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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 seja encaminhada a presente denúncia ao Exmº. 
Senhor Promotor de Justiça do Ministério Público Estadual da Comarca de Poconé-MT, 
em face da SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EMPREGO E RENDA, 

representada pelo secretário Urbano Ramos de Sene, e expor os seguintes fatos: 
 

Foi encaminhado o OF. CM. Nº 208/2015, datado de 12 de maio de 2015, em 
atendimento ao Requerimento nº 004/2015, de autoria dos vereadores Guti Neto, do 
PROS e Marcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB, aprovado por unanimidade na 101ª 

Sessão Ordinária, do dia 11 de maio de 2015, para que no prazo de 15 dias a Secretaria 
Municipal de Ação Social, Emprego e Renda, envie a Câmara Municipal relação de nomes 

das pessoas inscritas e selecionadas para que serem beneficiadas com moradia no 
residencial Guatós, na cidade de Poconé-MT, importando crime contra a Administração 
Pública a recusa ou não atendimento no prazo estabelecido, bem como a prestação de 

informação falsa 
 

Ocorre que esse requerimento foi solicitado há mais de 30 dias, conforme oficio anexo, e, 

até o presente momento a secretária de ação social, emprego e renda do município não 
responderam ao requerimento, ignorando a deliberação unanime do Poder Legislativo 

Municipal, em sua função institucional de fiscalizar e controlar. 
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Neste sentido, o artigo 14, § 2º da Lei Orgânica do Município de Poconé, 

determina que: 
 

“§2º- A mesa da Câmara Municipal pode encaminhar pedidos escritos de 

informação aos Secretários Municipais, importando em crime contra 
Administração Pública a recusa ou o não atendimento no prazo de trinta 

dias, bem como a prestação de informação falsa.” 
 

Logo, é notório que a secretaria de ação social, emprego e renda se recusaram de prestar 

informação à Câmara Municipal, uma vez que o oficio foi enviado no dia 19 de maio de 
2015 para a secretário. (doc. Anexo). 

 
Diante do exposto, considerando que os fatos acima narrados caracteriza em tese, crime 
contra Administração Pública, ferindo a Lei Orgânica do município de Poconé, no seu art. 

14, § 2°, pelo o que se requer ao Ministério Público, que sejam tomadas as medidas 
cabíveis. 

 
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 22 de junho de 2015. 

 
 
 

Vereador Guti Neto, do PROS 

 

 

 

 


