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AUDIÊNCIA

ORÇAMENTO DE
TAUBATÉ PARA 2023
SERÁ DEBATIDO EM
AUDIÊNCIAS NA CÂMARA
A Câmara de Taubaté realiza quatro audiências
públicas para debater o orçamento municipal de
2023. O projeto de lei 175/2022 tem autoria do prefeito José Saud e chegou na Casa no dia 30 de setembro, para votação. Para que isso aconteça, a
proposta deve ser discutida com a população.
Assim, no dia 27 de outubro, a partir das 14h,
será analisado o orçamento da Câmara, Instituto
de Previdência do Município (IPMT), Universidade de Taubaté (Unitau) e fundações universitárias. No dia 31, também a partir das 14h, serão
apresentadas as estimativas das Secretarias de Finanças, Governo, Esportes, Inovação e Turismo,
Obras, Segurança Pública e de Habitação, além do
Gabinete do Prefeito.
No início de novembro, dia 4, a partir das 9h,
haverá demonstração das Secretarias de Planejamento, Inclusão Social, Serviços Públicos, Cultura,
Meio Ambiente, Mobilidade Urbana e de Administração. As apresentações se encerram no dia 7, a
partir das 18h, com as Secretarias de Saúde, Educação e de Justiça, além da Procuradoria-Geral.
As audiências são promovidas pela Comissão
de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Marcelo Macedo (MDB), presidente; Rodson
Lima Bobi (PSDB), secretário; e Serginho (Progressistas), membro.
As galerias estarão abertas, e a presença da população e de instituições é imprescindível para o
êxito do evento. Interessados também podem enviar perguntas, no momento da realização da audiência, pelo WhatsApp (12) 3625-9525.
A TV Câmara Taubaté transmite ao vivo no
canal 4.2 da TV aberta, Claro TV canal 4, site, Facebook e Youtube (pesquise por tvctaubate).
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SESSÃO

Vereadores recusam veto,
e Programa Desperdício
Zero aguarda promulgação
Stockphotos

Na sessão do dia 11, os vereadores de Taubaté
recusaram o veto do prefeito à proposta que cria
o programa de redução de perda de alimentos, e
agora a proposta vai depender de promulgação
pela Presidência da Câmara.
O projeto de lei 7/2022 tem autoria do vereador
Moises Luciano Pirulito (PL) e havia sido vetado
pelo prefeito José Saud (MDB) sob o argumento de
que haveria criação de despesas não planejadas
para a administração municipal, além de a proposta violar o princípio da separação dos poderes.
O objetivo da proposta é reduzir o desperdício
de alimentos por bares, restaurantes, empresas
atacadistas, varejistas, indústrias, produtores,
feirantes e outros do setor alimentício e, ainda,
evitar que toneladas de alimentos sejam desti-

nadas ao aterro, diminuindo, assim, os gases do
efeito estufa.
Por meio do programa, os alimentos poderão
ser doados e encaminhados por meio de celebração de convênios a entidades não governamentais, associações, fundações sem fins lucrativos,
bancos de alimentos, entre outros, com o objetivo
de atender aos programas sociais ou de combate à
fome e ao desperdício.
As entidades públicas que prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários
abrangidos pelos programas de assistência social e entidades públicas que prestam atendimento aos animais, como zoológicos e redes de
proteção animal, também poderão receber doações de alimentos.
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SESSÃO

Conheça as denominações
aprovadas pela Câmara de
Taubaté no dia 11
Lincoln Santiago/ Arquivos pessoais / Stockphotos

Prefeita em
exercício Adriana
Mussi, Paulo
Miranda, Jessé
Silva e Rodson
Lima Bobi

Durante a sessão do dia 11, os vereadores de Taubaté aprovaram quatro projetos de denominação de vias e bens públicos, em primeira votação.
Apresentado pelo vereador Professor
Edson (PSD), o projeto de lei 77/2022 denomina Jorge Ramos dos Santos a praça
localizada entre a rua Nelson Campello
e a avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Jorge nasceu em Taubaté, foi mecânico de automóveis e sócio da Oficina
Central, na rua Barão da Pedra Negra.
Com o fechamento do negócio, foi convidado a trabalhar como chefe da oficina da agência Ford, na avenida Nove
de Julho, onde atuou até seu falecimento, em 2003.
O vereador Marcelo Macedo (MDB) é
autor do projeto de lei 83/2022, que denomina Presbítero José Mendes Diniz
o trecho entre as ruas Nove, Dez e Onze,
do loteamento Vale dos Bandeirantes.
José nasceu em Pouso Alto (MG),
fundou a Igreja Presbiteriana de Passa
Quatro (MG) e, em 1960, mudou-se para
Taubaté, onde também atuou na igreja.
Estabeleceu-se no ramo da panificação
na rua Quatro de Março desde 1962, por
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20 anos. Faleceu em 1999.
O projeto de lei 119/2022, de autoria
dos vereadores Boanerge (PTB) e Neneca
Luiz Henrique (PDT), denomina Praça
Mirante Pôr do Sol Renato Mariotto, localizada na estada do Pinhão, onde existe
o mirante. Renato foi agricultor, pioneiro
na implantação da bataticultura na região
e o primeiro produtor a introduzir as modernas colheitadeiras americanas “Oliver
40”, que causaram revolução na colheita
do arroz do Vale do Paraíba. Ele se dedicou à pecuária de leite, criação de cavalos e plantio de soja, milho, aveia, trigo
e feijão. Foi sócio da Associação Brasileira
de Produtores de Leite B e presidente da
Cooperativa de Laticínios do Médio Vale
do Paraíba. Faleceu em 2012.
De autoria do vereador Richardson
da Padaria (União), o projeto de lei
135/2022 denomina Chuva-de-Ouro –
uma espécie de árvore – a rua Oito, com
início na rua Cinco e término na quadra
H, no residencial Recanto Tropical,
bairro Morada dos Nobres.
As propostas dependem de segunda
avaliação, pelo Plenário, antes de serem
encaminhadas à sanção do prefeito.
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SESSÃO

Pedido adia votação da
proposta do Diário Oficial
Eletrônico de Taubaté
A pedido do vereador Moises Luciano Pirulito
(PL), foi adiada por 12 sessões a votação do projeto de lei ordinária 2/2020, de autoria do prefeito José Saud (MDB), que cria o Diário Oficial
Eletrônico de Taubaté.
O Diário Oficial Eletrônico do Município seria
criado como meio de comunicação, publicidade
e divulgação dos atos do Poder Executivo e publicado no site da Prefeitura, em substituição

à publicação impressa. A intenção é publicar
leis, atos normativos municipais, decretos, portarias, relatórios resumidos, despachos, avisos,
editais e extratos.
A proposta estava na pauta da sessão do dia 11
e deverá retornar ao Plenário somente em 2023.
Até o momento, recebeu quatro emendas parlamentares. Para ser aprovada, depende de votos da
maioria simples do Plenário.

Lincoln Santiago
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MÍDIA

TV CÂMARA TAUBATÉ
ASSINA PARCERIA COM
TRIBUNAL DE CONTAS
PARA NOVOS CONTEÚDOS
TCESP

A partir de outubro, a TV Câmara Taubaté passa a transmitir conteúdo produzido pelo
Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo (TCE-SP), resultado de um termo de cooperação assinado no dia 5 de outubro na capital paulista, que
deu origem à Rede TCE.
A parceria foi celebrada com
108 municípios paulistas e tem
objetivo de difundir conteúdo
audiovisual de caráter educativo, institucional, jornalístico
e informativo para a sociedade.
Os programas são produzidos
com apoio da TV Cultura e Rede
Alesp, além de reportagens, entrevistas, boletins e documentários editados pela equipe de Comunicação Social do TCE. Em
Taubaté, o conteúdo será veiculado durante a programação da
TV Câmara no canal aberto 4.2,
pela Claro TV canal 4 e site.
Diretor de Comunicação da
Câmara de Taubaté, Júlio Rocha
representou o presidente do Legislativo, vereador Paulo Miranda (MDB), na solenidade.
“Teremos novos programas na
grade, produzidos com intenção
de educar e informar a população sobre o Tribunal de Contas
e as formas de fiscalização de
prefeituras, câmaras e empresas
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públicas em todo o estado. Uma
parceria importante que vai
trazer mais conhecimento para
todos”, diz o diretor.
Além de contribuir para melhorar a grade da TV Câmara
Taubaté, o presidente Paulo Miranda lembrou que se trata de
uma ferramenta para a população. “Muita gente que tem
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dúvida sobre o controle feito
nas contas das câmaras e prefeituras, a partir de agora, vai
poder conhecer e compreender
um pouco mais como isso funciona. O Tribunal de Contas é
um órgão de fiscalização e controle, e a partir de agora também
vai prestar um serviço de educação para todos.”

Diretor de
Comunicação
Júlio Rocha
(à esquerda)
recebe o
certificado de
adesão da TV
Câmara Taubaté

ORÇAMENTO

Câmara de Taubaté
oferece treinamento sobre
emendas impositivas
A Câmara de Taubaté realiza
na sexta-feira, 4 de novembro,
às 14h30, um treinamento sobre
emendas impositivas ao orçamento municipal, no Plenário
Jaurés Guisard.
O objetivo é capacitar vereadores, assessores e munícipes
interessados quanto à apresentação de sugestões ao orçamento
municipal. O curso será ministrado pelo diretor legislativo, Ismael Guimarães.
“Vamos conversar sobre as
melhores práticas para apresentação de emendas, de forma
que elas possam ser incorporadas ao orçamento de Taubaté
da maneira correta, sem vícios
ou erros que acarretem a perda
daquela indicação do vereador”,
explicou Ismael.
Inserida na Constituição Federal em 2015, a emenda impositiva é um recurso que permite
aos parlamentares – sejam vereadores, deputados estaduais ou
federais – inserir no orçamento
público obras e melhorias apontadas pela população.
Para isso, um percentual do
orçamento municipal é reservado para as sugestões apresentadas pelos vereadores. A Constituição determina que 1,2%
da receita corrente líquida prevista para o próximo exercício
seja destinado às emendas parlamentares, e metade do valor
deve necessariamente ser direcionada à área da saúde.

Mas isso não significa que
o dinheiro público vai para o
vereador. A indicação que ele
apresentou ao orçamento deve
ser cumprida pela Prefeitura,
desde que atenda as exigências
da legislação.
Outros treinamentos semelhantes já foram realizados pela
Câmara Municipal. Em 2019, por
exemplo, o próprio diretor legis-

lativo palestrou sobre o tema “A
necessidade de aprimoramento
da qualidade legislativa”, ao lado
de outros profissionais que discutiram temas ligados à produção de leis.
Interessados em participar do
treinamento podem comparecer
à Câmara, sem a necessidade de
inscrição prévia. Não será fornecido certificado de participação.
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SOLENIDADE

DIA DO PROFESSOR É
TEMA DE SOLENIDADE
NA CÂMARA DE TAUBATÉ
Vitor Reis

Richardson da Padaria,
Serginho, Celinha
Marques, Marcos Furlan,
Josiane Aparecida,
Neusiene Guimarães,
Douglas Carbonne e Elisa
Representa Taubaté
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Com dois dias de antecedência da data
oficial, a Câmara de Taubaté realizou homenagem aos professores em solenidade
na quinta-feira, 13. A vereadora Elisa Representa Taubaté (Cidadania), que pertence à categoria, presidiu os trabalhos.
Também professor, o vereador Douglas Carbonne (Republicanos) falou em
nome do Legislativo e ressaltou o papel
da educação na transformação do país.
Ele afirmou que, em tempos em que a
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educação é extremamente atacada, os
professores sabem da responsabilidade
que têm e se dedicam para dar o melhor,
mesmo em condições desfavoráveis.
O professor Marcos Roberto Furlan
foi homenageado e representou os docentes da Universidade de Taubaté. Ele
é agrônomo, formado e doutorado pela
Universidade Estadual Paulista. Iniciou
a carreira de docente em 1984 e atualmente é professor assistente da Unitau.

SOLENIDADE
Coordena três projetos de extensão na rede municipal sobre
horta nas escolas, compostagem e plantas alimentícias
não convencionais, além de
orientar alunos em projetos de
iniciação científica. É membro
do mestrado em Ciências Ambientais e do mestrado e doutorado em Ciências da Saúde.
Furlan foi chefe do Departamento de Ciências Agrárias e vice-reitor. Possui mais de mil publicações, incluindo seis livros.
“Quando somos homenageados,
passam na cabeça cenas de situações pelas quais passamos. A
Unitau é uma casa cheia de irmãos, amigos e companheiros e
me deu muitas oportunidades”,
disse ao agradecer.
Da rede municipal, Josiane
Aparecida dos Santos formou-se
em Pedagogia pela Universidade
de Taubaté e fez pós-graduações
em Educação Especial, Educação Infantil e Gestão Escolar.
Fez a segunda licenciatura na
área de Artes Visuais e é professora estatutária na Prefeitura de
Taubaté desde 2006. Trabalhou
em duas escolas da rede: Benedito Augusto Corrêa e Vereador
Pedro Grandchamps, onde atua.
Após a pandemia de covid19, criou um projeto de alfabetização chamado Alfabetiza

Fonte, com o objetivo de resgatar conteúdos e suprir as dificuldades de seus alunos. O projeto foi veiculado pelas mídias
sociais da Prefeitura e está auxiliando dia a dia no progresso
de 120 alunos atendidos hoje.
“Estou muito honrada em representar cada professor da
rede municipal, que se dedica
com amor na arte de ensinar”,
reconheceu.
Professora da rede estadual, Neusiene Guimarães Diegues é graduada em Letras e
mestre em Linguística Aplicada
pela Unitau. Em 1998 ingressou
como professora concursada na
rede estadual, onde desenvolve
trabalhos reconhecidos, como
o Ecoviver. O projeto tem como
objetivo o desenvolvimento sustentável e ficou com o prêmio de
segundo lugar na Diretoria de
Ensino de Taubaté.
O seu mais recente projeto,
“Cem anos da Semana de Arte
Moderna”, realizado neste ano,
favorece a aproximação dos estudantes com a arte, desenvolvimento da criatividade e o protagonismo juvenil. Atualmente
leciona na Escola Amácio Mazzaropi. “Tenho a honra de
exercer essa missão ou profissão há 28 anos em Taubaté”,
declarou Neusiane.

A professora Célia Aparecida Marques da Silva foi a representante da rede particular.
Formada em Letras pela Universidade de Taubaté, em 1991
iniciou no Colégio Idesa como
professora de reforço. No ano
seguinte foi contratada e ocupa
o cargo há 30 anos. Lecionou
também nas Escolas Estaduais
Antônio de Magalhaes Bastos,
Dom Pereira de Barros e Antônio de Moura Abud, e nas Escolas Municipais Professora
Anita Ribas de Andrade, Emílio
Simonetti e Coronel José Benedito Marcondes de Mattos.
Celinha, como é conhecida,
é mestre em Linguística Aplicada, também pela Unitau. Sem
nunca deixar a sala de aula, foi
eleita vereadora por dois mandatos (de 1997 a 2004). “Uma
oportunidade ímpar para celebrar os meus 30 anos como professora. Tenho o maior orgulho
de ser professora, desde o primeiro dia que adentrei uma sala
de aula. Faço com muito amor e
afeto”, afirmou.
Os vereadores Alberto Barreto (PRTB), Marcelo Macedo
(MDB), Moises Luciano Pirulito
e Jessé Silva, do PL, Richardson
da Padaria (União) e Serginho
(Progressistas) participaram da
solenidade. Veja no Youtube.

Vitor Reis

Amigos,
familiares e
convidados na
Galeria
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CONCURSO

Provas objetivas do
concurso serão aplicadas
no domingo, 16
As provas objetivas do concurso público da Câmara de
Taubaté serão aplicadas no domingo, 16, nos períodos da
manhã e tarde. Às 8h, para os
cargos de cerimonialista, copeiro, técnico de administração,
contador, assistente de produção videográfica, auxiliar de
operações e segurança. Às 14h,
para auxiliar de zeladoria, apresentador de rádio e televisão,
consultor, recepcionista, técnico
de informática, auxiliar de produção televisiva e motorista.
Vale ressaltar aos candidatos
que o fechamento dos portões
será meia hora antes do início
da prova. Depois das 7h30 e das
13h30, respectivamente, não
será permitida a entrada. A recomendação é que o candidato
chegue com uma hora de antecedência ao local. É obrigatório
apresentar RG ou documento de
identidade com foto, comprovante de inscrição ou comprovante de pagamento da taxa. Só
será permitido o uso de caneta
esferográfica azul ou preta.
Os candidatos podem se informar sobre o local onde irão
realizar a prova no site da Câmara,
https://bit.ly/ConcursoCMT2022, ou da Fundação
Getulio Vargas, https://conhecimento.fgv.br/concursos/cmt22.
Basta clicar no edital a que se refere o cargo pretendido, e o interessado encontrará o link “Consulta ao local de prova”.
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Aponte a câmera do seu
celular para ir direto pra
página do concurso

PALAVRA DOS VEREADORES

70ª sessão ordinária
O vereador Paulo Miranda lamentou que a locomotiva Maria
Fumaça, do Parque do Itaim, será
exposta em Tremembé, ao invés
de ser usada para recreação aqui
na cidade. Ele aproveitou a participação da prefeita em exercício,
Adriana Mussi, para fazer essa cobrança na sessão do dia 11.

PAULO MIRANDA
MDB

Nossa Taubaté é uma cidade
cheia de cultura, bacana...
Agora, a única Maria Fumaça
que temos foi para Tremembé.
Vai ficar lá, na praça. Não que
Tremembé não mereça, merece!
Mas podia deixar lá onde estava,
botar para funcionar, para a
criançada... É nossa cultura, né?
Mas vai lá para Tremembé. Não

O vereador Professor Edson
mostrou fotos da Escola do Trabalho da Estiva e disse ser necessário revitalizar a fachada e trocar
algumas lâmpadas das salas de
aula, que estão queimadas. Ele
aproveitou a presença da prefeita
em exercício, Adriana Mussi, para
pedir mais atenção a essas escolas
profissionalizantes.

PROFESSOR EDSON
PSD
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Tem a Escola da Gurilândia,
precisa reformar e melhorar a
Escola do Santa Tereza, melhorar do Areão, do Sítio Santo
Antônio. É uma referência, nenhuma cidade do país tem um
núcleo de escola profissionalizante mantido 100% pelo município. Tenho certeza de que
você [Adriana], com essa ha-
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sei quem fez esse acerto, mas
é lamentável isso aí. Prefeita,
fica de olho na Maria Fumaça.
Agradecimento
Paulo agradeceu ao responsável pelo expediente da Secretaria de Cultura, Paulo Roberto
Junior, pelo retorno da música ao vivo no coreto da Estiva
aos domingos. Ele disse que o
evento contribui para a geração
de renda e entretenimento.
Equoterapia
O vereador afirmou que está
“de vento em popa” a construção
do novo centro de equoterapia,
que é o tratamento terapêutico
feito com ajuda de cavalos. O espaço está sendo montado dentro
do 5º Batalhão da Polícia Militar.

bilidade, sabendo da importância da Escola do Trabalho,
vai nos ajudar a manter a
Escola funcionando desta maneira mais do que merecida,
com a importância que tem
para os alunos que estudam
na Escola do Trabalho.
Caieiras
O vereador solicitou a reforma de uma ponte no bairro
Caieiras, que está quebrada e
não oferece condições de passagem para os veículos.
Formação
Edson sugeriu à vice-prefeita
que sejam ofertados os cursos de
garçom e pedreiro nas escolas
profissionalizantes.

PALAVRA DOS VEREADORES

70ª sessão ordinária
O vereador Richardson da Padaria cobrou a instalação de
abrigos de ônibus ao longo da Estrada do Barreiro.

RICHARDSON DA PADARIA
União

Os moradores estão me cobrando os abrigos de ponto
de ônibus na Estrada do Barreiro, próximo ao postinho da
Cidade Jardim, porque é um
local muito movimentado, tem
uma população grande e não
tem nenhum abrigo de ônibus.
Eu sei que o binário está sendo
feito, que vai mudar de mão,
que precisa arrumar o local.
Mas já se passaram dois anos
e a população está sendo esquecida. A gente está cobrando

O vereador Rodson Lima Bobi
informou que os pedidos dos
idosos em relação ao Centro de
Convivência do Idoso do Parque
Três Marias serão atendidos. As
consultas de saúde e a reforma da
piscina estiveram na pauta da audiência sobre políticas para idosos
realizada no dia 30.

RODSON LIMA BOBI
PSDB

Recebi informação da Secretaria de Saúde que lá no CCI,
que compreende toda a parte
alta, vão começar os profissionais de geriatria e nutricionista para atender a todos
os idosos. Quero também informar que alguns engenheiros
da Prefeitura estiveram vendo a
questão da piscina do CCI. Nós

novamente, reiterando o
nosso requerimento, para que
dê atenção a esses abrigos. A
população cobra isso.
Apoio
O vereador manifestou apoio
à Guarda Municipal e afirmou
que ele, assim como outros parlamentares, estão lutando por
recursos para melhorar a estrutura de trabalho. Cobrou que a
gestão da Guarda seja feita sem
perseguição aos servidores.
Demandas
Richardson reivindicou iluminação para a praça no Monte
Belo. Também pediu melhorias
nas estradas rurais que passam
pelas Chácaras Dallas e Chácaras Ingrid.

tivemos a fala do prefeito,
que vai deixar reservado o
orçamento para que a gente
possa finalizar.
Isenção
O vereador ressaltou lei de
sua autoria que garante isenção
de IPTU para aposentados e pensionistas que tenham apenas um
imóvel na cidade. “Se você se enquadra nesse perfil, tem até o
dia 30 de outubro para dar entrada no pedido de isenção. Estamos com nosso gabinete de
prontidão para atender essa demanda e dar toda a orientação.”
Serviço
Bobi parabenizou o Espaço
Equilíbrio pelos dez anos de serviços prestados em Taubaté.
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PALAVRA DOS VEREADORES

70ª sessão ordinária
O vereador Serginho enviou
ofício à Fatec a pedido dos alunos
que estavam sem o auxílio transporte e agradeceu ao diretor da
instituição pela resposta.

SERGINHO
Progressistas

Fizemos um ofício no dia 28, lá
para a Fatec. Fomos procurados
por alunos que estavam sem
a bolsa auxílio do transporte,
então tivemos uma resposta satisfatória. Os alunos voltaram a
ter os 50% do transporte, então,
vai ajudar com que eles possam
fazer estágio nos estabelecimentos e órgãos públicos da
nossa cidade. Quero agradecer
ao diretor pela atenção ao
nosso ofício e, principalmente,

aos professores.
Agradecimento
Serginho agradeceu à Secretaria de Serviços Públicos por
ter cortado a grama do campo
do Mourisco, onde ocorrerá
uma festa. Além disso, reconheceu a Secretaria de Cultura
e Economia Criativa pelo apoio
na Festa das Crianças do Parque
Santo Antônio.
Solenidade
O parlamentar falou sobre a
solenidade em comemoração
aos 75 anos do Colégio Marillac
que aconteceu na sexta-feira, 7.
Ele afirmou que tem orgulho da
escola e parabenizou a direção,
as irmãs, os professores e os
alunos. “Continuem com esse
carisma de servir ao próximo.”

comprássemos o material, aí
ele mandaria alguém lá da
Secretaria fazer o serviço. Isso
é uma vergonha. A maneira
A nossa Secretaria de Obras é que vocês - diretores, secreruim, ruim, ruim. Nós não tí- tários - estão conduzindo,
nhamos maquinário no início estão colocando a imagem
do mandato, foi feito maqui- do nosso prefeito em jogo,
nário, mas hoje não existe ma- estão colocando o nome do
terial. Solicitei para o Carlão prefeito em jogo.

O vereador Ronaldo Homem
Montanha criticou a Secretaria de
Obras e afirmou que a má gestão
de diretores e secretários afeta negativamente o nome do prefeito.

RONALDO HOMEM
MONTANHA
Republicanos
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[Carlos Alberto Oliveira, secretário adjunto] uma torneira, um
sifão, um desentupimento da
quadra da Vila Marli. Ele teve a
audácia, a pachorra, de me responder que não tinha material
e que se nós, da comunidade,
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Medidas
Montanha
cobrou
mais
“pulso” de José Saud para resolver essa questão dos comissionados. “Vá para cima, prefeito.
Você tem amigos de verdade,
mas tem uns inimigos aí, que se
bobear, te arrebentam.”

PALAVRA DOS VEREADORES

70ª sessão ordinária

ALBERTO BARRETO
PRTB

O vereador Alberto Barreto levantou dados sobre o governo do
atual presidente da República, Jair
Bolsonaro (PL).

mentar os preços das coisas. A
inflação foi negativa. A maior
deflação na história do Brasil.

A moeda que mais valorizou no
mundo durante a pandemia foi
o real, teve uma valorização de
7%, enquanto a China desvalorizou 10% da sua moeda, a Colômbia 12% e a Venezuela 78%.
É o modelo de política que eles
querem trazer para o Brasil, né.
Um modelo da Argentina, da
Venezuela. Enquanto os países
na Europa e os Estados Unidos
estão tendo inflação, o Brasil
teve deflação. O que significa
isso? Abaixou os preços, fez au-

Direito das Mulheres
Barreto ressaltou alguns dos
projetos de lei que foram criados
em benefício das mulheres.
“Nós tivemos 72 leis aprovadas
no governo Bolsonaro. A mulher
é a provedora da família. As mulheres que eram provedoras de
família recebiam dois auxílios
emergenciais, R$1.200.”
Comparação
O parlamentar relacionou os
dados do governo do PT com o
de Jair Bolsonaro: “Em 2015, no
governo PT, nós tínhamos taxa
de desemprego de 14%; no governo Bolsonaro, de 2022, é
8,9%”, comparou.

espaço muito mais bonito e
devolver esse equipamento
público aos munícipes, para
que possam fazer uso. Sendo
que ali é uma região muito
carente, e eu tenho certeza
Nós estamos pleiteando que de que eles vão adorar esse
a Prefeitura faça em conjunto, parque linear no local.

O vereador Boanerge sugeriu
que a Prefeitura e a Sabesp trabalhem juntas no entorno da alameda das Primaveras, no bairro
Quinta das Frutas, visto que há
projetos de construção de parque
linear e rede de esgoto no local.

BOANERGE
PTB

para que não haja dispêndio do
erário público em excesso, para
que tenha um planejamento e
se façam os dois projetos para
aproveitar a mão de obra e material de uma vez só, beneficiando assim todo o pessoal
do Quinta das Frutas, do Estoril.
O pessoal poderá fazer caminhada ali, vamos deixar aquele

Médico
Boanerge agradeceu ao secretário de Saúde, Mário Peloggia,
por atender a sua solicitação
por mais médicos na região do
Monjolinho. “Há mais de dois
meses estava sem médico por lá,
e nós entramos em contato imediatamente com o secretário de
Saúde, que restabeleceu o retorno do médico.”
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VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA
(1º.1.2021 a 31.12.2024)
Mesa 2021-2022
Presidente
Paulo de Tarso Cardoso de Miranda “Paulo Miranda” (MDB)
1º vice-presidente
Richardson Ramos de Sousa “Richardson da Padaria” (União)
2º vice-presidente
Rodson Lima Silva Junior “Rodson Lima Bobi” (PSDB)
1º secretário
João Henrique de Moraes Ramos “João Henrique Dentinho” (União)
2º secretário
José Adalcio Nunes Coelho “Nunes Coelho” (Republicanos)
Plenário
Adriano Graciano “Adriano Coletor Tigrão” (Cidadania)
Boanerge dos Santos “Boanerge” (PTB)
Diego Fonseca Nascimento “Diego Fonseca” (PSDB)
Douglas Alberto Santos “Douglas Carbonne” (Republicanos)
Edson Aparecido de Oliveira “Professor Edson” (PSD)
Elisa de Oliveira Coelho Manoel “Elisa Representa Taubaté” (Cidadania)
Jessé da Silva “Jessé Silva” (PL)
José Alberto Barreto da Costa “Alberto Barreto” (PRTB)
Luiz Henrique Couto de Abreu “Neneca Luiz Henrique” (PDT)
Luiz Marcelo Falcão de Abreu “Marcelo Macedo” (MDB)
Moises Luciano Pereira dos Santos “Moises Luciano Pirulito” (PL)
Sergio Ricardo Gonçalves “Serginho” (Progressistas)
Talita de Lima Barbosa “Talita Cadeirante” (PSB)
Viviane Marcele de Aquino “Vivi da Rádio” (Republicanos)

Acesse a biografia e os
contatos dos vereadores em
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
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Sessão
71ª SESSÃO ORDINÁRIA
18.10.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
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
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 77/2022, de autoria do Vereador Professor Edson, que denomina
Praça “Jorge Ramos dos Santos”, a atual
praça localizada entre a Rua Nelson Campello e a Avenida Juscelino Kubitschek
de Oliveira, neste Município.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 83/2022, de autoria do Vereador Marcelo Macedo, que denomina
Rua Presbítero José Mendes Diniz.
ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 119/2022, de autoria dos Vereadores Boanerge e Neneca Luiz Henrique, que denomina Praça Mirante Pôr
do Sol Renato Mariotto.
ITEM 4
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 135/2022, de autoria do Vereador Richardson da Padaria, que denomina Rua Chuva de Ouro.
ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 29/2022, de autoria do
Vereador Douglas Carbonne, que de-

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

nomina Edy Lamar Rodrigues de Almeida
Machado a UPA Central do Município de
Taubaté.
- Há uma emenda.
ITEM 6
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 91/2022, de autoria do Vereador Marcelo Macedo, que denomina
Rua José Campos Souza – Japonês
fotógrafo.
– Há duas emendas.
PALAVRA DOS VEREADORES
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, Republicanos
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Plenário Jaurés Guisard, 14 de outubro
de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Licitação
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO: nº 5003/2022 – Aquisição de
módulos para transmissor Hitachi.
Ante os documentos juntados aos
autos do processo epígrafe e do parecer
exarado pela Procuradoria Legislativa,

com fundamento no art. 25, I da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e, em
atenção ao comando previsto no art. 26,
da mesma Lei, RATIFICO a Inexigibilidade
de Licitação em favor da empresa HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS
ELECTRONICOS S/A.
Publique-se.
Taubaté, 14 de outubro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 4879/2022
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº.
109/2022.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: Vedrana Francesca Alves Rodrigues 43607337802
Objeto: Serviço de filmagem de imagens
aéreas feitas por drone, para ilustrar
matérias do Boletim Legislativo, site e
mídias sociais da Câmara, além de reportagens da TV Câmara.
Valor Total: R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais).
Vigência: 30 (trinta) dias a partir de 13 de
outubro de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.59 –
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto.

LOA
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA LOA 2023
A Comissão de Finanças e Orçamento
convida para as Audiências Públicas que
realizará, com a presença de autoridades
e representantes de entidades, para
avaliar e debater o projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023.
27/10/2022- quinta-feira - 14h
Câmara Municipal, IPMT, Unitau e suas
fundações (FUST, FUNCABES, FUNAC e
FAPETI)
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31/10/2022 - segunda-feira - 14h
Prefeitura Municipal (Secretarias de Finanças, Gabinete, Governo e Relações
Institucionais, Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Obras, Segurança Pública e Habitação)
4/11/2022 - sexta-feira - 9h
Prefeitura Municipal (Secretarias de
Planejamento, Desenvolvimento e Inclusão Social, Serviços Públicos, Cultura
e Economia Criativa, Meio Ambiente e
Bem Estar Animal, Mobilidade Urbana e
Administração)
7/11/2022 - segunda-feira - 18h
Prefeitura Municipal (Secretarias de
Saúde, Educação, Justiça e Cidadania e
Procuradoria Geral do Município)
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
ENDEREÇO: AV. PROF. WALTER THAUMATURGO, 208 – JARDIM DAS NAÇÕES
O Projeto de Lei Ordinária nº 175/2022
pode ser consultado no site www.camarataubate.sp.gov.br, opção “Atividades
Legislativas/Processo Legislativo”.
A presença da população, da sociedade
civil organizada e das instituições em
geral é imprescindível para o êxito do
evento.
Envie sua pergunta pelo WhatsApp (12)
3625-9525.
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Vereador Marcelo Macedo, presidente
Vereador Rodson Lima Bobi, secretário
Vereador Serginho, membro
Assista à audiência pela TV Câmara
Taubaté no canal 4.2 da TV aberta, Claro
TV canal 4 ou pelo site da Câmara (TV
Câmara/Ao Vivo).
REGULAMENTO DAS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS PARA DISCUSSÃO DO
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023
Data: 27/10/2022
Horário: 14h
Os representantes da Câmara Muni18

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

cipal de Taubaté - CMT, Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT,
Universidade de Taubaté - UNITAU, Fundação Universitária de Taubaté - FUST,
Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da UNITAU - FUNCABES, Fundação
de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da UNITAU – FUNAC e Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia
e Inovação da UNITAU - FAPETI poderão
falar por até 10 minutos cada, prorrogáveis a critério do presidente da audiência pública.
Datas: 31/10, 4 e 7/11/2022
Horário: 14h, 9h e 18h
Os representantes das Secretarias da
Prefeitura Municipal de Taubaté poderão
falar por até 10 minutos cada, prorrogáveis a critério do presidente da audiência pública.
O arquivo contendo a apresentação de
cada ente público deverá ser encaminhado à Câmara Municipal de Taubaté
(aos cuidados da Diretoria Legislativa ou
do Cerimonial) com dois dias de antecedência. A Câmara Municipal de Taubaté
disponibilizará os equipamentos necessários para projeção da apresentação
(data show e pointer) e cada ente deverá
designar servidor de seus quadros para
operá-los. Sugerimos o uso de fonte tamanho 24, ou maior, nos slides. Na explanação, sugere-se que os oradores (preferencialmente os próprios Diretores e
Secretários) deem prioridade para expor
os programas de governo e suas metas
e objetivos, em termos práticos para a
população.
Os vereadores presentes ou representados por seus assessores disporão de 5
minutos para questionamentos aos representantes dos entes.
Os munícipes poderão inscrever-se para
utilizar a Tribuna por até 3 minutos ou
encaminhar seus questionamentos, sugestões e reclamações pelo aplicativo
WhatsApp. As manifestações devem
estar relacionadas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023,
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e, em especial, sobre a adequação do
projeto com as reivindicações feitas na(s)
audiência(s) realizada(s) pela Prefeitura.
As questões suscitadas em audiência pública e que não puderem ser respondidas
de imediato serão esclarecidas posteriormente por escrito pelo órgão responsável e enviadas à Comissão de Finanças
e Orçamento.

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 2338/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito que determine a
instalação de câmera do COI na praça ao
lado do Pamo da Vila São Geraldo.
Of. nº 1244/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que as câmeras que
compõe o Centro de Gestão Integrada CGI necessitam de alguns requisitos para
serem instaladas ou mudá-las de local,
tais como: 1- Os locais devem estar de
acordo com os índices criminais da Secretaria de Segurança Pública do Estado
de São Paulo, apresentando ocorrências
(ressaltamos a importância em se lavrar
boletim de ocorrência)
2- O Comando de Policiamento da Área e
a Polícia Civil devem estar de acordo tornando o local de interesse da segurança
pública.
3- O município deverá ter condições financeiras para suportar os custos da
instalação de uma nova câmera ou mudança de local.
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que, aproximadamente
num raio de 300 metros do local, consta
instalado uma câmera pertencente ao
CGI, com previsão de instalação de mais
duas. Ressalta-se que será incluído no
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CPP (Cartão de Prioridade de Patrulhamento) a citada praça, bem como, será
verificado junto à Secretaria de Saúde a
possibilidade de instalação de câmeras
nas dependências do Pamo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2339/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que encaminhe à Secretaria de Serviços Urbanos
que viabilize estudo para retirada (supressão) de árvore localizada na rua Luiz
Otávio, 72 - Parque Aeroporto.
Of. nº 1242/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2340/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que encaminhe à Secretaria de Serviços Urbanos
a solicitação de poda de árvore localizada na rua Jorge Antônio de Barros,
241, Jardim Santa Clara.
Of. nº 1242/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada e inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2341/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
a respeito do desenvolvimento do programa “Crack, é possível vencer” no
município.
Of. nº 1232/2022
A Divisão de Saúde Mental, da Secretaria
de Saúde, informa que a respeito do desenvolvimento do Programa “Crack,
é possível vencer”, faz as seguintes

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

referências:
O programa envolve campanhas de
conscientização; capacitação dos profissionais; e estruturas de apoio para tratamento e reabilitação psicossocial. Através
deste programa do Governo Federal o
município tem investido em diversas
ações de políticas públicas integradas,
em setores como saúde, educação, assistência social e segurança pública.
Em continuidade a estas ações intersetoriais, a Saúde Mental tem desenvolvido
em parceria, por exemplo, com a assistência social, que desempenha papel importante nesse projeto, tendo como foco
preservar agravamentos nos casos de dependência, desenvolver a autonomia individual do usuário, buscar alternativas
para novos projetos de vida e auxiliar as
famílias envolvidas. Com a Educação e
Atenção Primária da Saúde, vem sendo
realizadas ações de prevenção e
conscientização no Programa de Saúde
na Escola (PSE), com políticas de saúde e
educação
voltadas
às
crianças,
adolescentes, jovens e adultos da
educação básica pública brasileira,
fortalecendo as ações de enfrentamento
de vulnerabilidades, ampliando o acesso
aos serviços de saúde. Sendo assim, o
PSE é uma estratégia de integração permanente da Saúde e Educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras
em ambas esferas. Ainda considerando a
prevenção como uma importante ação
intersetorial, vimos por meio da capacitação de profissionais de diferentes áreas
realizando ações de educação permanente e continuada sobre a questão do
crack e outras drogas, entre outros temas
relevantes, envolvendo também profissionais como educadores de escolas públicas, profissionais da área da saúde, assistência social e segurança pública,
promotores e servidores do Poder Judiciário, conselheiros municipais e gestores de comunidades terapêuticas,
entre outros. Atendendo às representações dos eixos de desenvolvimento
deste programa no que se refere ao

cuidado, tivemos aumento na oferta de
tratamento e atenção aos usuários, com
a estruturação de serviços diferentes
para necessidades distintas, com apoio
aos usuários, familiares e/ou responsáveis. Em relação ao eixo autoridade, o
município se estruturou quanto a bases
móveis (monitoramento e policiamento
integrado), qualificação dos profissionais
de segurança pública para atuação neste
programa. O município conta com relevante número de serviços/componentes
da Rede de Atenção Psicossocial - Raps, a
qual preza pela assistência integral, humanizada, articulada e com equidade
para os usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS) em cuidado à saúde mental,
para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas, inclusive o tabaco. Portanto, seguindo a Política Nacional de Saúde
Mental, a Raps e a adesão ao programa,
no que se refere à assistência e favorecimento de acesso aos serviços de saúde
mental, prezando pelo tratamento no
sistema de saúde, de forma consentânea
às necessidades e demandas de cada
munícipe, referimos que vimos ofertando os cuidados no que se refere à situações de sofrimento ou transtorno
mental com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas,
inclusive o tabaco, através do Centro de
Atenção Psicossocial Álcool e Outras
Drogas – Caps AD III – 24 horas. Referimos
que o Caps AD III - 24 horas, constitui em
um ponto de atenção do componente da
atenção especializada da Rede de
Atenção Psicossocial destinado a proporcionar a atenção integral e contínua às
pessoas com necessidades relacionadas
ao consumo de álcool, crack e outras
drogas, inclusive tabaco; acolhe diariamente todas as pessoas que apresentam
este tipo de demanda e/ou necessidade,
sendo um serviço de portas abertas com
funcionamento vinte e quatro horas do
dia, todos os dias da semana, inclusive
finais de semana e feriados. Este serviço
vem também desenvolvendo suas ações
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de assistência e oferta de tratamento
em conjunto/parceria com as comunidades terapêuticas, baseado no Projeto
Terapêutico Singular (PTS). As comunidades terapêuticas são serviços de
atenção em regime residencial transitório voltadas ao cuidado de adultos
com necessidades clínicas estáveis e decorrentes do uso de álcool, crack e
outras drogas, no âmbito da Rede de
Atenção Psicossocial. O município conta
com duas comunidades terapêuticas
(Ágape e Proada) credenciadas pela Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas – Senapred, que oferta
vagas para as pessoas com quadro de
dependência química e que, em parceria com o Caps AD III, tem realizado
reuniões mensais, para discussão de
casos e dos Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), contemplando ações intersetoriais em prol de um atendimento
dinâmico e resolutivo. Considerando
esta Raps, salientamos que na Atenção
Primária (Atenção Básica de Saúde), em
relação a serviços correlacionados à
Saúde Mental, Taubaté conta com o
serviço de Consultório na Rua – CnR,
que desenvolve ações de Atenção
Básica, devendo seguir os fundamentos
e as diretrizes definidos na Política Nacional de Atenção Básica, com equipe
multiprofissional que lida com os diferentes problemas e necessidades de
saúde da população em situação de rua.
As atividades do CnR incluem a busca
ativa e o cuidado aos usuários de álcool,
crack e outras drogas e com transtornos
mentais. Desempenham suas atividades
in loco, de forma itinerante, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e, quando necessário, também
com as equipes dos Centros de Atenção
Psicossocial (Caps), dos serviços de urgência e emergência e de outros pontos
de atenção, de acordo com a necessidade do usuário. Considerando a
Atenção Psicossocial, além do Caps AD
III, ainda tem-se o Centro de Atenção
Psicossocial - Caps II (assistência e trata20

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

mento às pessoas com transtornos
mentais severos e persistentes) e o
Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil – Caps I (assistência e tratamento
às crianças e adolescentes com transtornos mentais severos e persistentes e
com necessidades decorrentes da dependência de substâncias psicoativas) e
em estruturação, a Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em
Saúde Mental - Unidades Ambulatoriais
Especializadas – Equipe Tipo I (ampliar a
oferta e o acesso à assistência em saúde
mental para pessoas a partir de 12 anos
de idade com transtornos mentais mais
prevalentes (transtornos de humor, dependência química, transtornos de ansiedade, dentre outros), atendendo necessidades
de
complexidade
intermediária, entre a Atenção Básica e
o Centro de Atenção Psicossocial (Caps).
Considerando a Atenção Residencial de
Caráter Transitório temos a Unidade de
Acolhimento Adulto – UAA, que se constitui em serviço cujo objetivo visa oferecer acolhimento voluntário e cuidados
contínuos para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas, em situação de
vulnerabilidade social e/ou familiar e
que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo. E como apontamos
ainda consta os Serviços de Atenção em
Regime Residencial – Comunidade Terapêutica (CT). Considerando a Atenção
Hospitalar, temos a Enfermaria Especializada em Hospital Geral – Leitos Especializados em Psiquiatria no H-Mut, com
16 leitos, e o Serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com
necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas – Hospital
Psiquiátrico (Instituto Bairral de Psiquiatria). Considerando a Estratégia de
Desinstitucionalização temos o Serviço
Residencial Terapêutico - SRT – Tipo II,
que são moradias/residências destinadas a pacientes egressos de hospitais
psiquiátricos e hospital de custódia
(HCTP) que tenham passado dois anos
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ou mais ininterruptos internados nesses
hospitais e não tenham vínculo familiar,
ou este vínculo esteja intensamente prejudicado, e em estruturação o Programa
de Volta para Casa – Auxílio Reabilitação
Psicossocial, que prima por oferecer auxílio à reabilitação psicossocial e é destinado às pessoas acometidas por transtornos mentais com histórico de
internação de longa permanência, a
partir de dois anos ininterruptos, em
hospitais psiquiátricos ou de custódia. A
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social informa que o crescimento
da circulação e uso de substâncias psicoativas configura-se como um problema de saúde pública, devido à dependência decorrente de seu uso, à
gravidade de seus efeitos, que ultrapassa o limite do biológico, refletindo na
sociedade à severidade dos efeitos produzidos pelo seu uso crônico. É de competência da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social a implantação,
coordenação e execução da política de
assistência social no município, como
direito do cidadão e dever do estado
para garantir o atendimento às necessidades básicas da população que vive
em situação de vulnerabilidade e risco
social, em consonância com a Lei Complementar de Assistência Social, Política
Nacional de Assistência Social e Sistema
Único de Assistência Social. A Sedis esclarece que atua no atendimento, acompanhamento e encaminhamento de
usuários que estejam em situação de
vulnerabilidade e/ou risco social, bem
como em situação de violação de direitos. Não pertence a instância desta
pasta o planejamento de ações de
combate e prevenção ao uso de substâncias psicoativas, bem como a execução de tais programas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2342/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
a respeito da entrega das escrituras
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dos conjuntos habitacionais indicados
alhures.
Of. nº 1232/2022
A Secretaria de Habitação informa que
até a presente data foram entregues 1.244
matrículas, sendo 592 no ano de 2.021 e
652 no corrente ano. Os moradores do
Conjunto Habitacional Milton de Alvarenga Peixoto e as ruas Ulderico Cembranelli e Salim Rechdan, pertencentes ao
Conjunto Habitacional Hércules Masson,
logo serão beneficiados com as matrículas, respeitando o cronograma de entregas da Secretaria de Habitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2343/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que solicite
à Secretaria de Educação a manutenção
do filtro de água potável e o reparo nas
portas de acesso nas salas de aula na
Escola Municipal Prof. Walter Thaumaturgo, localizado na rua Ivanda da Silva
Cunha nº 100, Parque São Luiz.
Of. nº 1242/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que sua equipe de manutenção
foi até a unidade a fim de verificar o relatado. O filtro se encontrava em pleno
funcionamento, porém, havia uma obstrução no encanamento do bebedouro. A
equipe realizou a desobstrução, e o funcionamento retornou a normalidade.
Sobre as portas de acesso das salas de
aula, foi realizada a troca das portas que
se encontravam danificadas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2344/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o início das obras e/ou intervenções necessárias na sede da EMEI
Prof. Paulo Cicchi, no bairro Chácara
São Silvestre, bem como previsão de
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sua reabertura.
Of. nº 1244/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação
informa que está sendo realizado um
levantamento das necessidades de manutenção na unidade para adequação estrutural do prédio, de acordo com orientações do CAS - Controle de Animais
Sinantrópicos e análise da viabilidade de
reabertura do prédio para atendimento
escolar.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2346/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
Decreto que regulamenta o art. 6° da Lei
13.722, a chamada Lei Lucas.
Of. nº 1244/2022
A Secretaria de Educação informa que
encontra-se em tramitação a elaboração
de decreto para regulamentação da referida lei.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2347/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
parada de ônibus em frente à Escola
Sargento Everton Vendramel de Castro
Chagas, “Sítio 2”.
Of. nº 1244/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que foi solicitado aos
seus agentes de transportes a fiscalização no local, bem como a orientação
aos motoristas da empresa ABC para não
pararem no meio da rua para o desembarque dos alunos. Foi verificado que os
pais dos alunos que buscam os filhos estavam estacionando no local destinado
à parada de ônibus, e foi solicitado ao
Departamento de Trânsito o reforço da
pintura do solo no local destinado ao

ônibus e vans escolares.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2348/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Planejamento
o memorial das legalizações e regularizações de edificações existentes de todas
as planilhas envolvidas.
Of. nº 1244/2022
A Área de Controle Administrativo da Secretaria de Planejamento informa que as
cobranças feitas a título de multa e contrapartida financeira variável, no âmbito
dos projetos de regularização e legalização de edificações, fundamentam-se
nos artigos 13 e 14, parágrafo único,
da Lei Complementar 468, de 29 de setembro de 2021. Além disso, a tabela
que efetivamente disciplina a cobrança
da taxa de contrapartida financeira variável encontra-se no anexo V do mesmo
instrumento normativo. A Área de Plano
Diretor e Gestão Democrática da Secretaria de Planejamento informa em complementação à informação do gestor de
controle administrativo que a lei originou-se com o propósito de incentivar a
regularidade no município, contudo, os
imóveis nesta situação desrespeitaram
as normas legais e prosseguiram com
a construção mesmo sem a aprovação
de projeto ou em desacordo com as
legislações de uso e ocupação do solo e
demais regulamentações edilícias. Desta
forma, é devida a aplicação de sanções,
através de multas e/ou contrapartidas financeiras para que não seja fomentada a
cultura do irregular no município, diante
disso, e visando um equilíbrio em regularizar e incentivar a regularidade a partir
de projetos previamente aprovados,
foram realizadas diversas reuniões internas, com a Secretaria de Finanças e o
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano, em busca de soluções viáveis e
justas, no qual se concluiu pela forma que
encontra-se a presente lei. A aplicação da
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multa e contrapartida financeira segue
orientação também do Ministério Público, conforme, o despacho da Procuradoria-Geral do Município nos seguintes
termos: “reiteramos a recomendação
da inadiável inclusão na pauta da Secretaria de Planejamento de elaboração
de projeto de lei para remessa urgente
à Câmara local, contemplando anistia a
construções irregulares ou clandestinas,
proporcionando de fato e de direito sua
regularização, ainda, portanto, há de se
cuidar para tal inclusão de modo que a
medida não se mostre um incentivo para
novas construções irregulares no município, mas que integre o rol de estratégias
de articulação com a implementação do
Plano Diretor”. Ressaltamos ainda que,
face ao atendimento das exigências dispostas da presente lei, e conforme Lei
11.888, de 24 de dezembro de 2008, é garantida a regularização e legalização de
habitações de interesse social com no
máximo 70 m² de famílias com renda
mensal de até três salários mínimos, com
isenção total do pagamento de multas e
contrapartidas financeiras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2349/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito que estude a possibilidade de instalação de pequenas farmácias municipais nas UPAs.
Of. nº 1244/2022
A Gestão de Assistência Farmacêutica
da Secretaria de Saúde informa que as
UPAs realizam a dispensação de medicamentos como analgésicos, antitérmicos, antialérgicos e antibióticos para
adultos e crianças, no período noturno
e finais de semana, nos horários em
que as farmácias e unidades da atenção
básica estão fechadas, no atendimento
chamado de “pós-consulta”. Esclarece
também que os Pamos, UBS Mais e ESFs
dispensam os medicamentos da lista
básica de medicamentos, que possui 89
itens. Por fim, a Secretaria de Saúde in22
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forma que, por meio da Gestão de Assistência Farmacêutica, segue com o
projeto de descentralização do Cemume
e ampliação do acesso à população a
todos os medicamentos da Remume Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, com a inauguração do Cemume
Fazendinha, localizado na UBS Mais Fazendinha, área vermelha da cidade, que
ocorrerá ainda no ano de 2022. O projeto
prevê inaugurar outras unidades nas
UBS Mais Mourisco, área azul, e UBS Mais
Cecap, na área amarela. Avaliamos ainda
a possibilidade de construção de uma
unidade na área verde, contemplando
assim todas as áreas da cidade, bem
como a região central.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2350/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que designe
a Secretaria de Mobilidade Urbana para
que instale redutores de velocidade e
radar na Av. Vereador Rodson Lima Silva Parque Três Marias.
Of. nº1245/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que foi implantada a sinalização
horizontal e vertical no local indicado
para reduzir os riscos de acidentes. A
partir da implantação dessas medidas a
Secretaria de Mobilidade Urbana avaliará
a eficácia das mesmas a fim de orientar-se sobre a instalação de radar na
Avenida Vereador Rodson Lima Silva.
Sobre a colocação de redutor velocidade informamos que conforme recomendação do Ministério Público do
Estado de São Paulo através do Ofício
n° 015/2021 – 11° PJ/Kcon Inquérito Civil
14.0678.0000009/10-6,
recomenda-se
que a Prefeitura abstenha em proceder
a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombo-faixa), sem
que antes seja justificada por estudos
técnicos. Na Resolução nº600/2016 que
estabelece os padrões e critérios para
a instalação de ondulação transversal
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(lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do art. 94
do Código de Trânsito Brasileiro, proíbe
a utilização de tachas, tachões e dispositivos similares implantados transversalmente à via pública.” no Art 1º diz que “A
ondulação transversal pode ser utilizada
onde se necessite reduzir a velocidade do
veículo de forma imperativa, nos casos
em que estudo técnico de engenharia
de tráfego demonstre índice significativo
ou risco potencial de acidentes cujo
fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e onde outras
alternativas de engenharia de tráfego são
ineficazes.”
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2351/2022
Autor: Ronaldo Homem Montanha
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de pavimentar o
acesso que fica ao lado direito da rua Natanael de Oliveira Valê, Cidade Jardim.
Of. nº 1248/2022
A Secretaria de Obras informa que no
ano de 2021 e 2022 indicou várias ruas
para a execução de recapeamento, por
meio de convênios com a Caixa Econômica Federal e convênios estaduais.
Estes convênios demandam de contrapartida por parte da Prefeitura de
Taubaté. Portanto, solicita-se auxílio
dos vereadores, no sentido de obtermos
verbas junto aos deputados para utilizarmos como contrapartida na execução destas obras. Em tempo, registramos que devido às eleições de 2022,
estão paralisadas todas as atividades de
convênios até novembro de 2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2352/2022
Autor: Ronaldo Homem Montanha
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade instalação de banheiros químicos nos campos de futebol
que recebem campeonatos importantes

ATOS OFICIAIS

no nosso munícipio.
Of. nº 1248/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que não possui
tal equipamento para instalação permanente nos campos de futebol. No entanto, analisará a possibilidade de implementar para os próximos anos o
atendimento pontual em cada local de
jogo/campeonato.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2353/2022
Autor: Ronaldo Homem Montanha
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade que seja feito
estudo para melhoria da sinalização com
faixas de pedestres, lombofaixas ou até
mesmo a instalação de semáforo com
botoeira nesse trecho do cruzamento das
ruas Diogo Vasconcelos e José Ricardo
com a avenida Vila Velha, Vila Albina.
Of. nº 1248/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que entrará em sua programação
o reforço da sinalização horizontal e vertical no local indicado, para reduzir os
riscos de acidentes. Após a implantação
dessas melhorias será avaliada a eficácia, a fim de orientar sobre a instalação
de semáforo com botoeira. Sobre a colocação de lombofaixa, a Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme
recomendação do Ministério Público do
Estado de São Paulo através do Ofício
15/2021 – 11° PJ/Kcon Inquérito Civil
14.0678.0000009/10-6,
recomenda-se
que a Prefeitura abstenha em proceder
a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), sem
que antes seja justificada por estudos
técnicos. Na Resolução 600/2016 que
estabelece os padrões e critérios para
a instalação de ondulação transversal
(lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do art. 94
do Código de Trânsito Brasileiro, proíbe
a utilização de tachas, tachões e disposi-
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tivos similares implantados transversalmente à via pública. no Art 1º diz que “A
ondulação transversal pode ser utilizada
onde se necessite reduzir a velocidade do
veículo de forma imperativa, nos casos
em que estudo técnico de engenharia
de tráfego demonstre índice significativo
ou risco potencial de acidentes cujo
fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e onde outras
alternativas de engenharia de tráfego são
ineficazes”.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2354/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
a respeito da possibilidade de vagas para
estacionamento na avenida Itambé,
Chácara Santa Luzia.
Of. nº 1232/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que há vagas de estacionamento
na avenida Itambé em toda a sua extensão. O trecho no bairro Baronesa,
entre a avenida Dom Pedro I até o final,
por se tratar de via de sentido duplo de
circulação, possuir aproximadamente
nove metros de largura e ser linha de
ônibus, é permitido estacionar de um
lado da via, e permissão de parar e não
estacionar de outro. No bairro Chácara
Santa Luzia, entre a avenida Bandeirantes até a altura do número 136, é
permitido estacionar dos dois lados da
via. A partir do número 136 até o largo
Santa Luzia é permitido estacionar de
um lado da via.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2355/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações sobre melhor sinalização e redutores de velocidade na avenida Dr. Cesar
Costa, na Vila Aparecida.
Of. nº 1244/2022

A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo
através do Ofício 15/2021 – 11° PJ/Kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixas), sem que antes seja justificada por
estudos técnicos. Na Resolução 600/2016
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas,
disciplinada pelo parágrafo único do
art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro,
proíbe a utilização de tachas, tachões
e dispositivos similares implantados
transversalmente à via pública. No Art.
1º diz que “a ondulação transversal pode
ser utilizada onde se necessita e reduzir
a velocidade do veículo de forma imperativa, nos casos em que estudo técnico
de engenharia de tráfego demonstre
índice significativo ou risco potencial de
acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e
onde outras alternativas de engenharia
de tráfego são ineficazes”. A Secretaria
de Mobilidade Urbana realizará estudos
no local indicado a fim reforçar a sinalização viária e verificará se o trecho se enquadra nos critérios estabelecidos pela
resolução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2356/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito verificar junto aos
Pamos como é o procedimento na entrega dos remédios e sobre a veracidade
de obrigatoriedade da renovação do
cartão SIM para retirada dos mesmos.
Of. nº 1244/2022
A Coordenação da Área de Planejamento
em Saúde informa que para dispensação de medicamentos nas unidades de
saúde, é necessário o cartão SUS ou SIM.
A atualização dos documentos se faz necessária para manter os dados corretos
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junto ao Ministério da Saúde, devido às
cobranças dos indicadores de saúde.
Caso o munícipe não tenha informações
de dados deverá se direcionar a unidade
de saúde de referência do seu endereço.
Prefeito Municipal

meio do Departamento de Transporte,
informa que realizará estudo técnico
quanto à instalação do abrigo e a instalação de sinalização vertical e horizontal
no local.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2357/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o cumprimento no âmbito municipal da Lei Federal 13.116, de 20 de abril
de 2015.

Requerimento N° 2359/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre adesão do município ao edital para
selecionar projetos de estruturação de
Farmácias Vivas da Secretaria de Ciência,
Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde
(SCTIE/MS).

Of. nº 1241/2022
A Área de Plano Diretor e Gestão Democrática da Secretaria de Planejamento
informa que sobre o cumprimento no
âmbito municipal, da Lei Federal 13.116,
de 20 de abril de 2015, o município
dispõe de comissão técnica instituída no
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano, contudo, face à nova composição
com nova composição de membros
do conselho, tal comissão não encontra-se atuante no momento. Aguarda-se,
ainda, a finalização do projeto de lei que
dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para
Estação Transmissora de Radiocomunicação - ETR autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel,
nos termos da legislação federal vigente, que encontra-se em andamento
através do Processo Administrativo
2/2022, que poderá ser consultado pela
Plataforma de Sistema Eletrônico da
Prefeitura através do Código Externo:
597.916.587.665.458.945.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2358/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito instalação
de sinalização de parada de ônibus e cobertura no bairro Marlene Miranda.
Of. nº 1241/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
24

Of. nº 1241/2022
O setor competente da Secretaria de
Saúde informa que, considerando o Item
1.3.4 do Edital de Chamada Pública - Disposições Gerais, a proponente deverá
apresentar como contrapartida obrigatória a disponibilização e estruturação
do imóvel, onde funcionará a Farmácia
Viva e a responsabilidade de arcar com
as despesas não cobertas por este
edital tal como exposto no item 1.3.8.
Considerando o item 1.3.8 do mesmo
edital:
“Despesas não cobertas com o recurso
repassado pelo Ministério da Saúde:
1. a) realização de obras, reformas prediais, ...
2. b) pagamento, a qualquer título, de
servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de órgão ou
entidade pública da administração direta
ou indireta, ...
3. d) despesas gerais de manutenção das
instituições proponentes (água, energia,
aluguel, telefone, material de limpeza,
correios etc.);”
Considerando o Item 2.2.1.1 do Edital de
Chamada Pública - Regulamento:
“DO PROCESSO SELETIVO: contará
com as seguintes análises de ofícios e
declarações:
…
d) ata da reunião do Conselho de Saúde
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que informa o de acordo com a proposta
submetida ao Edital. Este item não é obrigatório, apenas recomendável;”
Informa, ainda que não submeteu projeto
ao edital supracitado, pois o Projeto Farmácia Viva não foi contemplado na Programação Municipal de Saúde 2022 2025, portanto não dispõe das exigências
de contrapartida de imóvel e despesas,
bem como a aprovação do Conselho Municipal de Saúde, para a viabilização da
proposta.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2360/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito instalação de academia ao ar livre no bairro
Gurilândia.
Of. nº 1241/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade da instalação, bem como a disponibilidade de
equipamentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2361/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito mudança de
itinerário de ônibus da ABC na linha do
bairro Marlene Miranda.
Of. nº 1241/2022
A Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, por meio do Departamento de
Transportes, informa que está realizando
estudos técnicos para analisar qual será
a melhor opção de linhas para atender
os usuários residentes na Estrada da
Itapecerica, próximo ao bairro Marlene
Miranda, e assim que for efetuada a
conclusão e mudanças o vereador requerente será informado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2362/2022
Autor: João Henrique Dentinho
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Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
informações sobre falta de médicos no
Pamo Alto São Pedro.
Of. nº 1241/2022
A Coordenação da Área de Planejamento
em Saúde informa que não está com falta
de médicos na unidade de saúde Pamo
São Pedro, que dispõe de três clínicos,
um pediatra e um ginecologista.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2363/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito expansões
de pinturas das faixas exclusivas para
motociclistas nas vias.
Of. nº 1241/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que já há previsão para a implantação de faixas de retenção e recuo para
motos nos semáforos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2364/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenções nos bancos e nos aparelhos de
ginástica da praça Santa Terezinha.
Of. nº 1241/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada nova vistoria no local,
para avaliação e posterior adoção das
providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2365/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudos técnicos
para colocação de redutores de velocidade em toda a extensão da avenida
da Fraternidade, Jardim Ana Rosa, sendo
uma delas em frente ao nº 400 (Condomínio Splendore Home Club).
Of. nº 1244/2022
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A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo
através do Ofício 15/2021 – 11° PJ/Kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), sem que antes seja justificada por
estudos técnicos. Na Resolução 600/2016
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas,
disciplinada pelo parágrafo único do
art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro,
proíbe a utilização de tachas, tachões e
dispositivos similares implantados transversalmente à via pública, no Art 1º diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessita e reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa,
nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice
significativo ou risco potencial de acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e
onde outras alternativas de engenharia
de tráfego são ineficazes”. A Secretaria
de Mobilidade Urbana realizará estudos
no local indicado a fim de verificar se o
mesmo se enquadra nos critérios estabelecidos pela resolução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2367/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito implantação
de sinalizações e redutores de velocidade
no bairro Continental.
Of. nº 1241/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que entrará em sua programação a
implantação de sinalização vertical e horizontal na rua Cosme Nery da Silva. Com
respeito ao redutor de velocidade informamos que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo
através do Ofício 15/2021 – 11° PJ/Kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, re-

comenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), sem que antes seja justificada por
estudos técnicos. Na Resolução 600/2016
que estabelece os padrões e critérios para
a instalação de ondulação transversal
(lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do art. 94
do Código de Trânsito Brasileiro, proíbe
a utilização de tachas, tachões e dispositivos similares implantados transversalmente à via pública, no Art 1º diz que “a
ondulação transversal pode ser utilizada
onde se necessite reduzir a velocidade do
veículo de forma imperativa, nos casos
em que estudo técnico de engenharia de
tráfego demonstre índice significativo ou
risco potencial de acidentes cujo fator
determinante é o excesso de velocidade
praticado no local e onde outras alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes”. A Secretaria de Mobilidade
Urbana informa que verificará a eficácia
da sinalização que será implantada, se a
mesma cumprirá o papel de diminuir os
riscos de acidentes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2368/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre reformas nas casas da Prefeitura
de Taubaté.
Of. nº 1241/2022
A Secretaria de Habitação esclarece
que o projeto de reformas emergenciais encontra-se em fase de contratação
da empresa a executar o serviço, conforme Pregão 190, realizado em julho de
2022. Assim que concluída essa etapa, o
projeto terá ampla divulgação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2369/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de se determinar
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às secretarias competentes que viabilizem estudos visando a instalação de lixeiras e/ou caçamba na Estrada Particular Quatro – Morada dos Nobres.
Of. nº 1246/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade da instalação no local, bem como a disponibilidade de equipamentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2370/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito que se determinar às secretarias
competentes estudos visando a implantação de pavimentação asfáltica ao lado
do campo de futebol com esquina a rua
Miguel Garcia Velho.
Of. nº 1246/2022
A Secretaria de Obras informa que a referida rua se chama Altivo José de Medeiros e foi contemplada no convênio do
Programa Nossa Rua, da SDR, Secretaria
de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2371/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Prefeito informações sobre a
compra dos uniformes para os alunos da
Escola Cívico-Militar Professor Lafayette
Rodrigues Pereira, do São Gonçalo.
Of. nº 1246/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Divisão de Compras e Contratos da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2372/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
que determine ao departamento competente para que com urgência tome me26
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didas preventivas para evitar acidentes
no lago do Residencial Helvetia.
Of. nº 1246/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior providências necessárias. A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que intensificará
as rondas com o emprego da Guarda Civil
Municipal pelo local..
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2373/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, que verifique
a alimentação fornecida pela empresa
S.H.A. Alimentos, detentora de contrato,
informações referente às refeições fornecidas para os alunos da EMEF Professora
Judith Campista Cézar.
Of. nº 1246/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2374/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, que determine ao departamento
competente para que seja realizada pavimentação asfáltica com urgência em
toda extensão do Residencial Helvetia.
Of. nº 1246/2022
A Secretaria de Obras informa que o
Parque Residencial Helvetia trata-se de
um residencial aberto.
Cabe salientar, ainda, que para execução
dos serviços, a Secretaria Municipal de
Obras não dispõe, no momento, de verba
para execução e, que a mesma pode ser
obtida por meio de emendas parlamentares ou convênios com os Governos Federal e Estadual.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2375/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Prefeito que instale um container no centro, com o objetivo de implantar serviços de apoio à população.
Of. nº 1240/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que irá avaliar junto às concessionárias
EDP e Sabesp a viabilidade para a instalação, conforme solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2376/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Prefeito que faça a revitalização
dos banheiros do Mercado Municipal.
Of. nº 1240/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade de atendimentos das solicitações
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2377/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Prefeito que faça uma quadra
de vôlei de areia no Parque Municipal da
Lagoa no bairro Fabrilar/Quiririm.
Of. nº 1240/2022
A Secretaria de Esportes informa que
para construção de quadra de vôlei de
areia no Parque Municipal da Lagoa
são necessários projeto arquitetônico
aprovado pela Secretaria de Planejamento, previsão orçamentária na LOA,
bem como disponibilidade financeira, o
que não dispõe no momento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2378/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que realize
serviços de pintura no Parque Municipal
da Lagoa no bairro Fabrilar/Quiririm.
Of. nº 1240/2022
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A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior adoção das providências necessárias
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2379/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de cobrir a quadra esportiva
do bairro Fabrilar.
Of. nº 1240/2022
A Secretaria de Esportes informa que
para realização da cobertura da quadra
de esportes são necessários: projeto
arquitetônico aprovado pela Secretaria
de Planejamento, previsão orçamentária
na LOA, bem como disponibilidade financeira, o que não dispõe no momento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2380/2022
Autor: Professor Edson
Requer informações sobre as unidades
de saúde do município de Taubaté.
Of. nº 1238/2022
Seguem as informações prestadas
pela Diretoria de Atenção à Saúde referente à quantidade de unidades da
rede municipal de Taubaté, bem como
informação de endereços e telefones
(lista anexa ao documento).
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2381/2022
Autor: Professor Edson
Requer informações sobre as unidades
de educação do município de Taubaté.
Of. nº 1238/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2382/2022
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Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de que seja verificada a situação das pessoas em situação de rua e vulnerabilidade que se
encontram na Avenida do Povo.
Of. nº 1238/2022
A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, por meio da Diretoria de
Proteção Social Especial executa o Decreto
7.053 de 23 de dezembro de 2009, que
versa sobre a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Os serviços
ofertados através dos equipamentos, conforme orienta a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais são
- Centro de Referência Especializado para
População em Situação de Rua – Centro
Pop: ofertado de forma contínua, disponibilizando para as pessoas em situação
de rua apoio social, por meio da busca
ativa, tanto quanto por demanda espontânea. São realizados encaminhamentos
para os principais seguimentos de serviços, segundo as demandas apontadas
pelos usuários, tais como: aquisição de
documentos no Poupatempo, Cartório
de Registro Civil, Cartório Eleitoral; encaminhamentos para atendimento médico
na área de saúde, tratamento para dependência química no Caps AD; avaliação de
conduta no Caps II; encaminhamentos
para área de habitação; orientações jurídicas; órgãos de defesa e direitos; recambio para a cidade de origem aos migrantes; entre outros.
- Serviço Especializado em Abordagem
Social - Seas: ofertado de forma continuada e programada com a finalidade
de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos
territórios, a incidência de situações de
risco pessoal e social, por violação de
direitos, como: trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes,
situação de rua, uso abusivo de crack e
outras drogas, dentre outras; No que refere-se às abordagens, a GCM tem identificado e qualificado a maior parte dos
indivíduos abordados. Para maior efetividade nas abordagens o Seas vem rea-

lizando um trabalho articulado com GCM
e Defesa Civil.
- Abrigo Institucional de Acolhimento
para População em Situação de Rua Abrigo Pop Rua: oferta de forma contínua pernoites, higiene e alimentação
para população em situação de rua, seja
munícipe ou migrante. Garantindo a proteção desta população contra as intempéries da rua.
Desde o início da pandemia de covid19,
em março de 2020, esta Diretoria de Proteção Social Especial calcula que houve
aumento de 40% dos atendimentos prestados à população em situação de rua
no município de Taubaté, comparado ao
mesmo período do ano anterior. Atualmente o município tem 450 pessoas
em situação de rua, e esses números
tendem a continuar crescendo, visto a
crise econômica e alto índice de desemprego que enfrentamos. Os serviços supracitados conseguem ofertar diariamente 80 atendimentos no Centro Pop
e 50 vagas de pernoite, no Abrigo Pop
Rua, para a população em situação de
rua. Com a chegada do inverno, foi elaborado o Projeto Outono-Inverno para
atendimento da população em situação
de rua, com a ampliação do número de
vagas de pernoite, dentro do Abrigo Pop
Rua para 65 vagas. Insta mencionar que
a equipe do Seas vem realizando abordagens constantes na Av. do Povo e,
conforme solicitação do ilustríssimo vereador, serão intensificadas as abordagens sociais no local, inclusive com o
apoio da Defesa Civil e GCM.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2383/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de que seja feita a
manutenção da calçada em frente ao Estádio Joaquinzão, na Av. John Fitzgerald
Kennedy, 250, Jardim das Nações.
Of. nº 1238/2022
A Secretaria de Obras informa que avaliará a possibilidade de atendimento do
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pedido, tendo em vista tratar-se de propriedade particular.
Prefeito Municipal

Autor: Serginho
Requer informações sobre alimentação
insuficiente na EMIEF Profª Anna dos Reis
Signorini.

Requerimento N° 2384/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a manutenção do
pavimento asfáltico da Estrada Municipal Joaquim Mendes Pereira, Km 18, no
bairro Santa Luzia Rural.

Of. nº 1249/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação.
Prefeito Municipal

Of. nº 1238/2022
A Secretaria Municipal de Obras informa
que o serviço foi incluído em sua programação de obras e será realizado assim
que possível.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2388/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre Escola de
Atletas e Formação Integral – Eafi - com
o encerramento do ensino médio em
Taubaté.

Requerimento N° 2385/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Prefeito solicite junto à Secretaria de Serviços Públicos para verificar ponto de captação de águas fluviais
e a limpeza da boca de lobo na rua Felix
Guisard Filho, altura nº 1118, Belém.

Of. nº 1249/2022
A Diretoria Pedagógica da Secretaria de
Educação informa que os alunos/atletas
permanecerão sem prejuízos em seus
treinamentos no Programa EAFI, bem
como os atletas do Programa Eafi Paradesportivo EPT/Nape.
Prefeito Municipal

Of. nº 1242/2022
A Secretaria de Serviços Urbanos informa
que a limpeza será incluída em sua programação. Será realizada vistoria para
verificar possíveis ligações irregulares.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2386/2022
Autor: Serginho, Elisa Representa Taubaté
Requer informações se existe alguma
ação judicial cobrando diferenças de repasses do Fundef, Fundeb ou qualquer
tipo de ação movida contra a União.
Of. nº 1250/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia certidão administrativa expedida pela Procuradoria Judiciária.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2387/2022
28

Requerimento N° 2389/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre custos com
manutenção em parques municipais.
Of. nº 1249/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que, quanto aos custos solicitados, irá
elaborar relatório com as informações,
para posterior envio ao vereador requerente. A decisão de terceirizar os parques
se deve aos custos de manutenção; além
da modernização, melhoria na segurança e infraestrutura geral, realização de
eventos, etc. A Sesp está revendo a legislação e buscando terceirizações já realizadas, a fim de definir o melhor modelo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2390/2022
Autor: Serginho
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Requer informações sobre demanda nos
Caps - Centro de Atenção Psicossocial.
Of. nº 1249/2022
Seguem as informações prestadas pela
Divisão da Saúde Mental da Secretaria
Municipal de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2391/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre falta de pagamento a dentistas terceirizados pela UPA
San Marino.
Of. nº 1249/2022
Por intermédio da Rede de Urgência
e Emergência da Secretaria de Saúde,
seguem por cópia as informações prestadas pela OSS UPA San Marino (INCS Instituto Nacional de Ciências da Saúde).
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2392/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações
a implantação de mais redutores
de velocidade na rua Narizinho, no
Jardim Gurilândia
Of. nº 1244/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que, conforme recomendação do Ministério Público do
Estado de São Paulo através do Ofício
15/2021 – 11° PJ/Kcon Inquérito Civil
14.0678.0000009/10-6, recomenda-se
que a Prefeitura abstenha em proceder
a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), sem
que antes seja justificada por estudos
técnicos. Na Resolução 600/2016 que
estabelece os padrões e critérios para
a instalação de ondulação transversal
(lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do art. 94
do Código de Trânsito Brasileiro, proíbe
a utilização de tachas, tachões e dispositivos similares implantados transver-
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salmente à via pública, no Art. 1º diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessita e reduzir a
velocidade do veículo de forma imperativa, nos casos em que estudo técnico
de engenharia de tráfego demonstre
índice significativo ou risco potencial
de acidentes cujo fator determinante
é o excesso de velocidade praticado no
local e onde outras alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes”. A
Secretaria de Mobilidade Urbana realizará estudos no local indicado a fim de
verificar se o mesmo se enquadra nos
critérios estabelecidos pela resolução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2393/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre os motivos técnicos que
levaram a troca da responsável pelo
Núcleo Santa Tereza subordinado ao
Cras Cecap.
Of. nº 1247/2022
No âmbito de atuação do Departamento
de Proteção Social Básica, da Secretaria
de Desenvolvimento e Inclusão Social,
esclarece-se que a servidora Lucimara
Regina Hilário – assistente social, compõe
o quadro de Recursos Humanos daquela
Secretaria desde 5/11/2013 e ocupava a
função de responsável técnica do Cras
Santa Tereza desde de 25/10/2016 (atualmente Unidade Referenciada Santa
Tereza ) e do Cras Cecap, o qual foi inaugurado em 2021. A referida servidora realiza o trabalho com empenho e comprometimento, fator que motivou que
continue como responsável técnica,
porém em outro território do município,
sendo a unidade Cras Bagé. Tal remanejamento ocorreu por vislumbrarmos que
as habilidades técnicas e pessoais da
servidora em gerir e sistematizar a organização do trabalho, bem como a capacidade que a mesma apresenta para liderar a equipe de recursos humanos,
são importantes neste momento para
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aquela unidade. Dessa forma, espera-se
que, mediante o perfil e a experiência de
atuação da servidora Lucimara, seu conhecimento profissional seja replicado
de acordo com a realidade e das particularidades das vulnerabilidades expressas
no território do Cras Bagé.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2394/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre manutenção de quadra esportiva.
Of. nº 1239/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que a referida
quadra não está contemplada no cronograma de manutenção de quadras descobertas de 2022 e estudará a possibilidade
de inclusão na lista do ano subsequente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2395/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer informações sobre o fluxo de
atendimento de pacientes do Samu.
Of. nº 1235/2022
A Secretaria de Saúde informa que, após
realizar os devidos questionamentos ao
Cisamu, foi formalizada resposta ressaltando que os serviços são prestados
conforme a Lei Estadual 17.120, de 24 de
julho de 2019, e que o médico regulador
é o responsável pela adoção do procedimento adequado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2396/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer informações sobre a isenção
da taxa de sepultamento em nosso
município.
Of. nº 1235/2022
A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social informa que o Decreto

14.671, de 13 de fevereiro de 2020, regulamenta a Lei Municipal 2.912, de 27 de
julho de 1995, quanto à gratuidade do
sepultamento no município. De acordo
com o referido regramento, a gratuidade
é concedida a família de baixa renda que
possua renda familiar mensal per capta
de até meio salário mínimo ou renda familiar de até três salários mínimos, mediante documentos comprobatórios.
Dessa maneira, diante dos trâmites estabelecidos em decreto, a Sedis, mediante
avaliação social, através de atendimento
por técnico assistente social, emite relatório social, conforme normativa de sua
função e de acordo com critérios definidos em legislação municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2397/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, que reforce a segurança na praça Dom Epaminondas e
região central.
Of. nº 1252/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2398/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, realize a pintura
de solo no bairro Chácara Flórida.
Of. nº 1252/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que entrará em sua programação
a repintura da sinalização horizontal das
ruas no bairro Chácara Flórida.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2399/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
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Secretaria competente, que verifique as
demandas que nos foram encaminhadas
pelos usuários do Posto de Atendimento
Médico e Odontológico do Santa Isabel.
Of. nº 1252/2022
A Coordenação da Área de Planejamento
em Saúde da Secretaria de Saúde informa que a unidade de saúde do bairro
Santa Isabel é dividida uma na região de
Pamo e outra de ESF, pois para ser considerada ESF o máximo de pessoas que
é permitido para cadastro é de 4.000,
por isso o restante é da área de Pamo.
A médica de ESF é generalista, ou seja,
está apta ao atendimento à crianças,
mulheres, gestantes, adultos, idosos,
ou seja, um atendimento de todo o contexto familiar. A médica em questão está
de atestado médico por 60 dias e foi substituída por outros três médicos, sendo
terça à tarde, quinta de manhã e tarde e
sexta à tarde, até o seu retorno.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2400/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através
da secretaria competente, para que verifique a possibilidade de aumentar o
número de vagas de estacionamento regulamentado para os idosos, principalmente nas proximidades de hospitais e
região central da cidade.
Of. nº 1252/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o número de vagas regulamentadas são 124, destinadas a idosos,
que segue o regramento federal que determina 5% de vagas para esse público.
Acrescenta-se que será realizado um
estudo nos locais solicitados para verificar a possibilidade de aumento no
número destas vagas. Os idosos também
podem utilizar as 70 vagas solidárias, nas
quais terão gratuidade de 30 minutos no
período matutino e 30 minutos no período vespertino.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2401/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Prefeito, através da Secretaria competente, o desentupimento da
galeria que drena a boca de lobo da esquina próxima ao número 131 na rua
Therezinha Mello Cezar, Cidade Jardim.
Of. nº 1252/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que as bocas de lobo estão com as bocas
(entradas de água) obstruídas, o que
deverá ser verificado pela SEO. Havendo
necessidade será programada a limpeza.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2402/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, a realização de
estudo para implantação de Mercado
Municipal na região do Quiririm.
Of. nº 1252/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que, uma vez que há feiras livres implantadas em vários bairros, no momento irá
avaliar a possibilidade de implantação
de uma feira no Quiririm, considerando
que a instalação de um Mercado Municipal envolve grande disponibilidade de
recursos financeiros.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2403/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre cobrança de taxa de licença para localização para uso de Teatro Metrópole.
Of. nº 1239/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo auditor fiscal
de tributos municipais da Secretaria de
Finanças.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2404/2022
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Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre o andamento das emendas impositivas apresentadas no Projeto de Lei Ordinária 158/2021 - Orçamento 2022.
Of. nº 1239/2022
Seguem as informações prestadas pela
Área de Orçamento da Secretaria de Finanças. Informamos que as emendas impositivas incluídas nas leis orçamentárias
através das emendas individuais impositivas têm sua execução de responsabilidade de cada Secretaria. Quanto às informações detalhadas de cada processo,
solicitamos que os questionamentos
sejam direcionados para secretarias responsáveis por sua execução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2405/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão, Professor
Edson, Vivi da Rádio, Serginho, Ronaldo
Homem Montanha, Alberto Barreto,
Elisa Representa Taubaté, Moises Luciano Pirulito, João Henrique Dentinho,
Diego Fonseca, Marcelo Macedo, Talita
Cadeirante
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que considere a instalação de material de sinalização viária, horizontal e vertical na
avenida Vereador Rodson Lima.
Of. nº 1239/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que foram implantadas as sinalizações vertical e horizontal na avenida
Vereador Rodson Lima.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2406/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que possa realizar estudo quanto à
possibilidade de implantação de câmera
do COI na bifurcação da rua Claudio José
de Camargo com a avenida Helvino de
Moraes, na Vila São José.
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Of. nº 1243/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que as câmeras que
compõe o Centro de Gestão Integrada CGI necessitam de alguns requisitos para
serem instaladas ou mudá-las de local,
tais como:
- Os locais devem estar de acordo com
os índices criminais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo,
apresentando ocorrências (ressaltamos
a importância em se lavrar boletim de
ocorrência)
- O Comando de Policiamento da Área e
a Polícia Civil devem estar de acordo tornando o local de interesse da segurança
pública.
- O município deverá ter condições financeiras para suportar os custos da instalação de uma nova câmera ou mudança
de local.
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que, aproximadamente
num raio de 620 metros do local, constam
instaladas quatro câmeras pertencentes
ao CGI, com previsão de instalação de
mais duas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2407/2022
Autor: Professor Edson
Requer a realização de operação tapa-buraco na Estrada Municipal Alfredo dos
Santos, no bairro do Paiol.
Of. nº 1238/2022
A Secretaria de Obras informa que o
serviço foi incluído em sua programação
e será realizado assim que possível.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2408/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o cumprimento da Lei Complementar 481/2022 - Lei do 1/3.
Of. nº 1251/2022
A Diretoria Pedagógica da Secretaria
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de Educação informa que, a fim de não
haver prejuízos pedagógicos aos alunos
em decorrência das alterações que ocorrerão nas matrizes curriculares, foi encaminhado projeto de lei solicitando a
alteração da vacatio legis da Lei Complementar 481/2022 e outro solicitando alteração do número de cargos para a implementação da lei. A equipe técnica
pedagógica está elaborando em conjunto com os professores da Equipe de
Práticas Pedagógicas, o plano de trabalho que será encaminhado ao Conselho Municipal de Educação para análise
e sugestões.Durante o ano de 2022 foram
convocados 841 professores, sendo:
Professor de educação infantil - PEI: 243
Professor I - PI: 339
Professor III - PIII: 259
Para implementação da Lei Complementar 481/2022 estima-se a contratação de: PEI: 135; PI: 157, PIII: 317
A falta de professor ainda ocorre pelo fato
de após ser nomeado, o profissional ter
até 30 dias para tomar posse. Há casos
de professores que declinam da posse de
dias, antes de dar início ao efetivo exercício, o que acarreta em uma nova convocação e atribuição de aulas. Em decorrência disso, as aulas são ministradas por
professores eventuais.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2409/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Prefeito sobre
as atividades da UTI Neonatal do Hospital Municipal Universitário de Taubaté
– H-Mut com o fim do convênio com o
Banco de Leite Humano de Taubaté.
Of. nº 1251/2022
Encaminhamos por cópia o Ofício
564/2022, subscrito pela diretora-geral
do Hospital Municipal Universitário.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2410/2022
Autor: Talita Cadeirante

Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o andamento do processo de
tramitação do projeto de lei que criará
o Conselho Municipal de Diversidade
Sexual e de Gênero.
Of. nº 1251/2022
A administração municipal informa que o
projeto está em fase de estudos, e assim
que concluído informaremos o prazo
para o envio a esta E. Casa de Leis
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2412/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Prefeito que desative a quadra
esportiva localizada entre a rua Paraná,
rua Guilherme de Almeida e rua Dona Déa
Ciambrone Girardi – Parque São Jorge.
Of. nº 1240/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que recentemente
visitou a quadra e constatou que o local
não tem condições de utilização, devido
aos seus problemas de piso, tamanho
da quadra entre outros. Contudo, a desativação requer a criação de um novo
espaço público, ou seja, uma praça ou
área de lazer, a qual demanda recursos e
planejamento, o que não dispõe no momento. A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que intensificará
as rondas com o emprego da Guarda Civil
Municipal pelo local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2413/2022
Autor: Serginho
Requer estudos objetivando implantação de radar ou sinal com sistema botoeira defronte à igreja de Nossa Senhora
Aparecida, Vila Aparecida.
Of. nº 1249/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será avaliada a instalação de
semáforo para pedestres no local.
Prefeito Municipal
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