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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre as sindicâncias que estão em 

andamento no município de Taubaté.  

 

 

Senhor Presidente,  

 

  

Considerando que por meio do requerimento n.º 1926/2017, esta 

vereadora questionou o andamento da sindicância aberta referente ao processo de compra de 

equipamentos de playgrounds com sobrepreço; 

 

Considerando que no ofício n.º 1311/2017, do dia 19/10/2017, a 

Prefeitura de Taubaté informou que “a Secretaria de Negócios Jurídicos informa que irá 

ajuizar nos próximos dias Ação de Cobrança em face da Empresa Bras-Movel Comercial 

Ltda – ME, junto à Vara da Fazenda Pública desta comarca de Taubaté”; 

Considerando que por meio da Portaria n.º 11, de 03 de março 

de 2017, foi aberto um processo de sindicância para apurar denúncias feitas pelos 

responsáveis pelos alunos da EMEI Prof. Carlos Rizzini; 

Considerando que o referido processo refere-se a uma professora 

em contato direto com crianças diariamente.  

Assim sendo, é que:  

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 
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I- Já foi ajuizado a Ação de Cobrança em face da Empresa 

Bras-Movel Comercial Ltda – ME, junto à Vara da Fazenda Pública para reaver o recurso 

do sobrepreço? 

II – Uma vez que a professora continua em contato 

cotidiano com os alunos, cujos responsáveis estão participando do processo de sindicância 

e que os alunos são pequenos e nos primeiros contatos com a vida escolar, questiona-se: 

existe algum mecanismo no processo de sindicância para minimizar o contato dos alunos 

com a professora que vivência o processo? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 26 de Outubro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 

 


