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SESSÃO

CINEMA DEVERÁ
REALIZAR EXIBIÇÕES
ESPECIAIS PARA PESSOAS
COM ESPECTRO AUTISTA
A Câmara de Taubaté aprovou,
no dia 29, o projeto de lei ordinária 159/2021, de autoria da
vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), para determinar que
cinemas realizem, no mínimo
uma vez por mês, sessões destinadas a crianças e adolescentes
com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias.
De acordo com a proposta,
durante essas sessões não será
exibida publicidade comercial, as luzes deverão estar levemente acesas, e o volume de
som será reduzido. Além disso,
será livre a circulação pelo interior da sala, bem como entrada e saída durante a exibição, e os assentos não serão
necessariamente numerados.
Os filmes a serem exibidos
serão apropriados às pessoas
com TEA, e as sessões deverão
ser identificadas com o símbolo mundial do espectro autista, na entrada da sala de exibição. A proposta não afeta o
preço do ingresso.
O descumprimento à lei vai
de advertência à multa de R$92
mil, podendo levar à interdição
do estabelecimento. Caso o projeto seja aprovado e a lei sancionada, os estabelecimentos terão
90 dias para se adaptar à regra.
“O acesso dos consumidores
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com TEA ao cinema não é uma
tarefa fácil. A hiperatividade, a
sensibilidade auditiva e visual,
a dificuldade de concentração
e a necessidade de permanecer
sentado por longo tempo torna
uma sessão convencional de cinema, para essas pessoas, um
desafio por vezes intransponível”, diz a vereadora, na justificativa da proposta.
Emenda apresentada pelo
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vereador Moises Luciano Pirulito retira o texto relacionado
ao preço do ingresso e sobre
a numeração da poltrona, assuntos nos quais o vereador
não poderia interferir, segundo
o relatório técnico-legislativo
da Câmara.
O documento deverá passar
por segunda discussão e votação antes de ser encaminhado
à sanção do chefe do Executivo.

SESSÃO

Prestação de serviços de
lazer infantil poderá ser
permitida em praças
Stockphotos

A prestação de serviços de lazer infantil
em praças e parques deverá ser permitida em
Taubaté, com a aprovação do projeto de lei complementar 23/2021. A proposta tem autoria dos
vereadores Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa Taubaté, do Cidadania, e Vivi da Rádio (Republicanos) e teve aval em primeira votação na
sessão do dia 29. O projeto deverá passar por segunda discussão e votação antes de ser encaminhado para sanção do Executivo.
A legislação atual proíbe novas permissões a
vendedores ambulantes, e a sugestão dos vereadores é que se permita a atividade dos profissionais que prestam serviço de lazer infantil em
praças e parques municipais, em horários específicos, desde que preenchidos os requisitos da lei.

Na justificativa, os vereadores apresentam duas
situações atuais para defender a proposta: “de um
lado estão pais, que nem sempre encontram em
praças e parques opções de lazer e entretenimento
para seus filhos, sobretudo nesse instante em que
se ensaia a retomada para a rotina que se praticava
antes do início do período pandêmico; de outro, há
pessoas que estão angustiadas por consequência
do desemprego que assola o país, potencializado
pela pandemia do coronavírus”.
“Não se pode negar que é na oferta de um simples serviço de lazer infantil, como, por exemplo,
os tradicionais pula-pula e cama elástica, que
muitos pais de famílias encontram uma oportunidade momentânea de auferir renda capaz de levar
o sustento para dentro de seus lares.”
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SESSÃO

Ex-vereadora Marilda
Prado será homenageada
com nome em escola
Imprensa CMT

A ex-vereadora Marilda
Prado Yamamoto deverá ter seu
nome eternizado na escola municipal localizada na rua Bahia,
no Jardim dos Estados. O projeto de lei ordinária 17/2022,
que faz a denominação, tem
autoria do prefeito, e foi aprovado na sessão do dia 29.
Marilda foi vereadora em
duas ocasiões, de 1993 a 1996
e de 2001 a 2004. Era doutora
em Educação pela Universidade de São Paulo e exerceu o
cargo de secretária de Inclusão
Social na Prefeitura até 2016,
quando sofreu um acidente
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vascular cerebral. Nasceu em
Taubaté e lecionou no ensino
médio e superior na Universidade de Taubaté. Administrou
o Hospital Santa Isabel de Clínicas, atual Hospital Regional,
e coordenou as Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos do Vale
do Paraíba e Litoral Norte. Faleceu em dezembro de 2021.
A proposta foi aprovada com
emenda da Comissão de Justiça
para correção redacional ao
texto. Depende de aprovação
em segunda votação para ser
encaminhada à sanção do
chefe do Executivo.
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Marilda Prado
durante
pronunciamento
na antiga sede da
Câmara, em 2001

Associação de Animais
Também teve aval em primeira votação o projeto de lei ordinária 184/2021, de autoria do vereador Serginho (Progressistas), que corrige a denominação da Associação Protetora de Animais
de Taubaté na lei de 2000, na qual constava “Sociedade Protetora de Animais de Taubaté” erroneamente. Objetivo é permitir a adequação da
entidade no cadastro nacional da pessoa jurídica
(CNPJ), do Governo Federal.

SESSÃO

Presidente do Ministério
Sonho de Deus vai receber
comenda Jacques Felix
Arquivo pessoal

O presidente do Ministério
Sonho de Deus, Welly Ferreira
Sierra, vai receber a comenda
Jacques Felix, com a aprovação
do projeto de decreto legislativo
2/2022, de autoria do vereador
Moises Luciano Pirulito (PL).
A proposta teve aval dos vereadores na sessão do dia 29, e deverá ser promulgada pelo presidente da Casa, Paulo Miranda
(MDB). A homenagem será entregue em sessão solene no mês
de dezembro.
Welly é formado em Administração pela Universidade
de Taubaté e pós-graduado em
Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Atuou como profissional
de marketing empresarial e político por 25 anos.
Foi membro do Comitê Executivo da Associação de Homens de Negócios do Evangelho
Pleno, responsável por ações de
evangelismo em parte do estado
de São Paulo e pela implantação
de unidades na Argentina e outros países. Preside o Ministério
Sonho de Deus, em Taubaté, e
a Rede Internacional de Comunicação Apostólica (Rica), que
abrange projetos como TV, editora e Fundo Apostólico para
Educação, que concede bolsa
de estudo a adolescentes em escolas particulares.
É autor do livro “Eu errei: a
frase que pode mudar o mundo”,

que trata de humildade para reconhecer erros e gerar reconciliação, e um dos idealizadores
da Revolução Inteligente, movimento iniciado em 2017 para
conscientizar a respeito da importância do voto.
O texto foi aprovado com
emenda da Comissão de Justiça
para correção redacional.
À esquerda, Welly
Ferreira Sierra;
abaixo, vereadores
no Plenário
durante 46ª sessão
Eduarda Visoto
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AUDIÊNCIA

Plano Diretor de Turismo é
apresentado em audiência
na Câmara de Taubaté
Lincoln Santiago

Marcelo Matera,
Ricardo Vilhena,
Alexandre Ferri,
João Henrique
Dentinho,
Ricardo Ferreira
e Luiz Carlos
Barbosa
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A Câmara de Taubaté realizou audiência pública na quinta-feira, 31, para debater o projeto de lei 10/2022, que trata do
Plano Diretor de Turismo do
município. Os trabalhos foram
coordenados pelo vereador João
Henrique Dentinho (União),
autor do requerimento de convocação 470/2022.
Diretor de Turismo, Ricardo
Vilhena apresentou os principais aspectos do Plano Diretor,
um documento de 292 folhas
elaborado em conjunto entre
a Prefeitura, o Conselho Mu-

nicipal de Turismo (Comtur)
e entidades, após capacitação
oferecida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Taubaté.
Entre os pontos fracos do cenário municipal, foram citadas
a descaracterização arquitetônica do município, a poluição
audiovisual, a ocupação irregular do solo e a falta de marketing turístico, de envolvimento
da comunidade local e de apoio
da universidade.
Por outro lado, o diretor de
Turismo citou pontos fortes,
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como a projeção nacional e internacional de personalidades,
a relevância de atrativos culturais e religiosos, um forte patrimônio ambiental, histórico e arquitetônico, fomento ao turismo
rural e de religiosidade e a localização privilegiada.
As diretrizes do Plano Diretor incluem o fortalecimento
de governança, a valorização
do patrimônio, a qualificação
da oferta turística e uma adequada campanha de comunicação e marketing.
A aprovação do Plano Diretor de Turismo, que deve
ser revisado a cada três anos,
é condição para que o município acesse recursos estaduais
do Fundo do Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento dos
Municípios Turísticos.
O projeto de lei já recebeu parecer favorável da Comissão de
Justiça e ainda depende de outras três comissões (Finanças,
Turismo e Meio Ambiente) para
ser levado à votação no Plenário.
Participaram da audiência
os vereadores Alberto Barreto (PRTB), Elisa Representa
Taubaté (Cidadania), Jessé Silva
(PL), Marcelo Macedo (MDB),
Neneca Luiz Henrique (PTB),
Richardson da Padaria (União),
Rodson Lima Bobi (PSDB) e Serginho (Progressistas). O vídeo
está disponível no canal da TV
Câmara Taubaté no Youtube,
www.youtube.com/tvctaubate.

AUDIÊNCIA

Audiência debate
“primeira infância” na
Câmara na quinta-feira, 7
A Câmara de Taubaté realiza audiência pública
na quinta-feira, 7, a partir das 14h, para debater o
tema primeira infância.
O evento foi solicitado pela vereadora Elisa Representa Taubaté (Cidadania), por meio do requerimento 407/2022.
No documento, ela avalia a necessidade da elaboração de um Plano Municipal de Primeira Infância, para atender aos direitos das crianças de
zero a seis anos, recomendação do Marco Legal
pela Primeira Infância - Lei 13.257/2016.

Para participar da audiência, verifique as regras
em nosso site, com acesso pelo atalho http://bit.ly/
RegrasdoPlenario.
Também pode enviar questionamento pelo
WhatsApp (12) 3625-9525 ou pelo site da Câmara
durante a transmissão ao vivo (clique em “TV Câmara” e depois em “Ao Vivo”).
Acompanhe pela TV Câmara Taubaté no canal
4.2, em sinal aberto e digital, ou Claro TV canal 4,
no site da Câmara, Facebook e Youtube (pesquise
por TV Câmara Taubaté).
Stockphotos

Câmara Municipal de Taubaté, 1.4.2022 - Boletim Legislativo nº 1441

7

PALAVRA DOS VEREADORES

46ª sessão ordinária
O vereador João Henrique Dentinho relatou ter participado de
uma reunião com a secretária de
Educação, Vera Hilst, e demais vereadores, para tratar da situação
dos professores municipais.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

- Dez vereadores desta Casa
participaram da reunião, juntamente com a secretária
Vera, e tudo aquilo que tem de
leis, que nós já tínhamos conversado, o adicional - só para
vocês terem uma ideia, [para]
os eventuais que hoje recebem
pedido para dar aula no Monjolinho, não compensa, financeiramente. Então, precisa
criar uma gratificação para que
verdadeiramente os profes-

O vereador Marcelo Macedo parabenizou o prefeito José Saud pela
inauguração do AME na cidade e
avaliou que o Ambulatório poderia
ter funcionado como um hospital
de campanha para a covid-19.

MARCELO MACEDO
MDB
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- Parabenizo o prefeito José
Saud pela inauguração do AME,
e amanhã [dia 30] será uma realidade a tão esperada inauguração… É bem verdade que
ele já está em funcionamento,
a gente tem cobrado. Se o AME
não podia servir como Ambulatório Médico de Especialidades, que isso ocorresse à
covid-19, como um hospital
de campanha, hospitais esses
que foram construídos, desmo-
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sores eventuais possam dar
aula lá. Esse projeto de lei
está vindo para a Casa.
Atendimento social
Dentinho explicou para as
pessoas que precisam de cesta
básica que elas não devem recorrer à Câmara, mas sim ao
Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo de suas casas.
Disse ainda que está ajudando
a Secretaria de Inclusão Social a
encontrar um imóvel para instalar a nova sede do Centro Pop,
inicialmente anunciado para
ser no Jardim Maria Augusta.
“Vamos ajudar a achar uma casa
em um local que não atrapalhe
ninguém”, afirmou.

bilizados e [foram] desmontados sem que a pandemia
tivesse acabado.
Investimento
Macedo salientou que, por
meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, Taubaté foi contemplada
com mais uma viatura para
a atividade delegada na zona
rural, além de duas máquinas
agrícolas, totalizando mais de
R$1 milhão em investimentos.
Inclusão
O vereador relembrou a visita
que realizou ao Cemte Madre
Cecília e parabenizou os profissionais que trabalham para o
próximo. Ele chamou a atenção
para a falta de equipe de enfermagem no local.

PALAVRA DOS VEREADORES

46ª sessão ordinária
O vereador Moises Luciano Pirulito participou do resgate de um
cachorro que sofreu maus tratos
pelo dono. O animal foi resgatado
pelo parlamentar, em ação conjunta com a ONG Vida e a equipe
do vereador Douglas Carbonne.

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL

- Foi terrível o que ele fez. Estivemos lá no local, no Parque
Independência. Descobrimos
onde era o apartamento dele.
Teve que ter um enquadro na
hora, e o bichinho foi resgatado
com a sua integridade. Foi
feito o boletim de ocorrência.
É lógico que tem a parte da família que nós vamos dar um
suporte, porque parece que
a mulher sofre de alguns pro-

O vereador Neneca Luiz Henrique comentou algumas solicitações de melhorias que apresentou à Prefeitura, como o
pedido de sinalização nos arredores da Escola Emílio Simonetti, no Bosque da Saúde.

NENECA LUIZ HENRIQUE
PDT

- Na avenida Dom Pedro, ao
lado da Escola Simonetti, está
muito perigoso. Tem um comércio de mais de 25 anos
que tem filmagem do asfalto,
que ficou perfeito, ficou muito
bonito, mas tiraram a lombada,
a sinalização não tem... Então,
este vereador está vindo aqui
pedir ao Tiago [Dias, secretário de Mobilidade] que faça
um estudo lá, que volte pelo

blemas psicológicos, e tem
uma menor na casa. Nós daremos o acompanhamento,
através das secretarias, a essa
família. Mas fez, cometeu
maus tratos, e vai responder
sim, porque é crime.
Outras demandas
Pirulito visitou a estrada do
Graminha, no bairro Caieiras,
com o secretário de Serviços Públicos, Alexandre Magno, para
tratar da reclamação de queda
de energia sempre que um vento
forte ou chuva atinge o local.
Ele ainda comemorou a mudança de endereço da Central de
Vagas, da Secretaria de Saúde,
reivindicação feita desde 2021.

menos com o radar, com o
semáforo, com lombofaixa,
porque tá muito perigoso.
Manutenção
Outra solicitação do vereador é a manutenção de uma
praça no Sítio Santo Antônio,
com a poda de árvores e melhoria na iluminação, porque
há usuários de drogas e bebidas
frequentando o local.
Também falou do cruzamento entre as ruas Professor
Bernardino Querido e Coronel
Bento Monteiro, na Vila São
José, que necessita de semáforo
ou rotatória, para aumentar a
segurança dos pedestres, especialmente dos frequentadores
da Igreja São José Operário.
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PALAVRA DOS VEREADORES

46ª sessão ordinária
trator com kit agrícola - que
é sementeira, o negócio de
botar o veneno, enfim, várias
coisas. Quero agradecer ao
Itamar Borges e agradecer
também ao prefeito, que
esteve lá também junto com
- O vereador Macedo já falou na
a gente. Isso quem ganha é
tribuna que esteve na reunião
com o secretário de Agricultura Taubaté, um investimento de
e Abastecimento do Estado de R$1 milhão.

O vereador Paulo Miranda
agradeceu ao secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Itamar Borges,
pelo investimento de R$1 milhão
a partir da assinatura de um convênio para o Parque Tecnológico
no município.

PAULO MIRANDA
MDB

São Paulo, Itamar Borges, no
qual foi possível a assinatura
do convênio onde o investimento foi de R$1 milhão. Uma
pá carregadeira, um caminhão
pipa, mais uma viatura para
ajudar na patrulha rural e um

O vereador Serginho comentou
a decisão tomada pelo prefeito
em não conceder o cartão para a
compra de kit escolar com uso de
recursos públicos. A medida foi
baseada no levantamento de dados
feito pelo Tribunal de Contas.

SERGINHO
Progressistas
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- Era o kit escolar nos mesmos
moldes do cartão para a
compra de gêneros alimentícios. Aí o prefeito respondeu
para nós sobre a inviabilidade
da aquisição por meio desse
cartão. O Tribunal de Contas
já apontou irregularidade, e
aí tem várias justificativas da
inviabilidade de se conceder
aos pais de alunos este cartão.
Infelizmente os nossos co-
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Festival
Paulo aproveitou a fala da
vereadora Vivi e comentou um
evento realizado em São Paulo
no último fim de semana, o
Lollapalooza, e disse que o festival era melhor quando só focava em música, em rock.

mércios aqui da cidade vão
ficar sem receber esse recurso via pais de alunos com
recurso público.
AME
Serginho mencionou que
na quarta-feira, 30, aconteceria a inauguração do Ambulatório Médico de Especialidades
(AME) pelo Governo do Estado.
Ele aproveitou para desejar que
o AME consiga atender às demandas da população.
Obras
O vereador informou que as
obras do córrego Monção não
serão mais finalizadas pela empresa Verde Bianco, porque ela
abandonou a obra, e a Prefeitura
irá continuar o serviço.

PALAVRA DOS VEREADORES

46ª sessão ordinária
A vereadora Talita Cadeirante
participou da mobilização dos professores, realizada no dia 24, e em
seguida, junto a parlamentares, se
reuniu com representantes da Secretaria de Educação para tratar
das demandas da categoria.

TALITA CADEIRANTE
PSB

- Eles lutam para a valorização do trabalho deles para
que possam dar um ensino
de maior qualidade para as
crianças e adolescentes da
nossa cidade. São várias as reivindicações porque há anos
sofrem essa desvalorização: é a
reforma da Previdência, a falta
de celeridade no concurso público, a falta de gratificação,
desvalorização, a falta de es-

A vereadora Vivi da Rádio reuniu-se com a secretária de Educação para avaliar a situação dos
professores. Ela considerou que as
crianças já perderam muito com a
pandemia e, com a greve, perderiam ainda mais.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

- Nós tivemos uma reunião com
a Secretaria de Educação para
conversar sobre a situação das
professoras em Taubaté e entender o que está acontecendo.
Quais são os seus direitos e seus
deveres. São professores eventuais, professores que passaram num concurso, e que reivindicam sua causa, para que
chamem do concurso. É muito
justo. Foram vários grupos,

trutura para trabalhar, a lei de
um terço, plano de carreira... É
um pacote de desvalorização.
Gabinete itinerante
Talita registrou que o primeiro bairro visitado pelo gabinete itinerante foi o Estoril,
onde ela e sua equipe visitaram
a ESF para verificar reclamações
acerca da estrutura do prédio.
No bairro, também visitou a Escola Ian Gabriel Alves e a Creche
Eliete Santos Pereira. Além
disso, fizeram fiscalização no
parque linear do Estoril II.
Ainda na iniciativa do gabinete itinerante, a vereadora e
sua equipe estiveram no Sedes
para tratar de demandas de inclusão social apresentadas por
mães de alunos.

com várias pautas, mas
jamais abandonar a criança
na mão, porque o ensino já
está muito prejudicado, e
a gente precisa pensar em
todo mundo neste momento,
não só na nossa causa.
Palanque
A vereadora ainda fez um
alerta sobre o manifesto feito
pelos professores para que fiquem antenados com segundas intenções de políticos
que querem usar da causa para
conseguir votos. “Por gentileza, vocês façam realmente
um manifesto pacífico em prol
de suas causas sem dar microfone a oportunistasʼʼ.
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PALAVRA DOS VEREADORES

46ª sessão ordinária
O vereador Adriano Coletor Tigrão falou sobre a inauguração do
Ambulatório Médico de Especialidades (AME) no dia 30 e registrou
o esforço que fez para que a abertura tivesse ocorrido antes.

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania

- Este vereador, junto com o
deputado federal Alex Manente (Cidadania), dei R$1
milhão (em emenda parlamentar) para poder abrir o
AME, mas o AME não pôde ser
aberto porque não tinha documento na época. Que fique
bem gravado nos anais desta
Casa, que este coletor de lixo
vereador trouxe R$1 milhão
para abrir o AME, mas o AME
não pôde ser aberto [antes]. O

O vereador Alberto Barreto
afirmou que mulheres nascidas
do sexo feminino deveriam ser reconhecidas em homenagens com
mais frequência, ao invés daquelas
que nasceram homens e adotaram
o gênero oposto.

ALBERTO
BARRETO
NOME
PRTB
Partido
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- Eu recomendo que as pessoas
assistam à palestra da Ana
Paula Henkel, que é uma atleta
olímpica medalhista. O que
acontece hoje em dia, essa
pauta LGBT, com a pauta feminista, criou essas distorções,
e hoje a melhor atleta de natação é um homem, o melhor
jogador do basquete feminino
é um homem, o melhor atleta
de voleibol feminino é um
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povo precisa desse AME.
Ele lembrou que, além
disso, encaminhou ofício ao
governador para solicitar a
abertura da unidade “o mais
rápido possível”.
Emendas
Tigrão enumerou emendas
impositivas de sua autoria: R$
30 mil para manutenção da
quadra e da pista de bocha do
Parque Paduan, R$ 100 mil para
a compra de uniformes e equipamentos de proteção individual para servidores do Departamento de Serviços Urbanos e R$
120 mil para compra de macas,
insumos de saúde e fraldas para
o San Marino. Registrou ainda
que, a pedido dele, Taubaté receberá duas ambulâncias.

homem, o melhor corredor
de 100 metros no feminino
é um homem... A gente está
fazendo o quê com as mulheres? Relegando a elas um
papel de segundo plano?
Hormônio
No entendimento do vereador, a competição em esportes
deixa a mulher em desvantagem,
quando ela compete com um
homem que passou a se considerar do gênero feminino. “Você
pega um atleta que, durante um
ano, passou por um tratamento
hormonal. O cara com o corpo
formado como um homem durante anos, com testosterona, e
ele pode se considerar um atleta
que não tem doping.”

PALAVRA DOS VEREADORES

46ª sessão ordinária
O vereador Boanerge registrou
o atendimento a um pedido que
fez à Prefeitura para a estrada
do bairro Ipiranga. Ele gravou
um vídeo no local e mostrou na
sessão do dia 29.

BOANERGE
PTB

- Nós retornamos aqui na estrada, que é a Rota da Luz,
no bairro do Ipiranga, para
a gente conferir essa ligação
que foi feita a pedido nosso,
da ponte, uma grande ligação
entre as cidades de Taubaté e
Pindamonhangaba. Por aqui
se escoam alimentos como
batata, milho, mandioca. A
van escolar que passa por
aqui, o leite que é produzido
na região. Além dos romeiros

O vereador Diego Fonseca lembrou que o contrato de gestão
da Ergoquali, responsável pelas
UPAs na cidade, se aproxima do
fim. Ele questionou se é por isto
que a empresa está deixando de
prestar o serviço adequadamente.

DIEGO
FONSECA
NOME
PSDB
Partido

- Todos os dias eu recebo uma
reclamação das UPAs. Eu não
sei o que está acontecendo,
mas tenho uma suspeita do
que está acontecendo: está findando o contrato da Ergoquali.
Eu não sei se a empresa já jogou
a toalha e falou: “já acabou,
então vou retirar o meu time de
campo”. Se a empresa tem um
contrato, e o contrato está findando, ela tem que cumprir até

que passam por aqui de bicicleta, a pé ou a cavalo. Então
a gente queria agradecer à
Prefeitura por ter concluído
essa importante ligação.
Homenagem
Boanerge também mostrou
vídeo da visita que fez à família
do sargento Mário Aires. O parlamentar é autor da propositura que deu nome do falecido
policial a uma praça do Cecap.
“Era uma grande pessoa, um
grande amigo, grande profissional. Fico feliz de poder ter
homenageado”.
Limpeza
Boanerge também mostrou a
limpeza na Chácara Dallas, realizada a pedido dele.

o último dia. Mas o que está
acontecendo: eu vejo funcionários desmotivados, eu não
sei se é porque vão perder o
emprego. Eu vejo muita reclamação.
Saúde
O vereador afirmou que o governo Saud tem promovido a
humanização da saúde e citou
como exemplo o mutirão de catarata, algo que pôde ser visto e
acompanhado por todos, pelo
benefício que proporcionou à
população. No entanto, pediu
mais empenho da Secretaria
de Saúde no acompanhamento
das empresas que gerenciam as
unidades de saúde.
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PALAVRA DOS VEREADORES

46ª sessão ordinária
O vereador Jessé Silva lembrou que em 2 de abril será comemorado o Dia Mundial da
Conscientização Sobre o Autismo
e mencionou que apresentou
um projeto de lei que sugere a
criação de vagas de estacionamento para pessoas com transtorno do espectro autista.

JESSÉ SILVA
PL

- Eu tive o privilégio de apresentar, foi lido aqui nesta Casa,
um projeto de lei ordinária que
sugere a criação de vagas de
estacionamento para pessoas
com transtorno do espectro autista em Taubaté. É mais uma
conquista, mais um espaço,
mais uma coisa que vai trazer
a inclusão, mais uma ação in-

Partido
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clusiva que a Câmara Municipal vai propor ao Executivo
através deste projeto de lei,
para alcançar as famílias.
Manifestação
Jessé comentou a manifestação dos professores que
ocorreu na Avenida do Povo na
quinta-feira, 24. Classificou o
ato como “marcante” na história
da educação em Taubaté, uma
“movimentação democrática”
e “justa”, ao ser convocada para
o horário de almoço dos servidores, sem prejudicar o atendimento nas salas de aula. Ele
acrescentou que houve união
dos professores eventuais e efetivos, em busca de melhores
condições para a carreira.

EXPEDIENTE
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ATOS OFICIAIS

Sessão
47ª SESSÃO ORDINÁRIA
05.04.2022
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
Complementar nº 23/2021, de autoria
dos Vereadores Adriano Coletor Tigrão,
Elisa Representa Taubaté e Vivi da Rádio,
que inclui dispositivo na Lei Complementar nº 7, de 17 de maio de 1991, para
especificar nova exceção aos casos em
que é vedada a outorga de permissões a
vendedores ambulantes.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 17/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que denomina Escola
Municipal de Ensino Infantil E.M.E.I.
Profª. Marilda Prado Yamamoto.
ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 159/2021, de autoria da Vereadora Vivi da Rádio, que dispõe sobre
a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com Transtorno do
Espectro Autista e suas famílias.
ITEM 4
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária 184/2021, de autoria do Vereador Serginho, que dá nova redação
a ementa e ao art. 1º da Lei nº 3.485, de
29 de dezembro de 2000 (retifica nome
16

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

da Associação Protetora de Animais de
Taubaté).
PALAVRA DOS VEREADORES
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
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

Autoria: Vereador Moises Luciano Pirulito
Concede a Comenda Jacques Félix ao Sr.
Welly Ferreira Sierra.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1° Fica concedida a Comenda “Jacques Félix” ao Sr. Welly Ferreira Sierra.
Parágrafo único. A Comenda será entregue ao homenageado durante a
sessão solene comemorativa ao aniversário da cidade de Taubaté.
Art. 2° As despesas com o cumprimento
deste Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas orçamentárias próprias,
consignadas no orçamento da Câmara
Municipal, suplementadas se necessário.
Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 30 de
março de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Plenário Jaurés Guisard, 1º de abril de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Audiência
PRIMEIRA INFÂNCIA
Comunicamos que no dia 7 de abril, quinta-feira, às 14h, na sede da Câmara Municipal, será realizada, sob coordenação da
Vereadora Elisa Representa Taubaté, Audiência Pública que abordará o tema Primeira Infância.
Taubaté, 23 de março de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Decreto Legislativo
DECRETO LEGISLATIVO Nº 642/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº 2/2022
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Lei
LEI Nº 5.694, DE 21 DE DEZEMBRO
DE 2021
Veto parcial rejeitado: art. 2º, III.
...
Art. 2º ...
...
III - servidores lotados na pasta da
Educação.
Câmara Municipal de Taubaté, 14 de
março de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Licitação
AVISO DE ABERTURA DO
ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

ATOS OFICIAIS

PROCESSO Nº 3148/2021
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A REFORMA
DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA
MUNICIPAL.
A Câmara Municipal de Taubaté, através
do Presidente da Comissão Permanente
de Licitações, torna público que realizará
a abertura do envelope nº 2 - proposta de
preços da Tomada de Preços nº 1/2022,
quem tem por objeto a contratação de
empresa para a execução de obras para
a reforma do telhado do prédio da sua
sede. A abertura do envelope nº 2 será
no dia 19 de abril de 2022, às 10h00, no
prédio da Câmara Municipal de Taubaté,
sito à Av. Prof. Walter Thaumaturgo,
208, Jardim das Nações, Taubaté - SP.
Também torna público que não foi interposto recurso contra a decisão de inabilitação da empresa Calm Steel Calderaria
e Usinagem Ltda. Na sessão de abertura
do envelope nº 2 a licitante inabilitada
poderá receber o seu envelope lacrado e
caso não compareça fica cientificada que
será enviado via Correios.
Taubaté, 1º de abril de 2022.
Ismael Guimarães da Silva
Presidente da Comissão Permanente de
Licitações
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO
DE CONTRATO
PROCESSO: nº 4221/2018.
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação (Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Artigo 25, “caput”).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
Contratada: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Objeto: Serviço de cabeamento, bem
como a efetiva distribuição de sinal de televisão por meio físico, constituído por
31 (trinta e um) pontos da programação
televisiva NET TV 4 ESTRELAS DIGITAL.
Valor Anual: R$ 16.256,40 (dezesseis mil,
duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Prazo: 12(doze) meses a partir de 01 de
abril de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.01 – Assinaturas de Periódicos e Anuidades.
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO
DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 383/2021
MODALIDADE: Tomada de preços nº.
01/2021 (Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: ALEX HENRIQUE CRUZ
EIRELI - EPP
Objeto: Execução de obras de combate
a incêndios no prédio da Câmara Municipal de Taubaté.
Fundamentação Legal: Art. 57, § 1º, inciso
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e parágrafo
1º da cláusula sexta do contrato original.
Prazo: 30 (trinta) dias a partir de 02 de
abril de 2022.

Portaria
PORTARIA N.º 54/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, Paula Billa
Salgado, RG 29.105.346-4 SSP/SP e CPF/
MF 288.669.448-74, do cargo público de
Assessor Técnico Parlamentar- Padrão SS
- II, de provimento em comissão, lotada
no gabinete do Ver. Moisés Luciano Pereira dos Santos, nos termos do artigo
105, inciso II, da Lei Complementar nº 1,
de 4 de dezembro de 1990, a partir de 01
de abril de 2022.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 01 de abril
de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
Requerimento N° 328/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Obras reparo
na pavimentação asfáltica na rua Maria
Luiza Neves Migoto, Parque Arco-Íris.
Of; nº 171/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação
e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise quanto à possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 329/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Obras informações a respeito da conservação no interior do imóvel localizado na esquina
com a rua Marechal Arthur Costa e Silva
com a rua Voluntário Penna Ramos.
Of. nº 171/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida na programação e
dentro das possibilidades efetuará vistoria.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 330/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Prefeito que determine a Secretaria de Serviços Públicos que verifique
possibilidade de limpeza no calçamento.
Of. nº 171/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza solicitada será inserida em
sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 331/2022
Autor: Douglas Carbonne
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Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Saúde que preste
informações sobre o saldo de provisionamento das empresas prestadoras de
serviço à saúde do município.
Of; nº 166/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 332/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer à Reitoria da Universidade de
Taubaté que informe sobre o projeto
de implantação da Clínica Veterinária e
respectivo investimento.
Of. nº 38/2022
O projeto inicial para construção da
clínica veterinária era de R$6.900.000,00
e, para aquisição de equipamentos, de
R$1.000.000,00. No entanto, o projeto
precisou ser revisto e adequado a algumas exigências da Vigilância Sanitária. O projeto foi revisto e está em fase
de novo orçamento. Sua entrada em
operação está prevista para o primeiro
semestre de 2023. A previsão orçamentźria na LOA 2022 é de que seja realizado
o processo licitatório para contratação
de empresa para construção da clínica,
ainda neste semestre, e deve onerar a dotação da Pró-Reitoria de Administração
12.122.0104.1003 — Obras e Instalações,
no valor estimado de R$6.900.000,00. No
que tange à aquisição dos equipamentos,
deve onerar a Pró-Reitoria de Graduação
na dotação 12.364.0111.2003 - Suporte
Técnico-Administrativo, no valor aproximado de R$1.000.000,00, que deve ter o
início do processo licitatório no segundo
semestre de 2022. O curso de Medicina
Veterinária foi concebido e implantado
pela atual gestão, visando atender a
demanda de mercado, bem como um
anseio dos estudantes da região.Como
alguns outros cursos, tais como Odontologia, Fisioterapia, Psicologia e Medicina,
18

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

que necessitam de um campo para aulas
práticas e possuem clínicas para atendimento à população com preços reduzidos, o curso de Medicina Veterinária
também deverá ter uma clínica e, como
as demais, serão oferecidos à população
os serviços com custo reduzido, visando
atender a necessidade dos alunos, população local e o bem-estar e a proteção do
animal. No entanto, como Universidade
comprometida com as questões que envolvem a cidade, temos todo o interesse
e estamos à disposição para celebrar
parcerias com a Prefeitura ou qualquer
outro órgão do poder público, visando
atender às demandas da população, em
especial, as mais carentes. Para criação
de um convênio, é necessário que a
clínica esteja pronta e em funcionamento, o que está previsto para o início
de 2023. Somente após o pleno funcionamento é que será possível elaborar
um plano detalhado com os serviços a
serem prestados; a quantidade e as contrapartidas; dentre outras questões que
devem fazer parte do piano de trabalho
de um convênio. Em consulta ao site da
Câmara Municipal de Taubaté - Câmara
Sem Papel — constatamos que a referida
Indicação 251/2021 foi encaminhada
somente à Prefeitura de Taubaté, razão
pela qual esta Universidade não encaminhou a resposta solicitada. Mesmo
assim, em resposta à Indicação 251/2021,
informamos que a Unitau sempre estará
de portas abertas a parcerias de forma a
atender a necessidade da comunidade.
Conta também com as parcerias dos vereadores para que, junto aos seus pares,
possam intermediar junto ao Governo do
Estado qualquer convênio para custeio
de atividades ou mesmo para os investimentos da Clínica, de forma que ela
possa não só permitir uma educação de
qualidade aos discentes do curso de Medicina Veterinária como também atender
ao anseio da população e contribuir para
a saúde pública e a sanidade animal com
a prestação de serviço.
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
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Requerimento N° 333/2022
Autor: Marcelo Macedo, Serginho,
Douglas Carbonne, Elisa Representa
Taubaté, Alberto Barreto
Requer a prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída para
a investigar e apurar a situação do Instituto de Previdência do Município de
Taubaté, aberta através do requerimento
2471/2021.
Requerimento N° 334/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que faça a
higienização semanalmente da arquibancada da Avenida do Povo, Palco Hebe
Camargo e demais espaços públicos.
Of. nº 169/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a higienização faz parte de sua programação de serviços, sendo realizada
recentemente no dia 17/2/2022, conforme foto anexa, contudo, será mantida
a execução dos serviços semanalmente.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 335/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que construa uma cobertura na área de
jogos da Praça do Chafariz.
Of. nº 169/2022
A Secretaria de serviços Públicos informa
que a solicitação será avaliada quanto à
viabilidade da execução de cobertura.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 336/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria competente que
instale pontos de luz na rua do condomínio Mirante do Barreiro.
Of. nº 169/2022

ATOS OFICIAIS

A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada a vistoria no local para
posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 337/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria competente para
implantar uma academia ao ar livre na
praça Benedicto Marcelo dos Santos, localizada na rua Sebastião Orseli Frugoli Monte Belo.
Of. nº 174/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria, a fim de avaliar
a viabilidade de instalação bem como a
disponibilidade de equipamentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 338/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, que determine ao departamento
competente para que verifique a possibilidade de pavimentação asfáltica na
rua Maria Luiza Neves Migoto, Parque
Arco-Íris.
Of. nº 174/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 339/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer à Reitoria da Unitau informações
sobre dispensa de licitação e cópia do
contrato de locação de área no Complexo do Shopping Serramar, no valor
de R$23.253.650,00, com início em
22/12/2021.
Of. nº 35/2022

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Segue por cópia o processo PRA 300/71
da Universidade de Taubaté e o contrato
de locação de parte da área integrada
ao Complexo do Shopping Serramar, localizado na avenida José Herculano nº
1086, Pontal Santa Marina, CEP 11660000, Caraguatatuba - SP. Informamos
que toda fundamentação, baseada no
artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/1993, que
versa sobre a dispensa de licitação para
locação da área em questão, consta do
parecer jurídico, em fls. 108/111 do processo anexo. Com relação às garantias financeiras atreladas à referida locação,
em fis. 57/63 do processo anexo, a Pró-reitoria de Economia e Finanças faz explanação sobre a situação econômico-financeira desta instituição de ensino,
bem como apresenta estudo em que
foram cotejadas as possíveis despesas e
receitas decorrentes do campus de Caraguatatuba. Ressaltamos que, conforme
manifestação da Procuradoria Jurídica
da Universidade sobre as restrições impostas pela Lei Geral de Proteção de
Dados, nas cópias do processo e do contrato anexadas constam tarjas nos dados
pessoais. Para informações complementares, colocamo-nos à disposição.
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 340/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que determine ao departamento competente
para que verifique a possibilidade de instalação de rede de coleta de esgoto na
Rua 2, com CEP 12.092-861, São Gonçalo.
Of. nº 174/2022
O requerimento foi encaminhado às unidades competentes para adoção das providências que se fizerem necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 341/2022
Autor: Richardson da Padaria

Reitero ofício 33/2022 - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre possibilidade de se determinar as revitalizações necessárias Parque Arco-Íris.
Of. nº 174/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que irá consultar a Secretaria de Planejamento para verificar se se trata de condomínio particular e posteriormente
avaliar a possibilidade de atendimento
do pleito.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 342 /2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero várias solicitações - Requer informações ao Prefeito, que designe as secretarias competentes para que sejam
viabilizados os pedidos dos ofícios e requerimentos protocolados em 2021.
Of. nº 174/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que os ofícios e requerimentos citados
foram atendidos quanto à limpeza, manutenção e iluminação. Quanto às revitalizações que dependem da execução
de obras, estão sendo inseridas na relação de locais desta Secretaria e serão
executadas conforme liberação de recursos. Quanto ao ofício 1/2021, a Secretaria de Segurança Pública informa
que foram intensificadas as rondas ostensivas e preventivas pela Guarda Civil
Municipal, no Jardim do Lago. Referente
ao ofício 5/2021, a Secretaria de Segurança Pública informa que intensificará
as rondas ostensivas e preventivas pela
Guarda Civil Municipal na avenida André
Cursino dos Santos, São Gonçalo, e que
tal demanda também foi passada ao comandante de Companhia Territorial responsável pela área.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 343/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
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sobre possibilidade de se determinar a
roçagem do parquinho da praça Benedicto Clemente, Jardim Paulista.
Of. nº 174/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a roçagem será inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 344/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de se determinar a
roçagem do parquinho da rua Hum, no
Jardim dos Lagos.
Of. nº 174/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a roçagem será inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 345/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Prefeito que determine ao departamento competente para que verifique a possibilidade de pavimentação
asfáltica (colocação de cascalho) na rua
João Francisco Peixoto Filho, Barreiro.
Of. nº 174/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 346/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Prefeito que determine ao departamento competente para que verifique a possibilidade de pavimentação
asfáltica (colocação de cascalho) na rua
Sagui-de-Tufo-Branco, Barreiro.
Of. nº 174/2022
20
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A Secretaria de Obras informa que
a solicitação será inserida em sua
programação e dentro das possibilidades
efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 347/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Prefeito que determine ao departamento competente para que verifique a possibilidade de pavimentação
asfáltica (colocação de cascalho) na rua
Roberto Aparecido Viola, Barreiro.
Of. nº 174/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 348/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
da Secretaria de Educação sobre vagas
nas creches municipais de Taubaté.
Of. nº 174/2022
A Secretaria de Educação efetuará os levantamentos dos dados para posterior
disponibilidade ao vereador
Prefeito Municipal
Requerimento N° 349/2022
Autor: Professor Edson
Requer a manutenção e conserto para a
Escola do Trabalho da Gurilândia.
Of. nº 167/2022
Segundo informa o Departamento de
Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação, no que tange ao
teor do fato, todas as providências estão
sendo tomadas para reparo dos equipamentos avariados.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 350/2022
Autor: Professor Edson
Reitera a manutenção, pintura e revitalização das quadras poliesportivas do
bairro Conjunto Urupês.
Of. nº 167/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que tem a previsão de investimentos em manutenção
e reforma no valor aproximadamente
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
para serem utilizados nos equipamentos
públicos, lembrando que em sua programação de reformas de quadras, está prevista para início em maio, após o período
chuvoso e a lista de equipamentos prioritários que ainda está em análise.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 351/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a manutenção, pintura e revitalização da quadra poliesportiva localizada
na Praça Manso Fukuda, Independência.
Of. nº 167/2022
A Secretaria de Esportes informa que
tem a previsão de investimentos em manutenção e reforma no valor aproximadamente de R$500.000,00, para serem
utilizados nos equipamentos públicos,
lembrando que em sua programação de
reformas de quadras está prevista para
início em maio, após o período chuvoso,
e a lista de equipamentos prioritários que
ainda está em análise.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 352/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de poda das árvores na lateral da Telhanorte.
Of. nº 167/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que avaliará a solicitação e incluirá em
sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 353/2022
Autor: Professor Edson
Requer a implantação de placas de
“Proibido trânsito de caminhões” na passagem que liga a rua Amadeu Orestes
Matera com a rua José Jeronymo de
Souza Filho, no bairro Conjunto Urupês.
Of. nº 167/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a instalação de sinalização
vertical, proibindo o trânsito de caminhões na travessia entre as ruas, entrará
em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 354/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade Urbana para que
sinalize a Estrada do Barreiro.
Of. nº 166/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que estão sendo finalizadas as
obras na rua Nivaldo Bonafé Fortes, a
qual fará um binário com a Estrada do
Barreiro. Para a implantação do sistema
binário será feita a sinalização já com a
implantação de sentido único na via.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 355/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Serviços Públicos que preste esclarecimento sobre
os animais do Horto Municipal Renato
Correia Penna.
Of. nº 166/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que busca cuidar dos animais da melhor
forma possível, com servidores direcionados para tais atividades. Atualmente
não há rações específicas por falta de licitações, bem como o quantitativo é pequeno, sendo que são fornecidos insumos doados e recolhidos do Mercado
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Municipal (frutas e verduras) contudo,
serão adquiridas rações próprias por
meio de licitação ou compra direta. O
Centro de Controle de Zoonoses informa
que em relação à ração, no dia 21 de fevereiro foi efetuada uma vistoria no local,
onde se constatou que houve desabastecimento quanto da ração específica ao
local no dia 11 de fevereiro, foram doados
rações e milho para suprir a demanda de
forma emergencial. Segue anexo relatório da visita realizada pela equipe do
Centro de Controle de Zoonoses.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 356/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao Controle de Animais Sinantrópicos que informe o cronograma de
vacinação antirrábica.
Of. nº 166/2022
O Centro de Controle de Zoonoses informa que a imunização contra a raiva
de caninos e felinos segue orientação da
Secretaria Estadual de Saúde, cabendo a
ela repassar dentro de critérios técnicos,
frequentemente avaliados, a quantidade
de vacinas, bem como parte dos insumos
necessários nos últimos anos vem sendo
acompanhado de uma mudança de estratégia, onde passou de um modelo de
campanha, restrita a alguns dias durante
um ano, para um novo modelo com oferta
de vacina durante o ano todo, o que de
certa forma leva tempo para que a população se acostume. Aliado a isso, justamente nessa fase que passamos pelo impacto da pandemia de covid-19, com o
direcionamento de todos os os esforços e
recursos da área de saúde voltados para o
desenvolvimento de vacinas e sua ampla
aplicação. Dessa forma, o Centro de
Controle de Zoonoses está aguardando a
chegada de vacinas e a quantidade para
poder programar as próximas etapas e
divulgá-las à população.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 357/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que
realize obras para evitar o alagamento da
rua Manoel José Siqueira, no Residencial
Sítio Santo Antônio.
Of. nº 166/2022
A Secretaria de Obras informa que está
elaborando estudos a fim de solucionar
o problema apontado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 358/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Prefeito Municipal informações da Secretaria de Educação sobre
a manutenção devido os problemas de
infiltração nas salas de aula na Escola
Municipal EMEF Marcondes de Mattos,
Parque Aeroporto.
Of. nº 171/2022
A Secretaria Municipal de Educação informa que estão sendo adotadas as providências necessárias para manutenção
da escola.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 359/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal sobre a possibilidade da
utilização da fachada do túnel Emílio
Amadei Beringhs como painel homenageando ícones e personagens da cultura
de Taubaté.
Of. nº 175/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que o vereador esteve
em reunião como o secretário da pasta,
o qual informa que está sendo providenciada a confecção de um layout da arte
solicitada, com ícones taubateanos, que
será apresentado em breve ao vereador
requerente.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 360/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade da conclusão das
obras contra enchentes e alagamentos
na rua Odete Pereira Braga, no Parque
Três Marias.
Of. nº 175/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local a fim de analisar a
possibilidade do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 361/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Prefeito do por
quê da paralisação das obras da construção da piscina do Centro de Convivência dos Idosos no Parque Três Marias.
Of. nº 175/2022
A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social informa que vem imprimindo esforços para que as obras da
piscina sejam concluídas, considerando que é seu objetivo a oferta de serviços de qualidade e que atendam as demandas dos munícipes usuários de seus
equipamentos públicos. É do conhecimento da Secretaria que a empresa responsável pela execução da obra protocolou pedidos de prorrogação da
data de entrega e posteriormente solicitou reequilíbrio e/ou aditamento do
contrato, para que finalizasse a construção, alegando que os materiais de
construção, impactos pela pandemia,
tiveram aumento em seus preços, o que
inviabiliza o fim do processo. Ressalta-se
que a gestão do contrato se encontra
sob a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Obras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 362/2022
Autor: Talita Cadeirante
22
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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a demanda reprimida e o quadro
de profissionais do Centro Educacional
Municipal Terapêutico Especializado
Madre Cecília – Cemte.
Of. nº 178/2022
O requerimento foi encaminhado à Secretaria de Educação, que efetuará o levantamento das informações para posterior disponibilidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 363/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre as políticas públicas e ações voltadas às pessoas com doença celíaca.
Of. nº 178/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela gestão da
Atenção Básica da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Of. nº 178/2022
A administração municipal passará em
breve por processo de informatização em
todas suas unidades, sendo que todas as
adequações serão atendidas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 366/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, qual o critério utilizado para a contratação dos professores eventuais para
o ano letivo de 2022.
Of. nº 173/2022
A Secretaria de Educação coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 367/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que através
da Secretaria competente execute a pavimentação asfáltica da Estrada Municipal
Itapecerica de Baixo.

Requerimento N° 364/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o possível envio de escriturários e/
ou oficiais administrativos da Prefeitura
às UPAs para auxiliar nas tarefas burocráticas referentes à covid-19.

Of. nº 179/2022
A Secretaria de Obras afirma que incluirá
a solicitação em sua programação, a fim
de firmar convênio para atendimento de
tal demanda.
Prefeito Municipal

Of. nº 178/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela gestão da Rede
de Urgência e Emergência da Secretaria
de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Requerimento N° 368/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a falta de médicos nos Pamos para
atendimento aos munícipes.

Requerimento N° 365/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o cumprimento da Lei Ordinária 5.677, de 30 de novembro de 2021
em vigor no município.
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Of. nº 179/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria
de Saúde informa que está com ausência
de alguns médicos clínicos generalistas,
pediatras e ginecologistas em suas unidades de saúde, isso se dá por exoneração, aposentadoria ou afastamento
sem remuneração, e por este motivo foi
realizado concurso público em dezembro
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de 2021, para suprir tal demanda. Os profissionais estão sendo chamados de
acordo com orientação do RH e estão
sendo encaminhadas às unidades conforme suas necessidades.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 369/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a falta de diversos medicamentos
no Cemume e quando estarão disponíveis novamente aos munícipes.
Of. nº 179/2022
Conforme informações da Gestão de Assistência Farmacêutica da Secretaria de
Saúde, os medicamentos padronizados
na Relação Municipal de Medicamentos
Essenciais - Remume são licitados para
sua aquisição, porém, os trâmites licitatórios seguem prazos e fluxos próprios,
a fim de atender todos os quesitos da legislação vigente, inclusive em setores
que não compete à Secretaria de Saúde.
Além disso, muitos fatores podem ocasionar a falta e atrasos na entrega dos
medicamentos, como: alta do câmbio
do dólar; falta de matéria-prima no
mercado internacional; que ocasionou
aumento significativo no valor dos medicamentos e consequentemente solicitações de cancelamento de contrato por
parte das empresas, por falta de estoque
nos fornecedores ou aumento nos custos
de contrato; aumento da demanda de
usuários ao SUS; diminuição da oferta;
dificuldade da oferta; dificuldade dos fornecedores em cumprir os prazos e outras
obrigações contratuais, problemas com
o registro da Anvisa, entre outros. As requisições para aquisição de medicamentos encontram-se, cada uma delas,
em uma determinada fase do trâmite licitatório, não sendo possível fornecer
prazos exatos de normalização dos estoques, entretanto, ressaltamos que estamos promovendo todos os esforços
possíveis para a normalização do abastecimento. A lista de medicamentos em
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falta é atualizada periodicamente e publicada no site oficial do município para
consulta dos munícipes e prescritores.
Prefeito Municipal

A Secretaria de Serviços Públicos avaliará
a situação e verificará se tecnicamente
é viável o atendimento da solicitação,
sendo possível, irá projetar e contemplar
a melhoria sugerida.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 370/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito alteração
da data de pagamento do IPTU (Imposto
Predial Territorial Urbano) para o dia 10
de cada mês, no ano de 2022, a partir do
mês de abril.

Requerimento N° 374/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito segurança
e manutenção na EMEF Prof.ª Marisa
Lapido Barbosa.

Of. nº 179/2022
A Secretaria de Finanças informa que está
verificando com as instituições bancárias
a possibilidade de aceitar o pagamento
dos tributos após o dia 1° até o dia 10.
Prefeito Municipal

Of. nº 170/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Requerimento N° 371/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requerer ao Egrégio Plenário autorização para realização de uma Audiência
Pública para debater o Dia Internacional e Nacional das Doenças Raras, em
28/2/2022.

Requerimento N° 375/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o Teatro Metrópole.

Requerimento N° 372/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção
na passarela entre o túnel Visconde de
Tremembé e o Sítio do Pica-Pau-Amarelo.
Of. nº 170/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza e a poda das árvores serão
inseridas em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 373/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito iluminação
na passarela entre o túnel Visconde de
Tremembé e o Sítio do Pica-Pau-Amarelo.
Of. nº 170/2022

Of. nº 170/2022
O Departamento de Tesouraria informa
que as apresentações dos espetáculos
no Teatro Metrópole retomaram agora
em 2022, sendo que, em fevereiro já teve
pagamento, porém, como não houve
fechamento contábil do mês, o valor
ainda não foi transferido para a conta do
fundo. Informamos, ainda, que já teve
arrecadação em fevereiro e em março
tem previsão com guia emitida.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 376/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipaldesobstrução das calçadas do bairro
Jardim Baronesa.
Of. nº 170/2022
A Secretaria de Serviços Pùblicos informa
que o local se encontra limpo.
Prefeito Municipal
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