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Sessão
26ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
16.9.2022
CONVOCAÇÃO
Fica a Câmara Municipal de Taubaté convocada para reunir-se em Sessão Extraordinária, no dia 16 de setembro de
2022, às 9 horas, para deliberação das seguintes matérias:
ITEM 1
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 24/2022, de autoria
do Prefeito Municipal, que altera a Lei
Complementar nº 481, de 15 de junho de
2022, que alterou a Lei Complementar
nº 180, de 21 de dezembro de 2007, para
adequar o estatuto do magistério público
do município de Taubaté ao § 4º do art.
2º da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho
de 2008.
– Há parecer contrário da Comissão de
Educação, Cultura e Turismo.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 154/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 130.000,00
para os fins que especifica e dá outras
providências.
– Há três emendas.
Plenário Jaurés Guisard, 14 de setembro
de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Audiência
DIA MUNICIPAL DO PROFISSIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

Nº 1478
15.9.2022
Comunicamos que no dia 21 de setembro, quarta-feira, às 14h30, na sede
da Câmara Municipal, será realizada, por
meio do requerimento nº 2193/2022, de
autoria da vereadora Elisa Representa
Taubaté, Audiência Pública sobre a realização do Dia Municipal do Profissional de
Educação Física.
Taubaté, 15 de setembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Lei
LEI Nº 5.755, DE 15 DE SETEMBRO
DE 2022
Autoria: Vereadores Adriano Coletor
Tigrão, Paulo Miranda e Richardson da Padaria e Vereadora Elisa Representa Taubaté
Inclui no Calendário Oficial de Datas e
Eventos do Município de Taubaté o Festival de Pipas.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo a seguinte Lei, nos
termos do § 2º do artigo 37 da Lei Orgânica do Município de Taubaté:
Art. 1º Passa a fazer parte do Calendário
Oficial de Datas e Eventos do Município
de Taubaté, o Festival de Pipas, a ser realizado na segunda quinzena do mês de
outubro.
Art. 2º O inciso X, do art. 2º, da Lei nº
5.488, de 11 de junho de 2019, passa a vigorar acrescido de alínea “am”, com a seguinte redação:
“Art. 2º ...
...
X - ...
...
am) Festival de Pipas, na segunda
quinzena.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 15 de se-

tembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
LEI Nº 5.756, DE 15 DE SETEMBRO
DE 2022
Autoria: Vereadora Vivi da Rádio
Altera a Lei nº 3.200, de 22 de julho de
1998, dispondo sobre a divulgação na internet das listagens de plantões médicos.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo a seguinte Lei, nos
termos do § 2º do artigo 37 da Lei Orgânica do Município de Taubaté:
Art. 1º A Lei nº 3.200, de 22 de julho de
1998, passa a vigorar acrescida de art.
1º-A, com a seguinte redação:
“Art. 1º-A. A Prefeitura Municipal de
Taubaté deverá divulgar a relação dos
médicos que realizam atendimento em
todas as unidades e equipamentos públicos de saúde que estão em funcionamento na cidade.
Parágrafo único. A divulgação de que
trata o caput deverá conter os endereços das unidades e equipamentos públicos de saúde, horário de atendimento,
os nomes completos, escala de plantão
e especialidades dos médicos que estão
atendendo nessas unidades, através da
publicação na página da internet no sítio
eletrônico do município.”
Art. 2º O caput do art. 1º da Lei nº 3.200,
de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º Todas as unidades e equipamentos
de saúde que realizam atendimento no
município de Taubaté deverão fixar em
lugar visível a lista dos médicos plantonistas e do responsável pelo plantão.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 15 de setembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
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Licitação
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO
DE CONTRATO
Processo: nº. 961/2020.
Modalidade: Pregão nº. 06/2020.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
Contratada: PRINTEC TECNOLOGIA DA
IMPRESSÃO LTDA.
Objeto: Prestação de serviço de locação
de máquinas reprográficas.
Valor Total: R$ 29.692,48 (vinte e nove mil
seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos).
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 18 de
setembro de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.12 – Locação de Máquinas e Equipamentos

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas e
seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 2111/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que o castra-móvel possa atender os
bairros da zona rural da cidade com a
castração dos animais.
Of. nº 1099/2022
A Secretaria de Saúde esclarece que,
o cronograma do castra-móvel é definido no início de cada ano, após análise
técnica da lista de espera por parte dos
veterinários, que definem os locais com
base nos dados constantes nessa lista,
dando prioridade à zona rural. As informações são obtidas por meio do cadastro
que o munícipe faz por meio de ligações
e mensagens, solicitando castração junto
ao CCZ. Salienta-se, também, que das
10 ações do castra-móvel programadas
para este ano, a maioria já ocorreu na
2

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

zona rural, onde a população tem mais
dificuldade em transportar esses animais
até o Centro de Controle de Zoonoses
para esterilização. No primeiro semestre
foram realizados nas regiões do Registro,
Santa Tereza, Catagua e Remédios, os
próximos serão nas regiões do Chácara
Ingrid, Pinheirinho, Monjolinho, Barreiro
e Santa Luzia Rural.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2112/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que venha realizar estudo sobre a
viabilidade de instalação de um novo
ponto de ônibus na avenida Francisco
Alves Monteiro, no Novo Horizonte,
sentido bairro, na altura do Colégio
Madre Cecília.
Of. nº 1105/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que no local solicitado existem
abrigos nos dois sentidos da avenida.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2113/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Serviços Urbanos
ou outra que considere mais assertiva,
sobre estudos para manutenção do pavimento asfáltico na Estrada Municipal da
Rocinha, na Rodovia Oswaldo Cruz 125,
altura do km 25.500.
Of. nº 1104/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida na programação,
para posterior vistoria no local e análise
da possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2114/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que de-
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termine à Secretaria de Esportes ou
outra que considere mais assertiva informações sobre todas as quadras poliesportivas da cidade que não contenham
cobertura, informando o nome e/ou sua
localização no município.
Of. n° 1104/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que possui 90
quadras descobertas. Segue anexa a listagem com os endereços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2115/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Serviços Urbanos
ou outra que considere mais assertiva
sobre estudos para manutenção do pavimento asfáltico na rua Hilda Corrêa de
Moura, altura do n° 411.
Of. n° 1104/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida na programação,
para posterior vistoria no local e análise
da possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2116/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Obras ou outra
que considere mais assertiva informações sobre estudos para prolongar a
rua Projetada até a Av. Shalom, local em
que se situa a Escola Dom Couto.
Of. n° 1104/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2117/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
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históricas e culturais das Feiras Livres e
do Mercatau.
Of. nº 1105/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que realizará um levantamento técnico e
histórico sobre o tema e, posteriormente,
as informações serão encaminhadas ao
vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2118/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Prefeito que determine ao departamento competente para que venha
realizar a devida reforma e manutenção
no parquinho infantil do Jardim Ana
Rosa, localizado no cruzamento da rua
da Paz com a rua da Liberdade.
Of. nº 1105/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que realizará vistoria no local e efetuará
levantamento das necessidades e posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2119/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, que nos informe
sobre a possibilidade de instalar uma cobertura na parte da frente da ESF Piratininga, situada na rua Antônio Cursino
dos Santos nº 345, Vila Bela.
Of. nº 1112/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que a demanda
para construção de cobertura na parte
da frente da unidade de saúde do ESF
Piratininga, a qual encontra-se em processo licitatório junto ao Setor de Obras
da Prefeitura.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2120/2022
Autor: Vivi da Rádio
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Requer ao Prefeito, através da secretaria competente, a possibilidade de colocação de insulfilm nos vidros do prédio
do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), situado na avenida Amador
Bueno da Veiga, 307 – Jardim Jaraguá.
Of. nº 1112/2022
A Divisão de Atenção Especializada da
Secretaria de Saúde informa que, considerando a inauguração do Ambulatório
Médico de Especialidades (AME) Taubaté,
em 30 de março de 2022, e a entrega do
prédio para a administração estadual,
e considerando que as obras foram realizadas em conjunto com o Governo do
Estado de São Paulo e o município de
Taubaté, recebe as cotas de atendimento
mediante acordado em contrato, aos
munícipes que das vagas necessitam. As
solicitações referentes à mudanças internas, estruturais, físicas e de melhoria à
unidade devem ser encaminhadas à administração estadual.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2121/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através
da secretaria competente, informações
quanto ao funcionamento do Programa
Brasil Sorridente – Política Nacional de
Saúde Bucal, o qual Taubaté é uma das
cidades atendidas com o Laboratório Regional de Prótese Dentária.
Of. nº 1112/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2122/2022
Autor: Vivi da Rádio - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, através da secretaria
competente, para realizar estudo que
viabilize a implantação da identificação
das vias nos postes de energia elétrica
existentes no município.

Of. nº 1112/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a proposta será avaliada.
Acrescenta-se que o padrão das placas
denominativas das ruas seguem um
modelo, por comprovadas questões de
legalidade e durabilidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2123/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através
da secretaria competente, que realize
estudo para firmar convênio com a AACD
em nosso município.
Of. nº 1112/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2124/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, a adoção de campanha similar à realizada na cidade de
Jundiaí, intitulada “Pé de ouvido”.
Of. nº 1112/2022
O Departamento de Turismo, da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, informa que já encontra-se em andamento, entre outras ações, o estudo
para a implantação de totens em lugares
estratégicos da cidade, onde com a utilização de QR Code, haverá acesso ao site
específico com informações turísticas. A
sugestão da disponibilização também
em áudios, conforme descrito na campanha da cidade de Jundiaí, vem de encontro a esse estudo, complementando e
enriquecendo o mesmo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2125/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre demandas advindas do incêndio
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ocorrido em cooperativa da Vila Marly.
Of. nº 1100/2022
Quanto aos itens I e II, a Secretaria de
Serviços Públicos informa que está
dando apoio à cooperativa para viabilizar novo local para implantação que se
encontra em fase de levantamento. Referente aos itens III e IV, no âmbito da
atuação do Departamento de Proteção
Social Básica, da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informa que
o acompanhamento das 14 famílias que
atuavam na Cooperativa tem sido realizado pelo Cras Sabará/Mourisco. Inicialmente foi realizada reunião junto a essas
famílias (há 21 pessoas ativas na cooperativa, sendo uma do município de Tremembé, um casal de aposentados e um
residente da área de abrangência do Cras
Três Marias), momento esse em que foi
acolhido demandas e efetuadas orientações. Houve encaminhamentos para
acesso ao Cadastro Único, repasse do
cartão alimentação emergencial e inserção no Programa Mesa Taubaté. Buscando, também, estimular o fortalecimento das famílias e a prevenção das
situações de risco, está sendo realizado
pela psicóloga do Cras Sabará/Mourisco,
grupo de sensibilização.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2126/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de instalação de
uma usina termelétrica em Caçapava na
divisa com Taubaté e os impactos para a
nossa cidade.
Of. nº 1111/2022
Segue as informações prestadas pela
Secretaria de Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal:
1- A Secretaria teve conhecimento acerca
dessa possibilidade por fontes externas,
ainda não tendo sido encaminhado
nenhum documento oficial por órgãos
ou entidade vinculada ao potencial
4
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empreendimento.
2- Até o momento a Secretaria de Meio
Ambiente não foi consultada.
3- Por ser um empreendimento de
elevada complexidade, cujo licenciamento ambiental será conduzido pelo
órgão máximo do Sistema Nacional
do Meio Ambiente, esta Secretaria de
Meio Ambiente não possui competência
para opinar a respeito de seus impactos
ambientais.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2127/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a cessão de uma locomotiva Maria
Fumaça para a cidade de Tremembé.
Of. nº 1111/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo diretor do Departamento de Turismo, da Secretaria de
Desenvolvimento, Inovação e Turismo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2128/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal sobre a execução das emendas
impositivas destinadas pela Vereadora
Talita Cadeirante.
Of. nº 1111/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Área de Planejamento e Controle Econômico, da Secretaria Municipal
de Finanças.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2129/2022
Autor: Talita Cadeirante
Reitera pedido de informações ao Exmo.
Sr. Prefeito sobre as condições estruturais e de operação da sede da ESF no
bairro Estoril.
Of. nº 1111/2022
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A Divisão de Atenção Básica da Secretaria
de Saúde informa que há emenda para
reforma da unidade de saúde do ESF Estoril, a qual encontra-se em processo licitatório junto à Secretaria de Obras, e contempla a reforma do piso e a colocação
de compressor na área externa da referida unidade. Quanto à manutenção e
colocação de novos aparelhos de ar-condicionado, há emenda disponível, a qual
encontra-se em processo de compra. Os
agentes comunitários de saúde acompanham em torno de 250 famílias, ou
seja, em média mil pessoas por agente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2130/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre os rumores do fim do ensino médio
da Escola Ezequiel.
Of. nº 1111/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação. Os levantamentos serão efetuados, para posterior envio à vereadora requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2131/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
do porquê as obras do prédio do Centro
de Reabilitação Lucy Montoro só avançaram 4% em 17 meses de governo.
Of. nº 1111/2022
Segue as informações prestadas pela Secretaria de Obras:
1- A obra está prevista para ser entregue
ao Governo do Estado de São Paulo no
mês de outubro de 2022.
2- A Secretaria de Obras está acompanhando a execução dos serviços junto
à contratada, realizando a aferição dos
percentuais previstos no cronograma físico-financeiro repactuado no procedimento de prorrogação de prazo vigente.
3- Parte desses materiais foi recebida na
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obra no mês de julho, como as louças e
metais dos banheiros, os kits de portas
de madeira, assim como os cabos da rede
elétrica que ainda faltavam para o fechamento dos quadros de energia. Para o
mês de agosto estão previstas as luminárias internas e externas, bancadas de
granito e inox, materiais para finalização
do forro, para finalização do piso vinílico
e demais revestimentos. Por fim, os materiais necessários para a conclusão da
obra estão previstos para o mês de setembro, como os itens da rede lógica, os
itens de proteção contra incêndio, os bate-macas e demais acabamentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2132/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Prefeito sobre a
aplicação dos recursos do Fundeb.
Of. nº 1111/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2133/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a parceria público-privada (PPP)
com a EcoTaubaté e as ações voltadas
para os catadores de materiais recicláveis
e para as cooperativas de reciclagem.
Of. nº 1111/2022
1. Qual o montante total pago à Eco
Taubaté do início do contrato até o momento (junho de 2022)? Discriminar os
valores referentes às despesas operacionais e os referentes a investimentos.
2. Qual o atual custo mensal do contrato
com a EcoTaubaté? Informar os valores
para os meses de janeiro/março/maio de
2022.
3. Quais dos investimentos previstos no
contrato da PPP foram executados até o
momento?
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4. A atual gestão pretende inserir novamente no contrato a construção da
Central de Triagem e Reciclagem? Se
sim, há alguma previsão de quando isso
ocorrerá?
5. Quais ações são desenvolvidas atualmente pela EcoTaubaté em prol das
cooperativas/associações de trabalho
formado por catadores de materiais
recicláveis?
Seguem abaixo as informações da Secretaria de Serviços Públicos:
3- Será elaborado levantamento das
informações.
4- A princípio, não. É necessário recursos
financeiros.
5- Envio de matéria (insumos) para comercialização sem nenhum ônus às
cooperativas, materiais estes oriundos
de coleta seletiva e dos entregues em
nossos PEVs.
Quanto aos itens 1 e 2, seguem por cópia
as informações prestadas pela Secretaria
de Finanças.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2134/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre os imóveis de propriedade da
Prefeitura de Taubaté que estão cedidos
para terceiros.
Of. nº 1111/2022
Informamos que a documentação foi expedida pela Divisão de Cadastro Imobiliário e será enviada via e-mail: vrtalitacadeirante@carnarataubate.sp.gov.br,
para a vereadora requerente
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2135/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o aluguel das cabines sanitizadoras que estão sendo usadas nas escolas da rede municipal.
Of. nº 1111/2022

Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2136/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre as associações de bairro no município de Taubaté.
Of. nº 1111/2022
1. De quantas associações de bairro a
Prefeitura de Taubaté tem conhecimento
da existência? Quais delas são regularizadas e quais delas são irregulares?
2. Essas associações de bairro funcionam
com sede em espaços cedidos pela Prefeitura? Enviar listagem das associações
e seus respectivos endereços.
3. A Prefeitura de Taubaté oferece algum
tipo de suporte para que as associações
de bairro se regularizem?
Seguem as informações do Departamento de Governança, da Secretaria de
Governo e Relações Institucionais:
1- A Prefeitura de Taubaté iniciou neste
ano, por meio da Secretaria de Governo,
a contagem das associações de bairro.
Até o momento foram identificadas em
torno de 15 associações em atividades,
além de três cadastradas junto à Secretaria de Gabinete.
2- Todas as associações de bairro identificadas neste ano funcionam em prédios
públicos. A lista de entidades anteriormente cadastradas, assim como os respectivos endereços, encontra-se disponível no site da Prefeitura de Taubaté.
3- A Prefeitura de Taubaté se disponibiliza
a cooperar com todas as associações de
bairro, seja de forma jurídica ou de atividades de lazer e promoção social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2137/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Prefeito que estude a possibilidade de realizar a instalação e manutenção elétrica adequada no Centro Co-
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munitário do bairro Água Quente.

grandes equipes do Brasil e do Mundo.

Of. nº 1100/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação após vistoria efetuada no local,
para posterior análise da possibilidade
da realização do serviço.
Prefeito Municipal

Of. n° 1098/2022
A Secretaria de Saúde informa que será
realizada uma reunião com a Secretaria
de Esportes, a fim de planejar parceria
para incentivo na doação de animais nos
eventos futuros do campeonato amador.
A Secretaria de Saúde informa, ainda,
que já há um entendimento com a Secretaria de Esportes e que, no evento de
Mountain Bike Internacional realizado recentemente, foram levados animais para
adoção e, em 2022 participará mais uma
vez. A Secretaria de Esportes e Lazer salienta que está à disposição das ONGs e
demais entidades que trabalham para
o bem-estar animal, a fim de que suas
ações possam divulgar e difundir as campanhas. A Secretaria de Meio Ambiente
e Bem-Estar Animal apoia a iniciativa e
coloca-se à disposição para fornecer suporte ao CCZ e à Secretaria de Esportes
para sua efetiva execução se necessário.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2138/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer à Secretaria de Esportes, Lazer
e Economia Criativa que realize parceria
com o Centro de Controle de Zoonoses
para promover campanha de adoção durante os jogos de futebol amador, assim
como tem sido feito por grandes equipes
do Brasil e do Mundo.
Of. n° 1098/2022
A Secretaria de Saúde informa que será
realizada uma reunião com a Secretaria
de Esportes, a fim de planejar parceria
para incentivo na doação de animais nos
eventos futuros do campeonato amador.
A Secretaria de Saúde informa, ainda,
que já há um entendimento com a Secretaria de Esportes e, que no evento de
Mountain Bike Internacional realizado recentemente, foram levados animais para
adoção e, em 2022 participará mais uma
vez. As unidades competentes da Secretaria de Saúde colocam-se à disposição
para quaisquer esclarecimentos e a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar
Animal coloca-se à disposição para fornecer suporte ao Centro de Controle de
Zoonoses nesse contexto.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2139/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer à Secretaria de Meio Ambiente
e Bem-estar Animal que realize parceria
com as equipes de futebol amador de
Taubaté para que os animais sejam levados aos jogos como forma de incentivo
à adoção, assim como tem sido feito por
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Requerimento N° 2140/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Prefeito que determine à Secretaria de Saúde que tome providências
quanto à infestação de pernilongos no
Parque Sabará.
Of. n° 1098/2022
Encaminhamos por cópia a informações
prestadas pelo CAS - Controle de Animais
Sinantrópicos, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2141/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Prefeito que determine à secretaria que proceda à adaptação dos
acessos às áreas de prática esportiva do
campo da CTI às pessoas com deficiência.
Of. n° 1098/2022
A Secretaria de Esportes informa que realizou algumas adaptações de acessos a
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pessoas com deficiência no prédio esportivo conforme demandas de atletas,
tais como: rebaixamento de guia em
frente à Secretaria; construção de rampa
no corredor frontal e portão de acesso ao
interior da quadra coberta. A Secretaria
confirmou compromisso com a melhoria
contínua de seu espaço, visando o atendimento qualificado e digno.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2142/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Prefeito que determine à secretaria competente que proceda a troca
das lâmpadas quebradas do Campo do CTI.
Of. n° 1098/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que realizará vistoria no local, para posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2143/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Prefeito que encaminhe à
Secretaria de Serviços Públicos a solicitação de poda da árvore localizada na
Rua Josefine Skaf Rabay, 195.
Of. n° 1098/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que realizará vistoria no local, para posterior execução do serviço de poda.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2144/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Prefeito que encaminhe à
Secretaria de Serviços Públicos a solicitação de poda da árvore localizada na
Rua Josefine Skaff Rabay, 153.
Of. n° 1098/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação de poda será inserida
em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
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ATOS OFICIAIS

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

TÍtuLo

Cursos Nível Superior
A partir do 2° semestre

Comunicação Social

Jornalismo e Produção Audiovisual
(9 vagas imediatas + cadastro reserva)

Administração de Empresa
e Correlatos

Gestão Pública, Tecnologia em Gestão Empresarial,
Tecnologia em Processos Gerenciais,
Tecnologia em Gestão de Negócios Empresariais
(cadastro reserva)

Jornada

20 horas
semanais
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Inscrições
www.ciee.org.br
De 6 a 21 de
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setembro de 2022
(até 12h)

Benefícios

Auxílio transporte:

R$ 105,00 por mês
Bolsa auxílio:

R$ 750,00 por mês

