 (222.400 litros), conforme Ata de Registro de 
Preço nº 005/2014 totalizou-se R$ 2.920.897,00, para o exercício de 2015 para 

aquisições dos mesmo produtos Álcool Hidratado (81.000 litros), Gasolina (294.960 
litros), Diesel Comum (578.160 litros) e Diesel S10 (590.400 litros) totalizou-se em R$ 
5.141.796,00 conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2015.  

3 – Solicitação para aquisições de combustíveis para Secretarias 
Municipais que não possuem veículos. 

 
A razão deste pedido deve-se ao fato de que as investigações relacionadas 

à CPI nº 001/2015 foi arquivada por decurso de prazo e a relacionada CPI nº 002/2015 

foi arquivada em atendimento a deliberação Plenária, por acreditar que as investigações 
realizadas pelas Comissões têm elementos que requer prosseguimento nas investigações 
é que requeremos envio dos Processos a estes órgãos.  

 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 11 de março de 2016. 
 

 

 
Vereador Guti Neto, do PROS 

 

 

 

 


