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Foi aprovado em duas votações pela Câmara
de Taubaté no dia 7 e segue para sanção do prefeito o projeto de lei 158/2021, de autoria do prefeito José Saud (MDB), que trata do orçamento municipal para 2022. A Prefeitura de Taubaté estima
arrecadar R$ 1,3 bilhão em 2022.
Para a Secretaria de Administração serão destinados R$ 79,9 milhões; Governo, R$ 32,4 milhões;
Esportes, R$ 44,4 milhões; Educação, R$ 427,6
milhões; Inclusão Social, R$ 40,3 milhões; Segu-
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rança Pública, R$ 29,1 milhões; Mobilidade Urbana, R$ 24,5 milhões; Gabinete, R$ 5,3 milhões.
A Secretaria de Planejamento terá à disposição
R$ 14,8 milhões; Inovação, R$ 9 milhões; Saúde,
R$ 343 milhões; Obras, R$ 75,7 milhões; Serviços
Públicos, R$ 140 milhões; Turismo e Cultura, R$ 11
milhões; Meio Ambiente, R$ 7 milhões; e Procuradoria-Geral, R$ 10 milhões.
O orçamento da Câmara será de R$ 35 milhões.
O Instituto de Previdência do Município (IPMT)

SESSÃO
estima R$ 215 milhões de receita
e despesa, e a Unitau, R$ 175 milhões em receitas e R$ 166 milhões em despesas.
A Fundação Universitária de
Taubaté (Fust) tem previsão de
R$ 1,3 milhão em receita e despesa. A Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unitau
(Funcabes), R$ 51,3 milhões de
receita e R$ 57,9 milhões de
despesa. O valor da diferença,
R$ 6,5 milhões, deverá ser coberta com repasses da Unitau.
A Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da
Unitau (Fapeti) prevê receita de
R$ 9,3 milhões e despesa R$ 9,4
milhões. A diferença entre despesa e receita será coberta com
recursos financeiros a serem repassados pela Unitau.
A mesma situação, de cobertura da diferença de R$ 100 mil
com repasses da Unitau, acontece com a Fundação de Arte,
Cultura, Educação, Turismo e
Comunicação (Funac), que estima receita de R$ 32,1 milhões e
despesa de R$ 32,2 milhões.
Emenda da Comissão de Finanças, aprovada pelo Plenário, altera de 20% para 8% a
margem para abertura de créditos, independentemente de
autorização legislativa. Há 19
emendas impositivas, que são
aquelas apresentadas pelos vereadores até o limite de 1,2%
da receita corrente líquida, totalizando R$ 15 milhões.
A Comissão de Finanças
emitiu parecer contrário ao projeto de lei e apontou falta de
transparência e participação
popular na elaboração da proposta, tais como audiências públicas com ampla divulgação e
participação dos conselhos municipais, além da falta de “encadeamento” com o Plano Diretor.
O parecer foi submetido ao Plenário, mas foi rejeitado.
O projeto de lei recebeu voto
contrário das vereadoras Elisa
Representa Taubaté (Cidadania)
e Talita Cadeirante (PSB).

Eduarda Visoto

Garantia de emenda
parlamentar de 1,2% é
promulgada
Os vereadores aprovaram no
dia 7, em segunda votação, a
proposta de emenda à Lei Orgânica 4/2021, que garante aos
parlamentares emendas individuais ao orçamento municipal
até o limite de 1,2% da receita
corrente líquida municipal.
De acordo com a Constituição Federal, metade deste
percentual será destinada a
ações e serviços públicos de
saúde. A proposta foi promulgada pela Presidência da Câmara no dia 8 (veja a publicação neste Boletim).
A propositura tem autoria
dos vereadores Paulo Miranda (MDB), Boanerge (PTB),
Elisa Representa Taubaté (Cidadania), João Henrique Dentinho (PSL), Neneca Luiz Henrique (PDT), Nunes Coelho e
Vivi da Rádio, do Republicanos.
As emendas parlamentares,
conhecidas também como

emendas impositivas, foram
criadas em 2015 por intermédio
da Emenda Constitucional 86.
No entanto, em 2017 a Assembleia Legislativa de São Paulo
aprovou uma emenda constitucional estabelecendo o limite
de 0,3% para as emendas individuais, o que acarretou dúvidas aos municípios paulistas.
Segundo a justificativa apresentada pelos vereadores, o
Tribunal de Justiça do Estado
decidiu que o processo legislativo de aprovação das emendas
individuais pode seguir os parâmetros estabelecidos pela
Constituição Federal, sem que
isso seja causa de ofensa à
Constituição de São Paulo.
“O estabelecimento do limite diretamente na Lei Orgânica, assim como está disposto
na Constituição Federal, resolve essa questão de forma definitiva”, dizem os autores.
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SESSÃO

CRIAÇÃO DE TAXA
DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL É APROVADA

Stockphotos

Os vereadores aprovaram em
duas votações no dia 7 o projeto
de lei 189/2021, de autoria do
prefeito José Saud (MDB), que
estabelece normas, critérios e
procedimentos para o licenciamento ambiental no município.
Na justificativa apresentada
pela Secretaria de Meio Ambiente, é mencionada a intenção
do município obter controle
sobre os empreendimentos situados em seu território e melhor
direcionar as compensações ambientais, em conformidade com
as prioridades estabelecidas em
seus planos municipais e em seu
ordenamento especial.
Além disso, o projeto institui
as taxas de autorização e licenciamento ambiental como tributo municipal. “Taubaté tem
realizado, sem cobrar taxas, o licenciamento das atividades cujo
impacto ambiental seja classificado como baixo e médio”, diz
a mensagem. “A resolução do
Conama (Conselho Nacional do
Meio Ambiente) determina que
o custo da análise para obtenção
da licença ambiental deverá
ser estabelecido por dispositivo
legal, visando o ressarcimento,
pelo empreendedor, das despesas realizadas pelo órgão ambiental competente”.
Na sequência, a mensagem
esclarece que os apontamentos
do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo informam que, ao
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não instituir e efetuar cobrança
das taxas de licenciamento, o
município renuncia a uma fonte
de receitas e contraria a resolução do Conama.
Os valores definidos pela
proposta são inferiores aos cobrados pela Cetesb. A estimativa da Prefeitura é que a licença
prévia para a instalação de microempresa, por exemplo, custe
R$ 262; instalação de fábrica de
embalagens de papel, R$ 3.394; e
o maior valor seria cobrado para
atividades de canalização de córrego em área urbana, R$ 4.231.
Esses valores dependem de cálculos feitos de acordo com a tabela anexa ao projeto de lei.
No caso de microempresas
ou empresas de pequeno porte,
as taxas serão equivalentes a
15%. Microempreendedor individual será isento da cobrança.
O projeto cria a Comissão Permanente de Licenciamento Am-
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biental, encarregada de analisar
e emitir pareceres dos procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental; estabelece
normas de fiscalização e aplicação de sanções.
Localização, construção, instalação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
consideradas potencialmente
poluidoras, bem como empreendimentos capazes de causar
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento
da Secretaria de Meio Ambiente,
inclusive atividades ligadas à
movimentação de terra, supressão de vegetação, cortes de
árvores e intervenção em área
de preservação.
Duas emendas de correção redacional da Comissão de Justiça
foram aprovadas com o texto.
O projeto segue para sanção do
prefeito, para que se torne lei.

SESSÃO

Alterações no Plano
Diretor são aprovadas
pela Câmara de Taubaté
Imprensa CMT

O plenário da Câmara de Taubaté aprovou em
duas votações no dia 7 o projeto de lei complementar 19/2021, de autoria do prefeito José Saud
(MDB), que altera o Plano Diretor Físico quanto à
classificação do uso do solo, uso não residencial
(destinado ao exercício de atividades institucionais, industriais, comerciais e de prestação de serviço) e uso especial.
A proposta define que o uso especial é caracterizado por atividades relacionadas à infraestrutura urbana e rural, de equipamentos
destinados ao saneamento, como coleta e distribuição de água e esgoto; equipamentos de telecomunicação, telefonia celular e repetidoras
de televisão; equipamentos de transmissão, geração e distribuição de energia elétrica, como
estações de energia elétrica e energia alternativa, linhas de transmissão e usinas termelétricas; equipamentos para atividades de gestão
de resíduos não-perigosos; e equipamentos de
uso institucional destinado a fins militares e ao
uso social, como unidades prisionais, cemitérios e atividades de assistência social e de saúde,
inclusive residências coletivas (casa de repouso,
casas de recuperação, orfanatos e similares).
As atividades classificadas como uso especial,
de utilidade pública, serão permitidas em todas as
macrozonas. No entanto, fica resguardada a análise especial nas áreas de interesse histórico, cultural e ambiental. Além das licenças obrigatórias,
deverá ser apresentado o estudo de impacto de vizinhança e, caso necessário, a anuência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.
O projeto retira do quadro de incomodidade
as seguintes atividades: do nível 1, assistência
social e de saúde, inclusive residências coletivas,
estação de radiodifusão, estação de radiobase,
prédios e instalações vinculados às polícias civil
e militar; do nível 2, prédios e instalações vinculados ao Corpo de Bombeiros, antenas, estações

de radiobase e equipamentos
de telecomunicações; nível
3, energia elétrica (geração,
transmissão e distribuição); e
do nível de incomodidade 4,
unidade prisional e energia elétrica (geração, termelétrica).
Duas emendas foram apresentadas pela Comissão de Justiça e
Redação para corrigir anexos do
Plano Diretor. Emenda apresen-

tada pelo vereador Alberto Barreto (PRTB) revoga inciso que
incluiu como área especial de
proteção e paisagem urbana os
rios Una e Itaim.
A proposta recebeu votos contrários das vereadoras Elisa Representa Taubaté (Cidadania) e
Talita Cadeirante (PSB). O texto
depende de sanção do prefeito,
para que se torne lei.
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SESSÃO

Reforma administrativa
municipal é aprovada pela
Câmara de Taubaté
Imprensa CMT

Os vereadores de Taubaté
aprovaram em duas votações
no dia 7 o projeto de lei complementar 29/2021, de autoria
do prefeito José Saud (MDB),
que altera a estrutura administrativa do município.
A proposta cria as Secretarias de Gabinete, de Justiça e
Cidadania, e de Habitação. Altera a Secretaria de Inovação,
incluindo Turismo na abrangência dela. Com isso, a atual
Secretaria de Turismo e Cultura
passa a ser Secretaria de Cultura
e Economia Criativa. Altera Secretaria de Meio Ambiente, incluindo Bem-Estar Animal à nomenclatura e abrangência dela.
Altera Secretaria de Esportes e
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Lazer, incluindo Qualidade de
Vida na nomenclatura e abrangência. Desmembra Secretarias
de Administração e de Finanças.
O projeto define as diretorias
e áreas que compõem as secretarias, as competências de cada
pasta. Algumas passam a ter secretário-adjunto, também de
livre escolha, como as de Inclusão Social, de Obras, de Educação, de Mobilidade Urbana, de
Saúde e de Serviços públicos.
São criados os seguintes
cargos efetivos: um engenheiro
civil, 34 agentes operacionais
de Defesa Civil, um contador,
um analista técnico-legislativo,
nove analistas técnicos judiciários, um turismólogo, um psi-
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cólogo e dois auxiliares de cozinha.
Na mensagem encaminhada à Câmara, o prefeito sustenta que cresce a exigência da população quanto aos investimentos municipais e aos
serviços públicos, o que obriga a administração
a adaptar sua estrutura administrativa. “Procura-se criar condições e ambiente necessários para
atingimento da máxima eficiência das atividades
realizadas pela Prefeitura, em atendimento aos
munícipes com qualidade, racionalidade e transparência”, diz o prefeito.
O impacto orçamentário com as mudanças
demonstra acréscimo de 9% com despesa de
pessoal, em 2021. O prefeito justifica que o aumento da despesa será compensado pelo crescimento real da receita, por meio do cadastramento contínuo de imóveis, recadastramento
das atividades econômicas, geoprocessamento
das unidades imobiliárias e atualização da
planta genérica, entre outras ações.
O projeto recebeu sete emendas da Comissão
de Justiça e Redação, para adequação textual.
Uma delas determina que a designação do corregedor-geral ocorrerá em janeiro do terceiro
ano do mandato do prefeito.
Outra emenda incorpora ao projeto a substituição dos anexos de referência salarial, enviada
pelo prefeito em 23 de novembro, uma semana
após a apresentação da proposta. “O Executivo
sustenta que o anexo que trata dos padrões remuneratórios previa alguns acréscimos para determinadas categorias que poderiam ferir o princípio
da isonomia. Por esta razão, enviou novo anexo,
sem qualquer ajuste, deixando para o futuro um
projeto que trate do plano de carreira a discussão
acerca de valores salariais”, diz a Comissão.
A propositura depende de sanção do prefeito,
para que se torne lei. O texto recebeu voto contrário dos vereadores Alberto Barreto (PRTB),
Elisa Representa Taubaté (Cidadania), Professor
Edson (PSD) e Talita Cadeirante (PSB).

SESSÃO

Câmara de Taubaté
aprova mudança em sua
organização administrativa
Os vereadores de Taubaté
aprovaram em duas votações
no dia 7 o projeto de lei complementar 25/2021, de autoria da
Mesa da Câmara, que altera sua
estrutura administrativa e cria
cargos para a TV.
O projeto define a atribuição
do cargo de ouvidor, função que
será exercida por servidor de
carreira mediante adicional de
10% no salário; aumenta o valor
mensal do auxílio-alimentação
a partir de janeiro de 2022; altera a denominação dos cargos
de agente de cerimonial e coordenador de zeladoria; cria
cargos de recepcionista, apresentador de rádio e TV, auxiliar
de produção televisiva, auxiliar de operações e assistente de
produção videográfica; e altera
o regramento do auxílio saúde,
para prever que sua regulamentação seja feita por resolução, e
não ato da Mesa.
De acordo com a justificativa
dos vereadores, a principal alteração é referente à estrutura
da TV Câmara, em virtude da
abertura do sinal. Como anexo,
a Mesa traz a representação do
Conselho Público de Comunicação da TV, que demonstra a
necessidade dos profissionais
para que a emissora possa desenvolver sua programação.
A proposta recebeu quatro
emendas, e todas foram aprovadas. Três foram sugeridas
pela Mesa: a primeira corrige

Imprensa CMT

uma tabela com os subsídios
dos cargos em comissão. O projeto original trouxe a tabela da
Lei 402, de 2016, transpondo
os mesmos valores fixados naquele ano, desconsiderando as
revisões anuais que se deram
posteriormente, e a emenda
corrigiu essa falha.
Outra emenda regulamenta
as licenças dos servidores da
Câmara, submetendo ao Serviço Médico Oficial os casos
com mais de 30 dias de afastamento. A terceira aumenta de
três para cinco Unidades Fiscais do Município (UFMTs) o
valor do auxílio alimentação –
com isso, o benefício será de
R$ 1.045. Esta emenda recebeu

votos contrários dos vereadores
Alberto Barreto (PRTB), Elisa
Representa Taubaté (Cidadania)
e Professor Edson (PSD).
A quarta emenda ao projeto
tem autoria da Comissão de
Justiça e Redação e fixa para
janeiro de 2022 a vigência dos
artigos relacionados à criação
de cargos e aumento do auxílio alimentação.
O projeto recebeu voto contrário do vereador Alberto Barreto. Estiveram ausentes os vereadores Boanerge (PTB) e Vivi
da Rádio (Republicanos). O presidente Paulo Miranda (MDB)
não vota. Para que entre em vigência, a proposta depende de
sanção do prefeito.
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SESSÃO

Vereadores autorizam
criação do programa
Dinheiro Direto na Escola
Stockphotos

Os vereadores de Taubaté
aprovaram em duas votações no
dia 7 o projeto de lei 188/2021,
de autoria do prefeito José Saud
(MDB), que autoriza a criação
do programa Dinheiro Direto
na Escola Municipal, por meio
da celebração de convênios com
as associações de pais e mestres
(APMs) das unidades escolares.
O projeto autoriza a abertura de crédito de R$ 1.195.770,
sendo R$ 347 mil para as unidades de educação infantil e
R$ 848 mil para a Secretaria Mu-
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nicipal de Educação, a fim de
atender à criação do Programa.
A ideia é permitir o repasse
de recursos e criar condições
para a constante melhoria dos
indicadores de qualidade da
educação, através da aquisição
de materiais, contratação de
serviços para execução célere
de pequenas obras e reparos;
aquisição de materiais permanentes, de consumo, de combate à covid e de tecnologia,
além da implementação de
projetos pedagógicos.
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“O sistema municipal de ensino conta com 123 unidades escolares, e a execução das ações,
de forma emergencial, é ineficaz e morosa, e a formalização
de parcerias com as APMs pode
viabilizar a agilização desses
processos, tornando a gestão
das demandas das unidades escolares muito mais eficiente”,
diz a mensagem encaminhada
pelo prefeito.
A propositura depende de
sanção do prefeito, para que
se torne lei.

SESSÃO

Vereadores aprovam
parcelamento de
outorga onerosa em
24 vezes
A Câmara de Taubaté aprovou
em duas votações no dia 7 o projeto de lei 124/2021, de autoria
do prefeito José Saud (MDB),
que estende a possibilidade de
pagamento, em 24 parcelas, da
outorga onerosa de construir. A
regra atual permite o parcelamento em somente três vezes.
A outorga onerosa é um recurso que permite a edificação
acima do coeficiente máximo
previsto, conforme a zona na
qual determinado lote se insere,
mediante contrapartida financeira do beneficiário.
A proposta determina, ainda,
que o atraso do pagamento das
parcelas sujeitará o devedor à
multa de 10% sobre o valor total
da obrigação, juros de 1% e correção monetária. O empreenStockphotos

dedor que optar pelo pagamento
à vista será beneficiado com
10% de desconto.
Projeto
recebeu
cinco
emendas. O vereador Serginho
(Progressistas) sugeriu fixar o
valor da parcela mensal em 1,5
Unidade Fiscal do Município
(UFMT), equivalente a R$ 313,
neste ano de 2021 (a UFMT é reajustada anualmente). Há quatro
emendas da Comissão de Justiça, para correção redacional
e para alterar a correção pela
falta de pagamento para UFMT,
ao invés do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC).
O projeto de lei, que teve voto
contrário da vereadora Elisa Representa Taubaté (Cidadania),
depende de sanção do prefeito
para que entre em vigência.

Projeto
autoriza
transferência
de recursos
para Fapeti
Imprensa CMT

No dia 7, os vereadores aprovaram em duas votações o projeto de lei 166/2021, de autoria
do prefeito José Saud (MDB),
que abre crédito adicional ao orçamento de 2021 a favor da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação (Fapeti).
A Fundação solicitou este
crédito para a inclusão de dois
novos programas de trabalho. O
primeiro deles, no valor de R$2,4
milhões, é a formalização de
parceria com a Universidade de
Taubaté para desenvolvimento
de ensino à distância, além de
operacionalização de atividades
necessárias ao desenvolvimento
dos cursos de especialização e
de residência médica.
O segundo, ao custo de
R$644 mil, é uma parceria com
a Prefeitura de Taubaté para
atendimento dos alunos da Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas (Emca) e gestão do
Hub de Inovação Tecnológica
de Taubaté (Hitt).
O projeto depende de sanção
do prefeito para que se torne lei.
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AUDIÊNCIA

Audiência debate
sistema de educação
domiciliar em Taubaté
Vitor Reis

Fernanda Cristina,
Joceli Martins,
Marcelo Macedo,
Fabricio Pereira,
Marcelo Mota e
Thales Melo

Em audiência pública realizada na Câmara de
Taubaté na segunda-feira, 6, foi discutido o projeto
de lei 163/2021, relacionado à aplicação do sistema
de ensino domiciliar, também conhecido como
homeschooling, na cidade.
O evento foi presidido pelo vereador Marcelo
Macedo (MDB), autor do requerimento de convocação da audiência. Completaram a mesa a secretária de Educação, Gabriela Antônia, a representante da Associação Nacional de Ensino
Domiciliar, Fernanda Cristina, a representante das
Famílias Educadoras, Joceli Martins, o defensor
público Fabrício Pereira, o representante do Famílias Educadoras de São Paulo, Marcelo Mota, e o
advogado Thales Melo.
O projeto de lei torna facultativa aos pais a
forma de educar os filhos, visando o desenvolvimento da criança durante os ensinos fundamental e médio.
A secretária de Educação, Gabriela Antônia,
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afirmou que a falta de acompanhamento da Secretaria quanto à evolução dos alunos gera preocupação e que seriam necessários estudos para
determinar “os passos a serem seguidos pelos
pais”, como a distribuição de materiais, o monitoramento e o desenvolvimento social da
criança. Gabriela lembrou que, durante a pandemia, algumas famílias tiveram a capacidade
de ajudar os filhos na educação online, mas que
não é possível generalizar.
Participaram da audiência os vereadores Alberto Barreto (PRTB), Elisa Representa Taubaté
(Cidadania), Douglas Carbonne e Richardson
da Padaria, do DEM, Luciano Moises Pirulito
(PL), Paulo Miranda (MDB), Professor Edson
(PSD), Rodson Lima Bobi (PSDB) e Talita Cadeirante (PSB).
O vídeo está disponível no canal da TV Câmara
Taubaté no Youtube, https://www.youtube.com/
tvctaubate.
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AUDIÊNCIA

Em audiência, secretário
anuncia mudanças na
rede de saúde
Ana Clara Gimbo

No dia 8, a Câmara de Taubaté
realizou uma audiência pública
para debater o tema “Urgência e
emergência na rede municipal”.
O vereador Moises Luciano Pirulito (PL), autor do requerimento
2474/2021, de convocação da
reunião, coordenou o encontro
no plenário.
O secretário de Saúde, Mário
Peloggia, citou que a superintendência do Hospital Municipal de
Taubaté (H-Mut) foi substituída
há 15 dias. De acordo com Peloggia, os novos nomeados, os médicos Calos Maganha e Fabiana
Mara, assumiram o posto na direção-geral e apresentaram um
plano de gestão e trabalho, que
já foi avaliado pela comissão técnica da Secretaria de Saúde e já
está em vigor.
A médica Fabiana Mara
afirmou que a gestão do H-Mut
entende que a sua principal
disfuncionalidade é a falta de
leitos destinados às Unidades
de Pronto Atendimento (UPAs).
Segundo a doutora, a reinauguração do anexo hospitalar será
no dia 12; a partir daí os leitos
de covid e a retaguarda para as
UPAs estarão disponíveis para
atendimento e contarão com o
suporte necessário para o tratamento adequado dos pacientes.
“A gente entende que um paciente grave não pode ficar
mais que seis horas na UPA”, comentou Fabiana.
O secretário Mário Peloggia

afirmou que há projetos para
a construção de outro Pronto-Socorro ou uma UPA, e até
mesmo a possibilidade de se
transformar o Pronto-Socorro
em um Hospital Municipal,
além da ampliação do H-Mut. A
intenção é que essas mudanças
sejam feitas ainda durante a
atual gestão.
Peloggia também comentou
sobre a transferência de pacientes das UPAs para o Hospital Regional. Ele esclareceu
que o remanejamento depende
do sistema estadual de gestão
de vagas, a Central de Regulação

de Ofertas de Serviços de Saúde
(Cross), e contou que o secretário de Governo, Padre Afonso,
está trabalhando para ajustar o
fluxo do eletivo e da emergência.
Participaram da audiência os
vereadores Adriano Coletor Tigrão (Cidadania), Alberto Barreto (PRTB), Jessé Silva (PL),
Marcelo Macedo (MDB), Nunes
Coelho (Republicanos), Richardson da Padaria (DEM),
Rodson Lima Bobi (PSDB) e Serginho (PP). O vídeo completo
está disponível no canal da TV
Câmara Taubaté no Youtube,
youtube.com/tvctaubate.

Denise,
Alessandra
Losque, Fabrício
Galvão, Mário
Peloggia,
Moises Pirulito,
Danielison Alves
e José Márcio
Guimarães
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36ª sessão ordinária
Após comparecer ao evento
Empreenda Caraguá, o vereador
Serginho sugeriu ao prefeito a implementação de um programa semelhante em Taubaté.

SERGINHO

- Solicitamos ao prefeito a possibilidade, que a gente possa
estar então implantando na
cidade de Taubaté o Empreenda Taubaté. É emprego
para segurança, é emprego para
garçom, e outros também, para
a montagem de toda essa estrutura. Então nós estamos aí,
fazendo essa força para gerar
emprego e renda aqui na cidade
de Taubaté.

Progressistas

O vereador Adriano Coletor
Tigrão listou as emendas impositivas de sua autoria para o orçamento de 2022 e explicou que
tentou ajudar a todos.

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania
Partido
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- Eu tentei equilibrar a saúde
com a educação e o esporte e
quero falar a vocês que minha
emenda vai ser muito usada
para a nossa população. Quero
dizer a vocês que este vereador
vem pretendendo e lutando
para fazer algo diferente neste
país. Eu posso ser um coletor de
lixo de nascença, mas a minha
esperança e a minha oportunidade que vocês me deram é a
de fazer algo neste país.
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Visitas
O parlamentar comentou a visita na Vila Aparecida, onde os
moradores solicitaram um container para o depósito de lixo.
Segundo Serginho, a empresa
EcoTaubaté chegou a afirmar
que isto seria inviável, mas depois reconsiderou e irá fazer um
teste por 30 dias.
Elogios
O vereador apresentou fotos
de conquistas, como a terra
compactada na obra do córrego
da Monção, e a resposta da Prefeitura sobre a carteira do autista que, segundo ele, já está
sendo organizada. Ainda elogiou o retorno de eventos, como
o show de Zeca Baleiro e a competição de mountain bike.

Saúde
O parlamentar falou sobre a
compra de quatro ambulâncias
novas para o município e descartou a ideia de usar o dinheiro
para alugar os veículos. Ele ainda
comentou que uma emenda irá
comprar próteses e que a Estratégia de Saúde da Família (ESF)
do bairro Água Quente também
receberá parte da verba.
Esporte
Tigrão explicou que praticamente toda a sua emenda para
o esporte irá para a concessão
de bolsas do Fundo de Assistência ao Desporto Amador de
Taubaté (Fadat) e também para a
escolinha de futebol do Esporte
Clube Taubaté.

PALAVRA DOS VEREADORES

36ª sessão ordinária
em primeiro lugar a gente tem
que olhar o ser humano. Se
estivessem zeradas as filas,
se não tivesse problema na
saúde, se tivesse recursos so- Nós temos muitas pessoas nas
brando, ok. Mas não é o caso.

O vereador Alberto Barreto
explicou o seu posicionamento
contrário à verba de quase R$ 3
milhões para a criação de um Hospital Veterinário em Taubaté.

ALBERTO BARRETO
PRTB

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
PSL

filas precisando de cirurgia. Cirurgias de hérnia, de catarata
simples, e até cirurgias mais
complexas, e como é que a
gente vai justificar à população
de que não tem recurso para
essas cirurgias, ao passo em
que a gente está gastando R$3
milhões com o Hospital Veterinário para cuidar de doenças
de cachorro? Não é nada contra
animal, eu gosto de animal, mas

Emendas impositivas
Barreto destinou R$ 200 mil
à UPA do Cecap e R$ 85 mil
para a substituição das estufas
odontológicas em três escolas
da cidade.
Ele também separou R$ 50
mil para a produção de aduelas
na cidade, R$ 100 mil para a manutenção dos tratores do município, R$ 100 mil à Secretaria de
Segurança Pública e R$ 50 mil à
Defesa Civil.

O vereador João Henrique Dentinho elogiou a implantação de estacionamento no mirante da estrada do Pinhão e a capacitação
dos funcionários dos museus.

Sinalização
Dentinho relatou uma reunião com o secretário de Mobilidade Urbana, Tiago Dias, para a
sinalização viária do Cecap.

- Se temos no mirante uma paisagem linda e que é ponto turístico, nada mais justo do
que ter um estacionamento
também. Quero parabenizar a
Secretaria de Cultura, pela capacitação dos profissionais
dos museus. Isso é muito importante, para que possamos
ter cada vez mais turistas - nós
temos que recebê-los bem e,
para isso, nós temos que ter
profissionais capacitados.

Parceria
Dentinho aprovou a parceria entre a Prefeitura e a EcoTaubaté, que irá instalar hortas
urbanas em áreas de linhas de
transmissão de energia. A ideia
foi uma indicação do vereador.
Homenagem
Ele ainda discursou sobre
Paulo Augusto Naldi Marcondes, que recebeu o Prêmio
Força Aérea Brasileira, o Prêmio
Honra ao Mérito do Ministério
da Defesa e a medalha Eduardo
Gomes de aplicação em estudos.
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36ª sessão ordinária
O vereador Marcelo Macedo explicou a importância dos projetos
de reforma administrativa da Prefeitura e da Câmara e reforçou que
o plano de carreira do servidor
não foi esquecido.

MARCELO MACEDO
MDB

- Esses cargos eram necessários,
essa reforma era necessária, e
que agora façamos os planos
de carreiras. Muita gente nos
cobrando, e é importantíssimo,
porque esse voto de confiança
que demos para a reforma está
condicionado aos planos de
carreira de maneira isonômica,
contemplando todo mundo,
coisa que nunca foi feita. Não
estamos aqui para olhar para
o passado, e sim para o futuro,

O vereador Paulo Miranda lamentou o estado do Abrigo Municipal, que recebe pessoas em
situação de rua. Ele fez um requerimento para reformar e cuidar da
segurança do local.

PAULO MIRANDA
MDB
Partido
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- Eu pedi ajuda ao secretário
[de Segurança], que ajude as
pessoas, principalmente o GCM
que fica lá sozinho. Das 16h às
17h era para ser um céu, mas é
um inferno. Coitados dos funcionários que lá trabalham.
Tudo quebrado, tudo ruim.
Então eu pedi ao prefeito para
que fizessem uma reforma lá
e dessem um apoio digno ao
guarda que fica sozinho, pelo
menos no horário de entrada
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então é daqui para a frente.
Vamos fazer esse plano de
carreira com critério, com
cuidado e com zelo, cuidando
do nosso servidor.
Plenário
O parlamentar citou a qualidade da audiência pública do
dia 6, que discutiu o ensino domiciliar (homeschooling), e a
aprovação do projeto, durante a
sessão, que cria a taxa de licenciamento ambiental.
Esportes
Macedo parabenizou os envolvidos na realização da Copa
Internacional de Mountain Bike,
no Parque do Itaim, e elogiou as
campeãs de futsal feminino.

dos meninos, daqueles anjos
que não têm onde morar e
dormem lá, então que tenha
alguém lá para ajudá-los.
Melhorias
O parlamentar também comentou a precariedade do PEV
do Jardim Mourisco e a necessidade de rever a segurança do
município, pois houve mais um
furto de cabos na escola do Marlene Miranda.
Esporte
Paulo ainda cobrou a finalização da Dry Track, que seria a
primeira pista do esporte a ser
construída no mundo. A obra
começou em 2013, mas não teve
continuidade desde então.

PALAVRA DOS VEREADORES

36ª sessão ordinária
O vereador Rodson Lima Bobi
anunciou que a Prefeitura irá distribuir as carteirinhas das pessoas que estão no espectro autista. Segundo o parlamentar,
foram quase quatro anos de luta
por este direito.

RODSON LIMA BOBI
PSDB

- A Prefeitura já publicou, já regulamentou e vai começar
a ser distribuída. Você que é
mãe de criança autista, você
que conhece alguém que é autista, é só procurar o Cras mais
próximo da sua residência, [a
carteira] vai ser feita através da
Secretaria de Inclusão Social.
Você pode procurar esses equipamentos para que possa ter
direito a essa tão sonhada car-

teirinha. Essa foi a luta que
nós tivemos aqui neste parlamento, para que as coisas
acontecessem.
Conquistas
Bobi mostrou imagens
da nova sinalização da estrada José Luiz Cembranelli e
afirmou que há tempos a estrada estava com a sinalização
apagada, mas que agora a via
conta com pinturas na lombada, no eixo central e na
faixa de pedestres.
“Essa melhoria atendeu não
somente o Parque Três Marias,
mas atendeu também os moradores do Chácara Silvestre,
da zona rural, é um local que é
muito movimentado”, disse.
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Sessão
37ª SESSÃO ORDINÁRIA
14.12.2021
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação das atas das sessões
anteriores.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens
e de proposições apresentadas pelos
Vereadores.
Discussão e votação de proposições em
destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 79/2021, de autoria do Vereador Douglas Carbonne, que acrescenta artigo na Lei nº 3.966, de 1º de dezembro de 2006, para determinar que os
hospitais, as unidades de pronto atendimento, as unidades básicas de saúde, os
PAMOs e ESFs recebam, exclusivamente,
denominação alusiva a médicos, profissionais da enfermagem ou servidores da
área da Saúde.
– Há três emendas.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 116/2021, de autoria do Vereador Adriano Coletor Tigrão, que altera
a Lei nº 4.523, de 21 de julho de 2011, para
especificar que banheiros família podem
ser utilizados por pessoas com autismo.
– Há uma emenda.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 150/2021, de autoria do Vereador João Henrique Dentinho, que denomina Rotatória Monteiro Lobato.
– Há uma emenda.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de Lei

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Ordinária nº 142/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que denomina Rua Clélia
Alves de Oliveira.
– Há uma emenda.

ITEM 1
Eleição para membro titular e suplente
da Comissão de Educação, Cultura e
Turismo.

ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 151/2021, de autoria do Vereador João Henrique Dentinho, que denomina Rotatória Amácio Mazzaropi.
– Há uma emenda.

ITEM 2
Eleição para membro titular da Comissão
de Legislação Participativa.

PALAVRA DOS VEREADORES
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, DEM
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, PSL
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, DEM
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Plenário Jaurés Guisard, 10 de dezembro
de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
15ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
14.12.2021
CONVOCAÇÃO
Fica a Câmara Municipal de Taubaté convocada para reunir-se em Sessão Extraordinária, no dia 14 de dezembro de 2021,
às 15h45, para deliberação das seguintes
matérias:

ITEM 3
Eleição para suplente da Comissão de
Defesa e Proteção dos Animais.
Plenário Jaurés Guisard, 10 de dezembro
de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Lei Orgânica
EMENDA À LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ Nº 76,
DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021
Autoria: Vereador Paulo Miranda e
demais vereadores
Dispõe sobre o limite das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
APROVA E A MESA PROMULGA A SEGUINTE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, NOS TERMOS DO §
2º DO SEU ARTIGO 26:
Art. 1º Esta Emenda à Lei Orgânica do
Município de Taubaté estabelece que as
emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite
de 1,2% (um inteiro e dois décimos por
cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo prefeito municipal.
Art. 2º O capítulo III do título IV da Lei Orgânica do Município de Taubaté passa a
vigorar acrescido do art. 124-A, com a seguinte redação:
“Art. 124-A. As emendas individuais ao
projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois
décimos por cento) da receita corrente lí-

Câmara Municipal de Taubaté, 10.12.2021 - Boletim Legislativo nº 1423

17

ATOS OFICIAIS

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

quida prevista no projeto encaminhado
pelo prefeito municipal, sendo que a
metade deste percentual será destinada
a ações e serviços públicos de saúde.”
Art. 3º Esta Emenda à Lei Orgânica do Município de Taubaté entra em vigor na data
de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 8 de dezembro de 2021.

Prazo: 12 meses a partir de 01 de dezembro de 2021.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99 –
Outros Serviços de Tecnologia da Informação e 3.3.90.39.99 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica.

MESA DA CÂMARA

SÚMULA E RESPOSTA

Licitação
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Ante os documentos juntados aos autos
do processo nº 5123/2021 e do parecer
exarado pela Procuradoria Legislativa,
com fundamento no art. 25 combinado
com o inciso XXII do artigo 24 da lei Federal nº 8.666/93e suas alterações, e, em
atenção ao comando previsto no art. 26,
da mesma Lei, RATIFICO a Dispensa de Licitação em favor da concessionária EDP
São Paulo Distribuição de Energia S.A,
para o fornecimento de energia elétrica.
Publique-se.
Taubaté, 07 de dezembro de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO
CONTRATO nº 0298/2020 DA FUNDAÇÃO
PADRE ANCHIETA.
Cessionária: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Cedente: FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
– CENTRO PAULISTA DE RÁRIO E TV
EDUCATIVAS.
Objeto: Cessão de espaço parcial e definido na torre de propriedade e abrigo
da CEDENTE, para fins de instalação de
equipamentos de transmissão de sinais
de telecomunicações.

18

Requerimento

Requerimento N° 2127/2021
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que instale postes de luz na avenida nova
que liga a rua Cosme Nery da Silva com a
rua Miguel Garcia Velho.
Of. nº 1470/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2128/2021
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Serviços Urbanos
a limpeza no calçamento localizado na
Vitória-Régia, altura do nº 715, bem como
solicita a notificação ao proprietário do
terreno, localizado na rua Samambaia
altura nº 30, ambos no Campos Elíseos.
Of. nº 1472/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que o local será vistoriado para
adoção das providências de notificação e limpeza.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2129/2021
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Serviços Urbanos
a limpeza e conservação na canaleta de
águas pluviais localizada na Estrada do
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Pinhão, distrito do Quiririm.
Of. nº 1472/2021
A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Obras para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2130/2021
Autor: Alberto Barreto
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para que determina a Secretaria de
Obras a retirada da cobertura metálica
na quadra poliesportiva, bem como a
manutenção e reparo no piso na Escola
Municipal Dom José Antônio do Couto,
nº 251, Vila São José.
Of. nº 1472/2021
A Secretaria de Educação informa que
efetuará a retirada do material do local
e, quando à manutenção do piso interno, aguarda nova ata de manutenção
predial, visto que o piso é tipo granilite e
necessita de reparo especializado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2131/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a retomada dos programas de saúde
bucal nas escolas.
Of. nº 1473/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela coordenação de Saúde
Bucal, da Secretaria de Saúde desta
municipalidade.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2132/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para a realização da Audiência Pública
sobre o funcionamento dos Conselhos
Municipais a ser presidida pela vereadora
Elisa Representa Taubaté.

ATOS OFICIAIS

Requerimento N° 2133/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre os conselhos municipais.
Of. nº 1469/2021
A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social informa que é responsável
pelo pagamento do aluguel do referido
imóvel e por todo o pagamento das despesas do imóvel, tais como: água, luz, telefonia e rede de internet.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2134/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre iluminação de LED no Pinheirinho.
Of. nº 1469/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que elaborará estudo, havendo a necessidade de recursos financeiros.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2135/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre divulgação da listagem das
vagas na creche.
Of. nº 1469/2021
A Coordenação de Educação Infantil da
Secretaria de Educação informa que
devido à excepcionalidade do período
em que nos encontramos de pandemia
de covid-19, até o mês de julho, todos os
pedidos de vaga foram atendidos, sendo
aberta lista em agosto conforme já informado. A lista atualizada se encontra
publicada no site da Prefeitura.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2136/2021
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Mobilidade
Urbana que viabilizem estudos para a

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

implantação de cobertura no ponto de
ônibus localizado na avenida Arcênio
Rienna 1600, Distrito Industrial do Una.

sobre o caso em tela.
Prefeito Municipal

Of. nº 1472/2021
O Departamento de Transportes Públicos, da Secretaria de Mobilidade
Urbana, informa que após visita no local,
foi constatado que há a necessidade de
um abrigo e que a implantação será inserida na programação de 2022, uma vez
que aguarda aquisição de material de artefatos de construção.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2139/2021
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
a Secretaria competente intensifique o
policiamento no Jardim Silva Maria, em
específico na avenida Gentil de Camargo.

Requerimento N° 2137/2021
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
informações sobre a execução de pavimento asfáltico, bem como a colocação
de poste de iluminação pública na Estrada Municipal Itapecerica.
Of. nº 1472/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a remoção dos postes será concluída
até 10/11/21 e que a iluminação está
sendo projetada, com previsão para o
final do ano. A Secretaria de Obras informa após a colocação de postes será
realizada a pavimentação da via.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2138/2021
Autor: Paulo Miranda
Reitera ao Exmo. Sr. Prefeito a solicitação
de instalação de grades de proteção mais
altas/fechadas nas passarelas do município pela CCR Nova Dutra.
Of. nº 1602/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que não obteve retorno da concessionária CCR Nova Dutra sobre a
instalação de grades de proteção mais
altas/fechadas nas passarelas do município. A Secretaria de Mobilidade
Urbana informa que oficiou a empresa

Of. nº 1592/2021
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que oficiará à Polícia Militar,
para que intensifique o patrulhamento
preventivo e ostensivo com emprego
da Atividade Delegada nas imediações
do Jardim Silva Maria, mais especificamente na avenida Gentil de Camargo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2140/2021
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
a Secretaria competente intensifique o
policiamento no Jardim Ana Rosa.
Of. nº 1592/2021
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que oficiará à Polícia Militar que intensifique o patrulhamento
preventivo e ostensivo com emprego da
Atividade Delegada nas imediações do
Jardim Ana Rosa.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2141/2021
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito análise
de pedido dos munícipes sobre atendimento on line da saúde.
Of. nº 1598/2021
A Secretaria de Saúde informa que está
previsto dentro do contrato da empresa que disponibiliza o sistema informatizado em saúde, um aplicativo para
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agendamento de consultas que estará
disponível assim que as parametrizações
necessárias foram concluídas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2142/2021
Autor: Paulo Miranda
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre as aquisições do espaço da Associação Desportiva Polícia Militar – ADPM
e o terreno em frente ao clube.
Of. nº 1602/2021
A modalidade de compra utilizada foi
por meio do termo de acordo expropriatório com imissão provisoria de posse.
O valor de negociação perfaz um total
de R$ 32.206.128,04. Os termos do contrato de compra tratam-se do termo
de acordo, cuja desapropriação será
paga em três parcelas de igual valor,
com início em 30/10/2021 e término em
30/12/2021. Os recursos utilizados para
a efetivação da compra são recursos vinculados à Secretaria de Educação, cuja
área desapropriada será utilizada para
construção de unidades de ensino destinadas ao atendimento da educação
infantil e ensino fundamental. A Secretaria de Planejamento que informa que
foi declarado de utilidade pública áras de
terreno para fins de implantação de próprios municipais, por meio dos decretos
nº 15.051, de junho de 2021, sob o B.C. nº
4.6.319.007.001 – ADPM e 15.052, de 25
de junho de 2021.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2143/2021
Autor: Paulo Miranda
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a terceirização dos seguintes
parques municipais: José Pistilli, Jardim
das Nações, Monteiro Lobato e Sedes
Of. nº 1602/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a terceirização dos parques é neces-
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sária por conta, infelizmente, da falta
de estrutura operacional (manutenção,
limpeza, roçagem e fiscalização), além do
aspecto de segurança, pois tais parques
são objetos de vandalismo frequentes,
onerando à municipalidade com custos
de mão de obra e materiais, além de
risco à segurança dos usuários a servidores. A licitação está em fase de projeto,
que deverá apresentar os benefícios e valores envolvidos. Será publicado quando
da realização do pleito licitatório.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2144/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações
sobre a possibilidade de se determinar
ao setor competente para que proceda
a manutenção da avenida Benedito
Elias de Souza no trecho do número 351
ao número 1021, onde o asfalto está
afundando.
Of. nº 1601/2021
A Secretaria de Obras informa que em seu
orçamento de 2021 não contempla investimentos em pavimentação, contudo,
a solicitação será inserida em seu cronograma de trabalho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2145/2021
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a falta de insumos na ESF São Gonçalo para a realização de curativos.
Of. nº 1590/2021
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que disponibiliza ao munícipe materiais prescritos
pelo médico para que os utilize em
troca de curativo, sondagem uretral de
alívio e traqueal, já sondas de demora
(sondas Foley), as trocas são realizadas
na unidade a cada 21/28 dias, conforme
prescrição médica. O paciente deve realizar pelo menos uma vez por semana a
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troca de curativo no interior da unidade
de saúde, para que se faça a avaliação
da evolução e a adequação dos materiais utilizados. Os materiais fornecidos
ao paciente são para o uso nos finais de
semana e feriados, conforme disponibilidade da unidade, uma vez que ela é
abastecida mensalmente pelo Almoxarifado Central de Medicamentos levando
em conta seu estoque no momento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2146/2021
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a dispensação de medicamentos nas unidades de
saúde do município de Taubaté.
Of. nº 1590/2021
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Divisão de Assistência Farmacêutica, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2147/2021
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre projetos de
construção de equipamentos sociais na
Chácara Dallas.
Of. nº 1590/2021
A Secretaria de Obras informa que a solicitação a que compete, será inserida
em sua programação e assim que possível será efetuada vistoria no local, para
análise da possibilidade da realização do
serviço. Quanto ao transporte público no
local, a Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que fica impossibilitada a realização, uma vez que as ruas não oferecem
condições de locomoção por parte do
ônibus ou de veículos pesados.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2148/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
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os relatórios de gestão do contratos e
respectivas alterações entre a Prefeitura
e Mara Silvia Pezinato – EPP, conhecida
como Ergoquali.
Of. nº 1601/2021
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2149/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações
sobre o dimensionamento dos serviços
de enfermaria necessários para melhor
atender a população e evitar gargalos,
considerando a média histórica da demanda por tais serviços na rede municipal de saúde.
Of. nº 1601/2021
A Secretaria de Saúde esclarece que
conforma a Lei 7.498/2986, que dispõe
sobre a regulamentação do exercício
da enfermagem e a Resolução Cofen
543/2017, que dispõe sobre o dimensionamento de enfermagem e de
acordo com as visitas e orientações
do Coren, está realizando as correções
pertinentes por meio de contratação
temporária em apoio às ações da covid,
como vacinação entre outros serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2150/2021
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria da Saúde informações a respeito à falta de atendimento
telefônico na UBS Fazendinha.
Of. nº 1599/2021
A Secretaria de Saúde informa que as solicitações de agendamento de consulta
são realizadas pessoalmente na unidade
básica de saúde, sendo o telefone um instrumento utilizado pelos munícipes para
esclarecimento de dúvidas entre outros.
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Atualmente o telefone também está
sendo utilizado na regulação de vagas
dos especialistas da UBS Mais, com o objetivo de atender as necessidades da demanda municipal, porém, em breve será
direcionada para a Central de Regulação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2151/2021
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Serviços Públicos
a possibilidade de instalação poste de
iluminação pública localizado na rua Vitória-Régia, de fronte com nº 1316, bairro
Campos Elíseos.
Of. nº 1599/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2152/2021
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Mobilidade
Urbana a revitalização do túnel de acesso
à avenida Desembargador Emílio Amadei
Beringhs, bem como estudo criação de
uma passarela sobre túnel.
Of. nº 1599/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será programada a revitalização da sinalização horizontal do túnel
de acesso à região do Campos Elíseos e
será solicitada à Secretaria de Obras a recuperação dos guarda-corpos. Com relação à criação de uma passarela sobre o
túnel, a Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que não é viável tecnicamente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2153/2021
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que determine a Secretaria de Mobilidade in-

formações sobre o sistema de operação Zonal Azul.
Of. nº 1599/2021
Segue por cópia relatório de funcionamento e de manutenção dos parquímetros da praça Comendador Marcelino
Monteiro (Praça do Bom Conselho) e rua
Ubatuba, expedido pela Secretaria de
Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2154/2021
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Mobilidade
sobre acesso para deficientes físicos na
avenida Oswaldo Aranha.
Of. nº 1599/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será elaborado projeto para
garantir a acessibilidade para deficientes
físicos ao longo da avenida e será encaminhado à Secretaria de Obras para
implantação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2155/2021
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Serviços Urbanos
a possibilidade de manutenção, limpeza
e revitalização do túnel Emílio Beringhs.
Of. nº 1599/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será inserida
em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2156/2021
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que determine a Secretaria de Serviços Urbanos
possibilidade de abertura do portão lateral, bem como colocação rampa de

Câmara Municipal de Taubaté, 10.12.2021 - Boletim Legislativo nº 1423

21

ATOS OFICIAIS

acesso, localizado no Parque Municipal
Jardim das Nações ao lado da rua Suíça.
Of. nº 1599/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que por conta de maior controle e maior
segurança normalmente irá manter os
acessos existentes. Será estudada futuramente tal liberação, local de acesso de
muito vandalismo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2157/2021
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Serviços Público a relocação do contêiner coletor de
lixo, localizado rua Frei Maria de Taubaté
altura nº 541.
Of. nº 1599/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a situação no local,
para posteriores providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2158/2021
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Mobilidade
Urbana estudos para relocação redutor
velocidade “lombada” mais próximo à
faixa de travessia pedestre, bem como a
realização de manutenção na repintura
na sinalização de solo, localizado rua Frei
Maria de Taubaté altura nº 541.
Of. nº 1599/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que realizará vistoria no local, a
fim de verificar a solicitação de alteração
da localização da ondulação transversal.
Sobre a sinalização vertical, a Secretaria
de Mobilidade Urbana informa que será
realizada e já inseriu na programação da
equipe de sinalização.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2159/2021
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Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que se digne informar o que segue acerca do abono/
Fundeb aos profissionais da rede municipal de ensino.

encontra no Departamento de Compras
aguardando os processos finais para
aquisição do produto.
Prefeito Municipal

Of. nº 1597/2021
A Secretaria de Educação informa que
atualmente o Poder Público encontra-se
impedido até o dia 31 de dezembro de aumentar os gastos com pessoal, inclusive
concessão de abono, gratificações ou benefícios, mesmo os de natureza indenizatória, em virtude das restrições impostas
pela Lei Complementar 173, de 27 de
maio de 2020. No entanto, reconhecendo
a importância de promover a valorização
dos profissionais da educação, a Secretaria conduz estudos junto à Procuradoria do Município, buscando encontrar
outras possibilidades legais para a concessão do benefício.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2162/2021
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito retorno
das coberturas dos pontos de ônibus no
bairro Continental.

Requerimento N° 2160/2021
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a volta do horário normal de funcionamento do Setor de Cadastro Único.
Of. nº 1604/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo Departamento
de Proteção Social Básica, da Secretaria
de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2161/2021
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
de quando será restabelecido o atendimento no ESF Chácara Silvestre.
Of. nº 1604/2021
A Secretaria de Saúde informa que
iniciou os trâmites para compra dos insumos necessários para reabertura da
ESF Chácara Silvestre. A requisição se
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Of. nº 1598/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que foi retirado o abrigo da rua
Cosme Nery da Silva 242 devido à solicitação do proprietário do terreno, Sr.
Benedito Cralmir Minari, solicitação
feita por meio do projeto simplificado
PE100.983/21, onde será construído um
ponto comercial, e informa que realizará
a implantação de um novo abrigo, que se
encontra no cronograma. Com referência
ao abrigo da Estrada do Barreiro 5525,
em frente ao Depósito Markif, foi retirado
devido às melhorias feitas na estrada,
que também se encontra no cronograma
ade implantação no mesmo local. Conforme cronograma informado, a Secretaria de Mobilidade Urbana comunicará
sobre a instalação ao vereador.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2163/2021
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenções na quadra da EMIEF Prof. Dr. João
Baptista Ortiz Monteiro, no Barranco.
Of. nº 1598/2021
A Secretaria de Educação informa que a
atual gestão da unidade já indicou essa
necessidade, a qual consta no cronograma de serviços a serem executados
pela equipe de manutenção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2164/2021
Autor: João Henrique Dentinho
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Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção nas estradas rurais do município.
Of. nº 1598/2021
A Secretaria de Obras informa que incluirá a solicitação em sua programação para posterior vistoria no local
e análise quanto à disponibilidade da
realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2165/2021
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudo para
implantação da feira noturna também
no Mercado Municipal.
Of. nº 1598/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que avaliará tal solicitação, pois há a necessidade de horas extras para liberação,
insumos de limpeza, fiscais e adequação
da iluminação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2166/2021
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito troca
das telhas do Centro Comunitário do
Jardim Mourisco.
Of. nº 1598/2021
A Secretaria de Obras informa que não
disponibiliza dos matérias necessários
para recuperação dessa cobertura.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2167/2021
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, revisão no
tempo de tolerância da empresa Estapar
que regulamenta a Zona Azul.
Of. nº 1598/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o tempo de tolerância de 10
minutos está estipulado no contrato, se
alterar para um tempo maior, os usuários
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que utilizarem uma parada de 15 minutos,
por exemplo, não pagariam mais a área
azul, pois aguardaria a passagem do monitor para somente efetuar o pagamento
e, ainda ter a tolerância de mais 15/20 ou
30 minutos (o quanto for alterado). Esse
tempo (10 minutos) é suficiente para ir
até um parquímetro e efetuar a regularização e, o que mais é indicado, é a instalação do aplicativo, assim conseguem de
maneira instantânea a regularização, ou,
caso perceba que o tempo excederá, de
qualquer lugar, por meio do aplicativo, o
usuário pode inserir mais tempo, dentro
das duas horas máximas permitidas.
Prefeito Municipal

que lá viviam; a retirada de três portões
de acesso vulneráveis, os quais durante
o ano foram alvos de frequentes arrombamentos, o reparado no telhado do ginásio e por fim a Secretaria de Esportes
e Lazer informa que se encontra em andamento processo para o reestabelecimento da energia paro o atendimento no
período noturno ser estendido.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2168/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
os relatórios de gestão dos contratos e
respectivas alterações entre a Prefeitura
e a Essencial Medicina Integrada.

Of. nº 1605/2021
O Departamento de Compras informa que para fins de controle foram
criados Registo de Preços para Pregão
Presencial 65/20 (Processo Administrativo 52.849/20 – registro de preço
para eventual aquisição de licenças em
uso de software especializado para detecção e resposta às ameaças para endpoint (ponto terminal)do tipo estação
de trabalho e servidor, incluindo gerenciamento centralizado, licença de uso
de software e garantia de utilização contínua, incluindo suporte técnico do desenvolvedor e/ou de seu representante
técnico do Brasil, por um período de 12
meses, improrrogáveis, e Pregão Eletrônico 65/20 (Processo Administrativo
20.362/00 – registro de preços para
eventual aquisição de suprimentos para
impressoras duplicadoras da marca
RISO/RZ220, por um período de 12
meses, improrrogáveis. Já o Processo
39.494/20, após consulta ao protocolo,
verificou-se que não condiz com nada
criado no Departamento de Compras.
Prefeito Municipal

Of. nº 1601/2021
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2169/2021
Autor: Serginho
Requer informações sobre reforma e manutenção da pista de skate localizada no
Parque do Itaim.
Of. nº 1605/2021
A Secretaria de Esportes e Lazer informa
que não existe nenhuma criança ou adolescente utilizando a pista sem autorização, sendo que na pista há um zelador pontual, que abre e fecha o local,
inexistindo a possibilidade de utilização
fora do horário de atendimento. No
início do mandato o local foi encontrado
abandonado e desorganizado, e foi iniciado um trabalho de organização e revitalização; descarte de materiais unitizados; manejo de centenas de pombos

Requerimento N° 2170/2021
Autor: Serginho
Requer informações sobre a utilização de
número de processos para a aquisição de
objetos diversos.

Requerimento N° 2171/2021
Autor: Serginho
Requer informações sobre veículos de
supressão de árvores.
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Of. nº 1605/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que os serviços de poda e supressão
são executados diretamente pela EcoTaubaté. A Secretaria informa, ainda,
que possui um veículo, cuja manutenção
já foi concluída e está operando para
atender demandas de prédios próprios,
como: escolas, postos de saúde, etc.,
além de algumas supressões emergenciais e com risco de queda.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2172/2021
Autor: Serginho
Requer estudos no sentido de implantar
o prontuário eletrônico no Hospital Municipal Universitário de Taubaté.
Of. nº 1605/2021
Segue por cópia o Ofício 351/2021, subscrito pela diretora Técnica do Hospital
Universitário de Taubaté, para conhecimento das informações prestadas
quanto ao solicitado.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2173/2021
Autor: Serginho
Requer informações sobre projetos apresentados a serem aplicados em atividades desportivas e paradesportivas
através da Lei de Incentivo ao Esporte.
Of. nº 1605/2021
A Secretaria de Esportes e Lazer informa fazer parte desta administração
a criação de sistemática para captação
de recursos federais e estaduais, assim
sendo, foi criada a Comissão de Projetos
dessa Secretaria, responsável por tal
demanda. No ano corrente foram apresentados e aprovados dois projetos no
Ministério da Cidadania para captação
de recursos para realização do “Circuito Taubateano de Corrida de Rua” e
no “Festival de Esportes Radicais”, com
possibilidade de capacitação de aproxi-
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madamente R$1,4 milhões.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2174/2021
Autor: Serginho
Requer informações sobre desmontagem das equipes de pintura de guias
de vias públicas, da Secretaria de Serviços Públicos.
Of. nº 1605/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que as equipes de pintura de guia
estão sendo temporariamente destacadas para os trabalhos de roçagem,
uma vez que no período das chuvas fica
inviável realizar os serviços de pintura
e em contrapartida a vegetação cresce
exponencialmente nessa época, além
da necessidade de combate à dengue e
animais sinantrópicos, o que aumenta
a demanda de manutenção. Após esse
período, as equipes da pintura de guia
voltam a operar normalmente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2175/2021
Autor: Serginho
Requer informações sobre o Decreto nº
14340.
Of. nº 1605/2021
A Secretaria de Administração e finanças
informa tratar-se de desapropriação
das áreas cadastradas sob os BCs
4.6.319.007.001 e 4.6.111.044.001, conforme publicação por meio dos Decretos
15.051, de 25 de junho de 2021 e 15.052,
de 25 de junho de 2021 que, “trata-se de
utilidade pública para fins de desapropriação, área de terreno necessária à implantação de próprios municipais”. As referidas áreas encontram-se em nome da
Prefeitura Municipal de Taubaté. A desapropriação foi realizada por meio do
Termo de Acordo Expropriatório com
Imissão Provisória de Posse. Os expropriados possuem dívidas inscritas e ajuizadas (tributos mobiliários e imobili-
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ários), cujo montante perfaz a quantia de
R$2.822.114,06, que serão deduzidos dos
valores a serem pagos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2176/2021
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
as Secretarias viabilizem melhorias na
quadra de esportes da praça Padre Leão
João Dehon, localizada na rua Alice Reinaldo Brandão, Jardim Califórnia.
Of. nº 1592/2021
A Secretaria de Esportes e Lazer informa
que não possui material e nem tampouco dotação orçamentária disponível
neste momento para a realização da manutenção solicitada, em virtude do orçamento do corrente ano, que não prevê
tais serviços, contudo, a solicitação será
inserida no cronograma de reformas que
serão realizadas brevemente. Quanto à
iluminação, a Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria
no local para posterior adoção das providencias necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2177/2021
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a divulgação da lista de medicamentos disponíveis e indisponíveis no
Centro Municipal de Medicamentos.
Of. nº 1603/2021
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Divisão de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2178/2021
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre as medidas de segurança adotadas
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Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

nas Unidades de Pronto Atendimento
– UPAs.

termine ao departamento competente
que aumente a capacidade dos transformadores de energia do bairro Estoril.

Requerimento N° 2179/2021
Autor: Richardson da Padaria
Reitero Requerimento 278/2021, Requerimento 1052 e Requerimento 1328 Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre possibilidade de se determinar a
revitalização da área de lazer e do campo
da Praça de Esportes “Maria de Lourdes
Gomes de Toledo da rua Antônio Ferreira
da Silva, no Parque Santo Antônio.

Of. nº 1597/2021
A Secretaria Serviços Públicos informa
que oficiará à concessionária EDP Bandeirante, solicitando esclarecimentos.
Prefeito Municipal

Of. nº 1603/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que em vistoria realizada no dia
20/10/21 foi constatado que o local encontra-se limpo e os equipamentos
estão em bom estado de conservação,
conforme relatório anexo. Quanto à lixeira, não há viabilidade para instalação, uma vez que não há recursos para
manutenção. A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Serviços Públicos
para conhecimento. A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que
intensificará as rondas ostensivas e preventivas com emprego da Guarda Civil
Municipal nas imediações da praça.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2180/2021
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Prefeito Municipal informações sobre o número de alunos que
possuem Laudo e que tenham direito ao
atendimento especial.

Requerimento N° 2182/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
o dimensionamento dos médicos necessários para melhor atender a população
em situações de emergência e urgência.
Of. nº 1597/2021
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2183/2021
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que
proceda ao recapeamento da malha
asfáltica da Avenida Doutor Benedito
Elias de Souza.
Of. nº 1594/2021
A Secretaria de Obras informa que em
seu orçamento/2021 não contempla investimentos em pavimentação, entretanto, a solicitação será incluída em seu
cronograma de trabalho.
Prefeito Municipal

Of. nº 1603/2021
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Requerimento N° 2184/2021
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que
proceda à manutenção dos bueiros da
avenida Doutor Benedito Elias de Souza.

Requerimento N° 2181/2021
Autor: Jessé Silva
Reitero ao Exmo. Sr. Prefeito que de-

Of. nº 1594/2021
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro de suas possibilidades

efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Quanto à limpeza, a Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação
será inserida em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2185/2021
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que
proceda à manutenção da ciclovia da
Avenida Doutor Benedito Elias de Souza.
Of. nº 1594/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que incluirá em sua programação
a manutenção da sinalização da ciclofaixa. A Secretaria de Serviços Públicos
informa que a limpeza será inserida em
sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2186/2021
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que
proceda à limpeza e manutenção da
calçada localizada na avenida Doutor Benedito Elias de Souza.
Of. nº 1594/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza será inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2187/2021
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que realize estudo para a instalação de lombofaixas na avenida Ipiranga, na região do
Centro de Controle de Zoonoses.
Of. nº 1594/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que realizará vistoria no local, a
fim de verificar os melhores dispositivos
para implantação no local, para dimi-
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nuição de velocidade e analisar se o local
se encaixa nos critérios para implantação
de redutor de velocidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2188/2021
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
quanto a iluminação da praça Dom
Epaminondas.
Of. nº 1607/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que foi realizada a manutenção na iluminação da praça recentemente. Será efetuada nova vistoria, para verificar se há
algum ponto apagado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2189/2021
Autor: Diego Fonseca
Requer ao Prefeito que tome as medidas
cabíveis para solucionar os fatos ocorridos no Centro Comunitário do Bairro
Parque Aeroporto, (antigo galpão da
marcenaria da PMT).
Of. nº 1593/2021
O fato ocorrido será encaminhado à
unidade competente desta municipalidade para conhecimento e adoção das
providências cabíveis. Quanto ao pagamento do valor cobrado, a Secretaria de
Serviços Públicos informa que esta apurando a situação.
Prefeito Municipal

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2191/2021
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de implantação
de bases da Guarda Civil Municipal (GCM)
nos parques municipais de Taubaté.
Of. nº 1595/2021
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa, considerando que o
município conta com seis parques, há
a necessidade de dois guardas civis
municipais por turno de serviço, somando quatro 24 horas. Somando-se seis parques, multiplicados por
quatro guardas civis municipais por
dia, teríamos um total de 24 GCMs
para atender a necessidade de bases
fixas nesses equipamentos públicos.
Além dos parques, o município conta
com cerca de mais de 244 praças que
são atendidas pelas rondas da Guarda
Civil Municipal. Ressalta-se que atualmente a Guarda Civil Municipal conta
com o número reduzido de efetivo para
atender toda demanda do município,
dificultando por hora, a implantação de
bases nos parques da cidade. Vale salientar que a Prefeitura de Taubaté vem
mantendo tratativas para uma possível
terceirização de quatro parques da
cidade, o que contribuirá para a segurança dos locais.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2190/2021
Autor: Diego Fonseca
Requer ao Prefeito Municipal informações sobre fato ocorrido no Sítio do
Pica-Pau-Amarelo.

Requerimento N° 2192/2021
Autor: Professor Edson
Solicita informações e indica a possibilidade de terceirização dos serviços de
manutenção das escolas municipais de
toda a rede de ensino em Taubaté.

Of. nº 1593/2021
Cumpre-nos encaminhar, por cópia,
os esclarecimentos prestados pelo Secretário de Turismo e Cultura desta
municipalidade.

Of. nº 1595/2021
A Secretaria de Educação informa que
esses serviços de manutenção rápida
nas escolas são essências e necessários
para o bom andamento da rotina es-
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colar. O Setor de Obras, da Secretaria
de Educação, já efetuou estudos sobre
essa necessidade e solucionou junto do
Departamento de Compras, onde empresa terceirizada vencedora do próximo
certame licitatório, para Ata de Manutenção Predial, que ocorrerá em breve.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2193/2021
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de limpeza das
calçadas na Avenida dos Imigrantes, no
Quiririm.
Of. nº 1595/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza será inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2194/2021
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito José Antônio Saud que determine ao departamento competente uma lista com todas
as compras efetuadas durante o período
de pandemia as quais não foram feitas
por licitação (compra direta).
Of. nº 1600/2021
Segue, por cópia, listagem das compras
diretas efetuadas no período da pandemia, expedida pelo Departamento de
Compras desta municipalidade.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2195/2021
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de abertura de
mais uma entrada para munícipes para
as feiras realizadas no Mercatau.
Of. nº 1595/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que avaliará tecnicamente o pleito.
Prefeito Municipal
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Ato da Mesa
ATO DA MESA Nº 13/2021
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
RESOLVE,
Art. 1º Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias do Poder Legislativo:
PROGRAMA

AÇÃO

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO
31901100

7005
PROGRAMA

2257
AÇÃO

7005

2257

ORÇAMENTÁRIA
33903400
31901100

7005

2257

33903400

7005

2257

7005

2257

7005

2257

7005
7005
7005
7005

2257
2257

VALOR
400.000,00
VALOR
80.000,00

400.000,00

33903500

45.000,00

2257

33903900

2.216.500,00

2257

33904600

TOTAL

33903500
33903900

33904600

80.000,00
45.000,00

30.000,00

2.216.500,00

2.771.500,00

30.000,00

2.771.500,00

TOTAL

DOTAÇÃO
Art. 2º Ficam anuladas para cobertura
da suplementação
Ato, as seguintes dotações orçamentárias:
PROGRAMA
AÇÃOde que trata o artigo 1º desteVALOR
ORÇAMENTÁRIA

7005

2255

31901100

100.000,00

AÇÃO
2257

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
31901300

7005
7005

2255
2257

31901100
31901600

100.000,00
8.000,00

7005
7005

2257
2257

31901300
31909400

300.000,00
25.000,00

7005
7005

2257
2255

31901600
33901400

8.000,00
5.000,00

7005
7005

2257
2257

31909400
33901400

25.000,00
10.000,00

7005
7005

2255
2255

33903000
33901400

15.000,00
5.000,00

7005
7005

2256
2257

33903000
33901400

15.000,00
10.000,00

7005
7005

2255
2255

33903300
33903000

7005

2255

2256

33903600

33903000

20.000,00

7005

2257

33903600

30.000,00

2253

33903900

10.000,00

2255

33903900

20.000,00

2256

33903900

10.000,00

2257

33904000

100.000,00

2255

33904600

5.000,00

PROGRAMA
7005

7005

500,00
15.000,00

15.000,00

7005

2255

7005

2255

7005

2257

7005

2253

7005

2255

7005

2256

2255

33904900

3.000,00

7005
7005

2257
2257

33904900

33904000

100.000,00
5.000,00

7005
7005

2255
1078

33904600
44905100

5.000,00
950.000,00

7005
7005

2255
1077

33904900
44905200

3.000,00
640.000,00

7005
7005

2257
1079

33904900
44905200

5.000,00
500.000,00

7005

1078
TOTAL

44905100

950.000,00
2.771.500,00

7005

1077

44905200

640.000,00

7005

1079

44905200

500.000,00

7005
7005
7005
7005
7005
7005

33903300

VALOR

300.000,00

33903600
33903600
33903900
33903900
33903900

500,00

20.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00

2.771.500,00

TOTAL

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 09 de dezembro de 2021.
A MESA DA CÂMARA
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