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Ofício 298/2018 

 

Taubaté, 21 de novembro de 2018. 

 

Senhor Presidente,  

 

 Com os cordiais cumprimentos, encaminho para seu conhecimento o Ofício-Resposta 

n.º 1003, de 02 de outubro de 2018, no qual o Sr. Prefeito respondeu ao Requerimento n.º 

1312, aprovado pelo Plenário no dia 17 de setembro de 2018. O supramencionado 

Requerimento solicitou a realização de consulta popular às comunidades do Marlene Miranda 

e Santa Teresa para construção de um novo espaço público no local em que as piscinas foram 

aterradas.  

 Por meio do Ofício-Resposta n.º 1003/2018, o diretor do Departamento de Educação, 

Renato de Sousa Almeida, informou que a realização da consulta popular seria realizada pela 

Superintendência Social. Porém, após verificação nos diversos departamentos da Prefeitura, 

inclusive na própria Secretaria de Educação, fomos informados de que não existe a referida 

estrutura e que a responsabilidade pela consulta popular seria da Assessoria de Assuntos 

Comunitários. Sendo assim, a Prefeitura Municipal forneceu informações equivocadas a esta 

Casa Legislativa em resposta a um documento oficial.  

 Por essa razão, encaminho as informações acima citadas para que V. Exa., enquanto 

Presidente desta Casa, tome as providencias legais cabíveis para esta situação, em especial o 

envio de novo ofício à Prefeitura Municipal, para que, desta vez, a resposta a ser prestada 

atenda corretamente o requerimento supra, com o aviso de que informações falsas poderão 

acarretar a responsabilização dos agentes públicos, inclusive na esfera penal. 

Aproveito o ensejo para reafirmar os votos de consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

Vereadora Loreny –PPS 

Ao Exmo Sr. 
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Vereador Diego Fonseca 

Presidente da Câmara Municipal de Taubaté 


