
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

REQUERIMENTO 	n 9 
Ementa: Requeiro ao Excelentíssimo Senhor Dr. Juiz de Direito da 3' Vara Cível da Comarca de 

Pindamonhangaba, c/c ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, dentro do viável, informações sobre o 

processo referente a falência da empresa Nobrecel, bem como, o possível agendamento de uma 

reunião com os administradores judiciais da massa com estes vereadores e comissão formada por 

ex-funcionários, pois o impacto socioeconômico desta situação abala diretamente o município e 

os cidadãos desta cidade. 

APROVADO 
2017 

Vereador Gados Moura Magrão 

Presidente 

Considerando que houve uso da Tribuna Livre desta Casa pelos ex-funcionários da empresa — 

massa falida — Nobrecel, expondo suas situações; 

Considerando que foram expostas as situações destes ex-empregados e que alguns estão 

passando necessidades e precisando de diversos tipos de ajuda; 

Considerando que cerca de 600 ex-funcionários não receberam rescisão trabalhista; 

Considerando a grave crise que assola o País e a dificil situação econômica da população; 

Requeiro à mesa, ouvido o Plenário que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Dr. Juiz de Direito 

da 3' Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba, c/c ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

dentro do viável, informações sobre o processo referente a falência da empresa Nobrecel, bem 
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como, o possível agendamento de uma reunião com os administradores judiciais da massa com 

estes vereadores e comissão formada por ex-funcionários, pois o imp 	ocioeconômico desta 

situação abala diretamente o município e os cidadãos desta cidade. 

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveir 

.__---Toninho da Farmácia 

ovembro de 2017 

Pinto de Andrade 
Ronaldo Pipas 

dor Rafael Goffi Morem' 

Vereador Felipe César Fr 

dor Professor Osvalf.4  
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