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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre concessão bolsa SIMUBE. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que o Sistema Municipal de Bolsas de Estudo 

(Simube) é destinado aos alunos classificados entre os maiores índices de carência, que 

podem receber uma bolsa de estudos nos valores entre 25% e 100% da mensalidade; 

 

Considerando que o candidato deve comprovar residência e/ou 

domicílio no município de Taubaté, no mínimo, nos últimos 5 anos; estar matriculado em 

curso oferecido pelas instituições de ensino cadastradas junto ao Conselho de Administração 

do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo e ainda não ter concluído nenhum curso de 

graduação e/ou técnico profissionalizante, para que seja garantida a sua participação no 

processo seletivo;  

       

Considerando que em julho de 2017 Allison Gonçalves Silva 

Dutra Costa, que é filho da suplente de vereadora Andreia Gonçalves, e também já foi 

secretária de Meio Ambiente no início da gestão Ortiz Junior (PSDB), foi desclassificado do 

Simube por tentarem fraudar o processo; 

 

Considerando que ao anunciar a desclassificação e a exclusão de 

Allison, o Prefeito informou que, ele e mais três alunos que também fraudaram o processo, 

ficariam proibidos de participar do processo de concessão de bolsas por cinco anos; 

 

Considerando que, no ano de 2018, o estudante Allison foi 

eliminado na segunda e última fase do Sistema Municipal de Bolsas de Estudo após as 

assistentes sociais constataram que ele não se enquadra nas regras do programa. 
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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: 

 

I- Por que o estudante mencionado conseguiu participar do 

processo do Sistema Municipal de Bolsas de Estudo, sendo que este ficou proibido de 

participar do processo de concessão por cinco anos? 

II- Por que a proibição de participação no processo por 

cinco anos não chegou a ser aplicada? Solicita-se o documento que contém a decisão do 

Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo que libera a 

participação do aluno. 

III- Além do caso citado, existem outros estudantes com a 

mesma sanção? 

 

   

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 28 de Maio de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


