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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 18/2017 

Assunto: Requer informações detalhadas da Fundação Pró-Lar e da Diretoria de Governança e 

Transparência sobre os indícios de irregularidades na gestão da Fundação Pró-Lar, durante 

o exercício de 2016, conforme nota distribuída à imprensa no dia 3 de maio de 2017. 

 

Em razão das informações sobre indícios de irregularidades na gestão da 

Fundação Pró-Lar, durante o exercício de 2016, especificamente sobre os contratos de 

limpeza e capina de terrenos firmados pela Autarquia Municipal no período, conforme 

divulgado no Relatório de Controle Interno da Diretoria de Governança e Transparência, 

Ordem de Serviço nº 001/2017, de 27 de abril de 2017, 

REQUEREMOS à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, 

ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja 

encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

 

1. Quais medidas foram tomadas em relação às irregularidades 

apontadas no relatório da Diretoria de Governança e Transparência, além do 

encaminhamento das informações ao Ministério Público Estadual e a demissão do 

servidor público municipal Christian Petterson Antunes Lemos? 

2. Existem indícios de irregularidades em outros contratos da Fundação 

Pró-Lar firmados durante o exercício de 2016, além dos contratos de capina e limpeza de 

terrenos? 

3. Existem indícios de irregularidades em outros órgãos e Autarquias 

Municipais, relativas ao exercício de 2016, que estão sendo objeto de investigação por 

parte da Diretoria de Governança e Transparência? 

4. Solicitamos ainda acesso à planilha financeira de execução de 

serviços de limpeza e capina de terrenos da Fundação Pró-Lar, relativa aos exercícios de 

2016, 2015, 2014 e 2013, bem como a outros documentos relativos à prestação dos 

serviços em questão. 

 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 10 de maio de 2017. 

 

 

DR. RODRIGO SALOMON 
Vereador - PSDB 


