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Setembro Amarelo se encerra
com aprovação de projeto em
prol da saúde mental

Projeto que acaba com proibição
dos rodeios em Taubaté tem
discussão adiada
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SESSÃO

Programa de Cuidados com
a Saúde Mental deverá
atender profissionais da
segurança pública
Stockphotos

Os vereadores aprovaram o projeto de lei ordinária 67/2021, de autoria do vereador Marcelo Macedo (MDB), que institui o Programa de Cuidados
com a Saúde Mental dos Profissionais da Segurança Pública. A proposta teve aval em primeira
discussão no dia 27 e deverá passar por segunda
votação para ser encaminhado à sanção.
O Programa visa estabelecer parcerias entre o
município e os núcleos de prática em psicologia
das universidades, a fim de proporcionar atendimento psicológico aos profissionais de segurança pública. Poderão ser atendidos policiais federais, civis, militares, municipais e penais, além
de bombeiros e agentes de trânsito que atuem em
Taubaté. Emenda do autor aprovada com o projeto
inclui os agentes penitenciários na lista.
A proposta deverá ser regulamentada por ato
do prefeito, e os recursos deverão ser viabili-
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zados por meio de dotações específicas do orçamento municipal. Para aprová-la, os vereadores rejeitaram parecer contrário da Comissão
de Finanças, que afirmava que o documento não
apontava a origem dos recursos para arcar com
as despesas criadas pela propositura.
“Pensar o bem-estar, a saúde e a qualidade de
vida desse grupo é preocupação nossa, bem como
fazê-lo compreender a necessidade de acionar
as instituições de saúde quando necessário for.
Tratar de transtornos psíquicos, durante muito
tempo, foi um grande tabu, associado à loucura,
fraqueza, falta de controle sobre si mesmo. Portanto, é necessário ampliar campanhas de informação sobre o tema, bem como formular políticas
públicas para prevenção e tratamento da saúde
mental dos profissionais de segurança”, justificou
o autor do projeto.

SESSÃO

Projeto que acaba com
proibição dos rodeios
tem discussão adiada
Stockphotos

A pedido do autor, vereador Alberto Barreto
(PRTB), foi adiada por uma
sessão a discussão do projeto de lei complementar
26/2022, que acaba com a
proibição de rodeios em
Taubaté. A proposta estava na pauta da sessão do
dia 27.
A proibição dos rodeios
está em vigência desde

março de 2018, por força
da Lei Complementar 427,
de autoria do então vereador Bilili de Angelis.
Na justificativa apresentada com o projeto, Barreto
explica que a Lei Federal
13.364/2016
reconhece
o rodeio, a vaquejada e
o laço como manifestações culturais nacionais,
e a Lei 10.220/2001 cria

normas relativas à atividade de peão de rodeio,
que passou a ser equiparado a atleta profissional.
Além disso, o vereador
lembra que os irmãos gêmeos taubateanos Alan
e Alisson de Souza são
atletas profissionais de
montada, porém, são impedidos de praticar o esporte na cidade natal.
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SESSÃO

CÂMARA APROVA
AUTORIZAÇÃO PARA
PREFEITO SE AUSENTAR
Imprensa CMT

Na sessão do dia 27, a Câmara de Taubaté aprovou
ofício do prefeito José Saud
(MDB) com pedido de autorização para ficar fora da cidade
entre os dias 3 de outubro e 1º
de novembro de 2022.
A necessidade de autorização da Câmara para o prefeito se ausentar da cidade por
mais de dez dias está prevista
na Lei Orgânica do Município.
A LOM não determina que
o pedido de autorização seja
acompanhado de justificativa.

Denominação de biblioteca em Quiririm
depende de sanção do prefeito
Lincoln Santiago

Os vereadores confirmaram a
aprovação em segunda votação,
no dia 27, do projeto de lei ordinária 103/2022, de autoria do
prefeito, que denomina Biblioteca Basilide Dalila Norma Indiani, localizada em Quiririm. O
documento depende de sanção
do prefeito para que se torne lei.
A denominação é uma homenagem à filha caçula da família Indiani que morreu precocemente, aos 20 anos, vítima de
um raio que entrou pela janela e
a atingiu enquanto escrevia as finanças da família, em 1912.

4

Câmara Municipal de Taubaté, 30.9.2022 - Boletim Legislativo nº 1481

SESSÃO

EXIGÊNCIA DE
COMPROVANTE DE
VACINAÇÃO DEVERÁ SER
PROIBIDA EM TAUBATÉ
Stockphotos

A proibição da exigência de apresentação do
comprovante de vacinação contra a covid-19
para o acesso a locais públicos, privados ou a
serviços foi aprovada pela Câmara de Taubaté
na sessão do dia 27.
A regra é definida pelo projeto de lei ordinária
23/2022, de autoria dos vereadores Alberto Barreto (PRTB), Adriano Coletor Tigrão (Cidadania),
Boanerge (PTB), Jessé Silva (PL) e Vivi da Rádio
(Republicanos), que foi incluído na pauta a pedido do vereador Barreto.
O projeto abarca o direito dos pais e responsáveis de matricularem seus filhos regularmente
em instituições de ensino, esporte e lazer públicas ou privadas sem que lhes seja exigida a
comprovação da imunização do menor ou da

pessoa ao qual ele está sob tutela.
Proíbe a exigência na realização de atendimento médico ou ambulatorial, inclusive para
cirurgias eletivas, nos serviços de saúde públicos ou privados. Estende a proibição da exigência a servidores, ocupantes de cargos, de
funções e de empregos públicos da administração pública direta e indireta, como condição
para o desempenho de suas funções ou para manutenção de seus trabalhos. Refere-se também
à proibição que o comprovante seja exigido em
templos ou lugares de cultos religiosos.
Estabelece multa de R$ 2.323,30 (10 UFMT) aos
estabelecimentos que descumprirem a regra.
A proposta deverá passar por segunda votação
antes de ser encaminhada à sanção do prefeito.
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SESSÃO

Escola do Jardim dos
Estados deverá receber
nome de jovem símbolo da
luta contra o câncer

Imprensa PMT / Arquivo pessoal

A escola municipal do
Jardim dos Estados deverá
receber o nome da jovem
símbolo da luta contra o
câncer e integrante das
Aldeias de Vida, Aldeeira
Sophia de Faria Rosa Martins Ferreira. O projeto de
lei ordinária 37/2022, que
faz a denominação, tem
autoria dos vereadores
João Henrique Dentinho
(União) e Adriano Coletor
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Tigrão (Cidadania), e teve
aval em primeira votação
no dia 27.
Sophia faleceu em 2021
aos 19 anos, enquanto cursava faculdade de Pedagogia na Universidade de
Taubaté. Ela foi diagnosticada com câncer ósseo
em 2018, mas lutou bravamente e se dedicou aos
estudos e atividades familiares, além de fazer pu-
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blicações motivacionais
em seu perfil no Instagram, a fim de que outras
pessoas fossem movidas
por seu testemunho.
O projeto foi aprovado com emenda da Comissão de Justiça, que
corrige o endereço da escola. Deverá passar por
segunda votação para
que seja encaminhado
para sanção do prefeito.

CONCURSO

Edital definitivo registra
5.220 inscritos no concurso
da Câmara de Taubaté
Stockphotos

O edital definitivo de inscritos para o concurso público
da Câmara de Taubaté foi publicado na terça-feira, 27, e registra
5.220 concorrentes. A lista está
disponível em https://bit.ly/ConcursoCMT2022 e no site da Fundação Getulio Vargas, no endereço https://conhecimento.fgv.
br/concursos/cmt22.
O concurso visa preencher
15 vagas imediatas em diversos

cargos, além de cadastro reserva. O candidato poderá encontrar no site a relação de
candidatos por vaga, que demonstra concorrências que
variam de 42 candidatos para
uma vaga de auxiliar de zeladoria a 983 concorrentes para o
cargo de recepcionista.
A aplicação das provas objetivas está prevista para 16 de
outubro de 2022, às 8h para os

cargos de cerimonialista, copeiro, técnico de administração,
contador, assistente de produção videográfica, auxiliar de
operações e segurança.
Às 14h serão aplicadas as
provas para os cargos de auxiliar
de zeladoria, apresentador de
rádio e televisão, consultor, recepcionista, técnico de informática, auxiliar de produção televisiva e motorista.
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AUDIÊNCIA

Audiência debate
perturbação da ordem
pública em Taubaté
Fernanda Maria

Vereadores e autoridades de
segurança e fiscalização debateram a perturbação da ordem
pública em Taubaté durante audiência na segunda-feira, 26. Os
trabalhos foram dirigidos pelo
vereador Moises Luciano Pirulito (PL).
A audiência foi proposta
pelo vereador em exercício Cesinha da Academia (União),
que apresentou o requerimento
2556/2022, no qual demostrou
preocupação pela segurança e
bem-estar da população.
“Os moradores da região central relatam brigas, furtos, despejo de dejetos, além de forte
odor de urina em seus portões,
tudo isso oriundo de frequentadores de bares no período noturno”, diz o vereador Cesinha,
no documento.
Para a Polícia Militar, é preciso realizar denúncias coletivas diante dessas ocorrências,
para que não fique caracterizado que se trata apenas de uma
briga entre vizinhos. “Pedimos
também que a pessoa que está
reclamando espere a viatura e
registre a ocorrência, porque
senão não vamos conseguir
acabar com a perturbação”,
afirmou o capitão Cassiano.
O secretário de Segurança,
coronel Vanderlei Pereira, fez
coro a esta afirmação e acrescentou que a coletividade dá
“peso” à denúncia e preserva as
pessoas, visto que algumas pre-
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ferem o anonimato. Além disso,
ele orientou as pessoas a fotografarem ou filmarem os estabelecimentos ou infratores para
documentar a ocorrência.
Ações
O coronel Pereira relatou que
a Prefeitura e as forças de segurança realizam operações conjuntas de fiscalização, que já
totalizaram 40 neste ano. Ele lamentou, no entanto, que a lei
que proíbe o funcionamento
de adegas durante a madrugada não se aplique aos bares, o
que impossibilita o fechamento
destes estabelecimentos.
Secretário de Mobilidade Urbana, Tiago Dias anunciou que
está em fase de conclusão o
processo licitatório para con-

Câmara Municipal de Taubaté, 30.9.2022 - Boletim Legislativo nº 1481

tratação do serviço de pátio e
guincho no município, e isso irá
contribuir para o recolhimento
de veículos que estejam importunando o sossego público.
Com relação às motos, o capitão Marcos Tadeu contabilizou
111 autuações durante o mês de
agosto durante abordagens nas
ruas, com a apreensão de algumas dessas motocicletas.
Participaram da audiência
os vereadores Alberto Barreto (PRTB), Elisa Representa
Taubaté (Cidadania), Paulo Miranda (MDB) e William Dell Net
(Republicanos). Assista à reapresentação ao longo da grade
da TV Câmara Taubaté ou pelos
canais no Youtube e Facebook
(pesquise por tvctaubate).

Alex Celso
Torres de
Jesus, coronel
Vanderlei
Pereira, Moises
Pirulito,
capitão Marcos
Tadeu, capitão
Cassiano e
Celso Carlos de
Camargo

SOLENIDADE

DIA DA BÍBLIA REÚNE
REPRESENTANTES DE
DIFERENTES RELIGIÕES
A solenidade do Dia da Bíblia, realizada pela Câmara de
Taubaté na quinta-feira, 29,
reuniu representantes das comunidades espírita, católica e
evangélica para refletir sobre o
livro sagrado.
O vereador Moises Luciano
Pirulito (PL) presidiu a sessão e
o orador foi João Henrique Dentinho (União), que classificou
a Bíblia como “uma biblioteca,
a mais importante do mundo”.
“Diante de um texto bíblico, tenhamos muito amor e reverência, pois é Deus que está falando”, completou.
Representante da comunidade espírita, Guilherme Soares
Azeredo estabeleceu relação
entre a data comemorativa do
livro sagrado em setembro e a

campanha de saúde mental realizada neste mês. “Falar do Dia
da Bíblia este mês ajuda a lembrar que temos uma grande
campanha, o Setembro Amarelo. A espiritualidade e o evangelho são ferramentas que têm
auxiliado muitas pessoas. Façamos do evangelho uma ferramenta para estar próximos
de nós, dos outros e principalmente de Deus.”
Da Igreja Católica, o padre
Luiz Gustavo Sampaio Moreira
lembrou que a data comemorativa de 30 de setembro foi instituída em 1971 por iniciativa
da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), e tem
relação também com o Dia de
São Jerônimo, o tradutor da Bíblia para o latim. “Todas as vezes

que colocamos de lado a palavra de Deus, de certo
modo estamos colocando de lado o próprio Cristo.
A palavra é a fonte de toda evangelização. A palavra de Deus deve converter os nossos corações,
e corações convertidos se tornam instrumentos de
mudança na sociedade. Na Bíblia não se separa solidariedade de compromisso social. A palavra deve
ser concretizada na nossa vida na caridade e no
compromisso ambiental e transformador.”
Da comunidade evangélica, o pastor Marco Aurelio de Souza Bento considerou que quando as
pessoas dão valor à Bíblia, há uma mudança de
vida. “Precisamos viver a Bíblia, precisamos nos
esforçar. O grande desafio é levar a comunidade à
maturidade de entender que antes de fazer o bem,
ela tem que ser o bem. Que a Bíblia seja um instrumento”, disse.
Os vereadores Alberto Barreto (PRTB), Elisa Representa Taubaté (Cidadania), Jessé Silva (PL) e Richardson da Padaria (União), participaram da solenidade. O vídeo está disponível no canal da TV
Câmara no Youtube.
Lincoln Santiago

Guilherme
Soares Azeredo,
João Henrique
Dentinho,
Luiz Gustavo
Sampaio
Moreira, Moises
Luciano Pirulito
e Marco Aurelio
de Souza Bento

Câmara Municipal de Taubaté, 30.9.2022 - Boletim Legislativo nº 1481

9

AUDIÊNCIA

UNITAU, FUNDAÇÕES
E IPMT PRESTAM
CONTAS NA CÂMARA
Fernanda Maria

Em audiência pública realizada na manhã do
dia 28 pela Câmara Municipal, o Instituto de Previdência (IPMT), a Universidade de Taubaté (Unitau)
e suas fundações prestaram as contas relativas ao
período de maio a agosto deste ano.
O IPMT atingiu 57% das receitas previstas
para o ano, no total de R$123,7 milhões. As
despesas superaram este valor e chegaram a
R$137 milhões, 63% da estimativa.
A Unitau teve R$109 milhões em receitas,
63% da previsão anual. As despesas ficaram
em R$81,8 milhões, o que representa 49% do
fixado para o ano.
A Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo
e Comunicação (Funac) teve apenas R$5 mil de receitas de aplicações financeiras no ano. Segundo o
controlador interno da Unitau, Francisco de Assis
Coelho, o convênio firmado com a Prefeitura, para
viabilizar profissionais da educação, foi encerrado
em janeiro, portanto a Fundação está inativa.
A despesa da Fundação Universitária de Taubaté
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(Fust) foi de R$1,9 milhão, valor maior que a receita, de R$729 mil. Grande parte dessa despesa
foi direcionada ao pagamento de sentenças judiciais correspondentes a ações trabalhistas e precatórios. A Fundação conta com transferência de
R$723 mil da Unitau.
A receita da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação (Fapeti) de janeiro a agosto foi
de R$4 milhões, e a despesa, R$3,6 milhões.
Na Fundação Caixa Beneficente dos Servidores
da Unitau (Funcabes), a receita no período atingiu
R$41,7 milhões, parte advinda de convênio com
a Prefeitura de Taubaté. A entidade contou com
transferências de R$5,9 milhões da Unitau para
suportar as despesas de R$48,6 milhões.
O vereador Moises Luciano Pirulito (PL) coordenou os trabalhos durante a audiência, com participação de Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa Taubaté, do Cidadania, Alberto Barreto
(PRTB), Richardson da Padaria (União), Serginho
(Progressistas) e William Dell Net (Republicanos).
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Na mesa,
Eduardo Enari,
Francisco de
Assis Coelho,
Moises Luciano
Pirulito, Ivair
Alves, Maria
Ângela Petrini;
na tribuna
Natallyne
Colósimo

AUDIÊNCIA

RECEITA DA PREFEITURA
FICA 2% ABAIXO DA META
NO 2º QUADRIMESTRE
A Prefeitura de Taubaté teve receita 2% menor
do que o estimado entre os meses de maio e agosto
de 2022, como demonstrado durante audiência
para prestação de contas do cumprimento das
metas fiscais do segundo quadrimestre, realizada
na Câmara de Taubaté na quinta-feira, 29.
Da receita estimada na Lei Orçamentária para
o ano, de R$1,3 bilhão, a meta por quadrimestre
é de R$443 milhões, e entre maio e agosto a
arrecadação foi de R$434 milhões, conforme
apresentou a contadora da Secretaria de Finanças, Isabelle Campos. A despesa no período
foi de R$457 milhões.
“Estes 2% a menos estão dentro da faixa esperada. Conforme temos como princípio, a gente
fixa a despesa e prevê a receita, ou seja, a receita
é prevista, nunca é exata”, pontuou a contadora.
O secretário de Finanças, Fernando Amâncio,
lembrou que, diante de resultados positivos registrados no primeiro quadrimestre e apresentados em audiência realizada em maio, ele havia
alertado que o segundo quadrimestre apresen-

taria números diferentes.
“Agora começam a aparecer negativos, porque
temos um carregamento muito grande no primeiro quadrimestre, que nos outros dois vai se
diluindo. A diferença de receita e despesa vai se
aproximar. O desafio é tentar manter a situação
de investimento e custeio paritários, para que não
precise parar nem um, nem outro”, explicou.
Dívidas
Isabelle destacou que em junho foi feito acordo
com o Instituto de Previdência do Município
(IPMT): são R$77 milhões devidos em contribuição patronal e R$31 milhões em dívida sobre
aporte. De acordo com a contadora, entre maio
e agosto, foi pago R$1,5 milhão ao IPMT, além da
primeira parcela do empréstimo da Corporação
Andina de Fomento (CAF), R$26 milhões, de um
total de R$358 milhões.
Os vereadores Elisa Representa Taubaté (Cidadania), João Henrique Dentinho (União) e Marcelo
Macedo (MDB) participaram da audiência. O vídeo
está disponível no canal da TV Câmara no Youtube.
João Victor Mercê

Isabelle
Campos,
Fernado
Amâncio,
Alberto Barreto
e Marco Antônio
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AUDIÊNCIA

Em audiência, secretário
aponta para investimentos
na atenção básica
Vitor Reis

A Câmara de Taubaté sediou
audiência pública na quarta-feira, 28, para apresentação das
ações feitas pela Secretaria Municipal de Saúde entre os meses
de maio e agosto deste ano. Os
trabalhos foram dirigidos pelo
vereador Rodson Lima Bobi
(PSDB), presidente da Comissão
de Saúde, e participaram Alberto Barreto (PRTB), Elisa Representa Taubaté (Cidadania),
Marcelo Macedo (MDB) e Serginho (Progressistas).
Após demonstrar os dados
e investimentos no período, o
secretário da pasta, Mário Peloggia, avaliou que a estrutura
atual tem respondido “satisfatoriamente” à demanda da
população e sinalizou para
onde serão investidos os próximos esforços.
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“Passamos de 30 mil atendimentos nas nossas UPAs no mês
de junho; em julho passamos de
35 mil, caímos um pouco agora
[em agosto], ainda bem, mas
temos que reforçar a atenção básica e aumentar o número de estratégias, com a contratação de
mais médicos, a ampliação da
cota do número de exames de
sangue e de imagens, e isso já
está acontecendo por parte da
Secretaria”, afirmou Peloggia.
O secretário destacou as
emendas dos vereadores, “em
processo final de licitação, ou a
licitação fracassou, mas todas
andando”; ressaltou que há
emendas federais e estaduais
que reforçam os investimentos
na área e anunciou que Taubaté
foi a cidade que mais aproveitou
as vagas disponíveis no sistema
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estadual, muitas delas disponibilizadas pelo Ambulatório Médico de Especialidades (AME).
Em resposta aos vereadores,
ele avaliou positivamente a
atuação das organizações sociais (OSs) nas unidades. “Hoje
está dando certo, porque a satisfação é boa, as reclamações
diminuíram, o tempo de espera de consultas e exames diminuiu muito, então acredito
que o resultado está sendo satisfatório até o momento.”
A área da saúde teve recursos
de R$100 milhões no período,
valor acima do que a legislação
federal exige para o setor – o percentual foi de 37,98%, enquanto
o mínimo é de 15%. Cerca de
R$32 milhões tiveram origem da
União, e outros R$15 milhões do
Governo do Estado.

Vereador
Bobi, na
Mesa, preside
audiência

LEGISLAÇÃO

É lei: pessoas com doenças
raras têm atendimento
preferencial em Taubaté
Stockphotos

A Lei 5.762, de 29 de
setembro, determina
que estabelecimentos
públicos e privados do
município devem oferecer
atendimento
prioritário às pessoas
que possuem qualquer
doença
classificada
como rara, assim como
os acompanhantes.
Para receber o atendimento prioritário, o
paciente deverá apresentar declaração médica ou documento que
ateste a sua condição,
como determina a lei.
O projeto tem autoria dos vereadores
João Henrique Den-

tinho (União), Alberto
Barreto (PRTB), Jessé
Silva (PL), Serginho
(Progressistas),
Elisa
Representa
Taubaté
(Cidadania) e Talita Cadeirante (PSB).
Pela lei, estabelecimentos que operam
por meio de sistema de
filas e senhas deverão
indicar o local destinado a prestar o atendimento prioritário.
O descumprimento
da norma sujeitará o
infrator a advertência,
multa de R$2.322 a
R$4.644 e a cassação
do alvará de funcionamento por 30 dias.

Semana terá homenagens aos protetores dos
animais e aos 75 anos do Colégio Marillac
A Câmara de Taubaté vai realizar solenidade em homenagem
aos protetores dos animais durante a sessão ordinária, que excepcionalmente será na quarta-feira, 5, devido ao feriado do
dia do padroeiro da cidade, São
Francisco das Chagas, comemorado no dia 4. A sessão tem
início a partir das 16h.
A protetora Sueli Lima Rodri-

gues vai receber a honraria. O
vereador Douglas Carbonne (Republicanos) usará a palavra, em
nome do Poder Legislativo.
Já na sexta-feira, 7, a Casa realiza solenidade comemoração
aos 75 anos de fundação do Colégio Vicentino Santa Luísa de
Marillac em Taubaté, a partir
das 14h30. Serão homenageados
integrantes da equipe escolar, e

a saudação será feita pelo vereador João Henrique Dentinho
(União), autor do decreto que
promove a homenagem.
Você pode participar dos
eventos no Plenário ou assistir
à transmissão ao vivo pela TV
Câmara Taubaté no canal 4.2
digital, Claro TV canal 4, site,
Facebook e Youtube (pesquise
por tvctaubate).
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PALAVRA DOS VEREADORES

68ª sessão ordinária
O vereador Neneca Luiz Henrique cobrou a abertura dos banheiros da pista Skate Plaza.

NENECA LUIZ HENRIQUE
PDT

- Através das emendas impositivas, deixamos dinheiro, eles
pintaram as pistas. Mas alguns
pais têm ligado ao gabinete,
preocupados, porque não conseguem ter o uso dos banheiros.
Então, fica esse pedido ao secretário Lucas [Dominoni, de Esportes], a toda a equipe do secretário, que possa estar dando
uma atenção especial principalmente para a abertura dos banheiros. A pista é muito bonita,
o espaço é bem legal, mas sem
banheiro, infelizmente, fica di-

O vereador Ronaldo Homem
Montanha explicou a solicitação
de um munícipe que pede a reabertura de uma boca de lobo em
sua rua há seis anos.

RONALDO HOMEM
MONTANHA
Republicanos
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- Nós estamos lá com o seu Antônio Rodrigues, na rua Allan
Kardec. Há seis anos esse senhor
pede a reativação da boca de
lobo, pois fecharam a boca de
lobo. Quando chove, a água
entra na casa dele, trazendo
transtorno. Já foi a equipe da
galeria, a equipe do Roque, mas
até hoje não acharam a solução
e não fizeram e não concluíram
essa obra. Então estou aqui,
meu amigo Mário, e se possível,

Câmara Municipal de Taubaté, 30.9.2022 - Boletim Legislativo nº 1481

fícil o uso para as crianças e,
principalmente, para os pais
que lá ficam esperando as
crianças nos seus projetos.
Melhorias
O parlamentar ressaltou a necessidade de manutenção do
alambrado da viela da Fatec, no
Jardim do Sol, de implantar sinalização viária na Vila Olímpia e
aprimorar a segurança no trânsito da rua Luiz Augusto Gouveia, na Chácara São Silvestre.
ESF Monjolinho
Neneca elogiou a organização
e a limpeza do local e destacou
a funcionária Dona Ana. Ele
sugeriu à Secretaria de Saúde
que desse mais atenção à ESF e
pediu bebedouros novos.

dê uma reavaliada aí para nós.
Moções
O vereador mostrou imagens da entrega das moções
de aplauso que foram apresentadas por ele. Foram quatro no
total: para a lutadora Patrícia
Fernandes, ao sensei Benê, ao
funcionário da Sabesp Carlos
Gouvêa e a Jorge Luiz, conhecido como Ferinha.
Denominação
Montanha anunciou que apresentou dois projetos de denominação. O primeiro dá o nome de
Luiz Gonzaga Claudino Junior
à rotatória localizada no bairro
Bosque Flamboyant, enquanto
o segundo denomina Edna Alves
Ferreira - Tia Edna o pátio da Escola José Alfredo Lopes.

PALAVRA DOS VEREADORES

68ª sessão ordinária
O vereador Rodson Lima Bobi
participou do 6º Treino Arthur Ferreira, evento beneficente que arrecadou R$22 mil para o Grupo de
Assistência à Criança com Câncer
(Gacc) de São José dos Campos.

RODSON LIMA BOBI
PSDB

- Conseguimos suporte juntamente com a [Secretaria de]
Mobilidade Urbana, para que
pudesse ajudar na questão do
percurso. E o mais legal: juntamente com o pai do Arthur,
o Geraldo, a Amanda (mãe) e
todos os colaboradores, arrecadamos R$22 mil para serem
doados ao hospital do Gacc. O
Arthur, logo quando nasceu, foi
diagnosticado com câncer, e foi
muito bem tratado. Uma forma

O vereador Serginho falou sobre
a visita feita ao Centro Pop, que poderá ser ampliado para atender
mais moradores de rua.

SERGINHO
Progressistas

- A visita foi para mostrar um
projeto de ampliação do Centro
Pop. Eles estão procurando
novos locais para implantar
o Centro, estão com a possibilidade até de ter um Centro
Pop 2, para melhorar o atendimento das pessoas em situação
de rua. Eu indiquei aqui, ao lado
do Pronto-Socorro Municipal,
onde funcionava a Delegacia
Civil. Vai ficar mais fácil também
para poder atender esse morador de rua, e levamos ao co-

de agradecimento dos pais foi
realizar esse treino solidário
para arrecadar recursos.
Aplauso
Bobi sugeriu moção de
aplauso para Adneia Gouvêa,
diretora do Centro Estadual de
Educação de Jovens e Adultos
Monsenhor Cícero de Alvarenga, e para os professores,
pelos 30 anos da unidade.
Jiu-jitsu
O vereador elogiou o mestre
de jiu-jitsu Alcino, treinador
da equipe de Taubaté que participou do Campeonato Panamericano, e parabenizou os
atletas Adilson, da categoria
master 1 galo, e Bianca Galvão,
juvenil faixa azul, que ficaram
em terceiro lugar.

nhecimento de que estava
alugando aquele local.
Voto contrário
Serginho justificou o voto
contrário ao Programa de Cuidado com a Saúde Mental dos
Profissionais de Segurança Pública: “Se fosse só do nosso município, saberíamos o número
de profissionais. Mas, como a
gente coloca também policiais
federais, rodoviários, civis, militares e penais, aí fica difícil mensurar quanto é isso.”
Celebrações
O parlamentar comentou a
moção de aplauso a Flávio Cipriano, campeão da Taça Brasil
de Ciclismo de Pista, e a festa
do Dia da Árvore, realizada no
parque do Itaim.
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O vereador William Dell Net
afirmou que irá cobrar novamente
a Prefeitura e a Sabesp para que os
moradores da rua Professora Ana
Tereza Ferrão Pupo, no São Gonçalo, tenham saneamento básico.

WILLIAM DELL NET
Republicanos

- A Sabesp fala que não é responsabilidade dela, e a Prefeitura fala que não é dela.
Então, gostaria de saber de
quem é a responsabilidade.
Mas, para cobrar, a Sabesp
cobra. Então, acho que é sua a
responsabilidade, Sabesp. Não
cobra esgoto, [é pra] se cobrar
por algo que [está] sendo feito.
Cobra somente a água que
está sendo consumida. Todo
mundo que mora ali está pa-

gando esgoto normalmente,
mas quando a gente vai na
Sabesp, ninguém resolve.
Lazer
Dell Net comentou que esteve presente no São Gonçalo a
pedido de moradores, para analisar a proposta de construir um
lugar de lazer para as crianças.
Em conversa com o secretário
de Mobilidade Urbana, Tiago
Dias, foi confirmado que a ideia
poderá sair do papel em breve.
PCD
O parlamentar visitou o Cras
do São Gonçalo no Dia Nacional
de Luta das Pessoas com Deficiência, e parabenizou os servidores pelo trabalho desenvolvido na unidade, diante das
dificuldades que enfrentam.

ovaciona, e quando era o
candidato Bolsonaro, a professora ridicularizava o aluno,
chamando de lixo. Olha o
- Se não me engano foi na nível que chegam esses proBahia, uma professora fazendo fessores na sala de aula com
uma eleição dentro da sala de a sua doutrinação. Por isso
aula. E aí, dava-se o número do é tão importante o projeto
candidato do PT e o número do Escola Sem Partido.

O vereador Alberto Barreto fez
um repúdio a uma professora da
Bahia, por apoiar, dentro da sala
de aula, uma candidatura para
presidente da República.

ALBERTO BARRETO
PRTB
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outro candidato - e o número
era diferente do que está na
urna. O aluno escrevia o nome
dele e em quem ele votava, e a
professora tira o papelzinho da
urna, lê o número do aluno e diz
qual é o voto dele. E aí, quando
é o candidato Lula, a professora
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Piso da enfermagem
Barreto parabenizou as enfermeiras que protestaram, na Avenida do Povo, contra a decisão do
ministro Luís Roberto Barroso,
do Supremo Tribunal Federal.
“Durante a pandemia, elas eram
essenciais, e na hora de serem
reconhecidas, o ministro Barroso revogou o aumento.”

PALAVRA DOS VEREADORES

68ª sessão ordinária
melhor evento. Foi realmente
muito bacana. Esse evento
vem crescendo, ele começou
com meia dúzia de Chevettes
- Para quem foi, é uma verda- e hoje tinha 400 carros. Um
deira terapia. O evento foi sen- negócio espetacular.

O vereador Boanerge destacou
o evento de carros antigos que
ocorreu no sábado, 24, no parque
do Sedes, por iniciativa do grupo
Autos Antigos Amigos de Taubaté.

BOANERGE
PTB

sacional. Mais de 400 veículos
antigos, fora o pessoal que apareceu lá com outros veículos,
entre motocicletas e bicicletas.
Lá é um local para fazer barganha, para comprar, vender,
trocar veículos. Praça de alimentação, piquenique, a família
toda participando. Foi um negócio sensacional. Dos eventos
que fizemos, este é o sexto e foi o

Agradecimentos
Ainda sobre o evento, o parlamentar agradeceu aos envolvidos na organização, como Anderson Roberto de Oliveira, as
secretarias de Planejamento,
Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos, e a Guarda Municipal.
Boanerge anunciou que a intenção é ampliar o encontro e levá-lo a outras regiões, tendo em
vista a participação de expositores de várias cidades e estados.

rário diferenciado justamente
para fazer o atendimento
dessas mães, porque nós vivemos às vezes num mundo
- Quantas mães não estão à que existem contradições.
procura de uma oportunidade Às vezes alguns empresários
para o seu filho na creche, mas perguntam se você tem filhos,
se esbarram às vezes com al- e se os filhos estão na creche.
gumas burocracias e também E só vai aparecer a oportuse esbarram, às vezes, com a nidade quando você tiver o
falta de vagas? É uma questão seu filho na creche.

O vereador Diego Fonseca apresentou a sugestão de um projeto
para a criação de uma creche comercial, que ajudaria as mães que
trabalham no comércio.

DIEGO FONSECA
PSDB

que dá para resolver. É uma
creche que vai fazer para o comércio e para as mães que trabalham no comércio, que já
têm horário diferenciado. Essa
creche comercial tem um ho-

Obrigação
O parlamentar ressaltou que
o Supremo Tribunal Federal já
votou para deixar para as prefeituras a responsabilidade de
fornecer vagas em creches para
crianças de até cinco anos.

Câmara Municipal de Taubaté, 30.9.2022 - Boletim Legislativo nº 1481

17

PALAVRA DOS VEREADORES

68ª sessão ordinária
A vereadora Elisa Representa
Taubaté relatou a visita de um
grupo de acolhimento para mulheres em seu gabinete.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

- Nós recebemos na semana
passada a Rafaela e a Gabi,
que são do Baque Mulher. É
um grupo já muito antigo, mas
aqui na nossa cidade está se
formando. É um grupo de acolhimento sobretudo para as
mulheres, para as crianças
também. Nós conversamos
com as meninas e elas também
participaram da festa de Cosme
Damião, que teve no Centro
Cultural Tenda Vovó Maria Redonda. As meninas do Baque

O vereador Jessé Silva parabenizou a Secretaria de Esportes
pela realização do projeto Rua do
Brincar no bairro do Paiol.

JESSÉ SILVA
PL
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- O Rua do Brincar é um projeto
pelo qual quero parabenizar
toda a Secretaria de Esportes,
na pessoa do secretário Lucas
[Dominoni]. Foi ali no campo
ao lado do Bar do Betel, e a comunidade foi toda convidada.
Os alunos e as famílias se reuniram para um momento de
lazer. A Rua do Brincar é um instrumento que a Secretaria de
Esporte tem usado de forma
muito positiva. A Secretaria vai
até o local, isso é muito impor-
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estão aí com seus tambores, fazendo sua apresentação. [Os assessores] Rafa
e Adalgisa também prestigiaram o evento, a gente pode
contribuir com emendas para
essas ações culturais e fica
bem feliz por isso.
Emendas
A vereadora lembrou que
as inscrições para o edital de
emendas iriam até o dia 30.
“Você que quer pedir uma
emenda para o seu bairro,
para instituições, para secretarias, preencha nosso link. Nós
vamos destinar as emendas a
partir dos projetos que chegarem para a gente.”

tante destacar. Tivemos ali
um momento muito bacana.
Saúde
Jessé conversou com o secretário de Saúde, Mário Peloggia,
sobre o convênio com a Universidade de Taubaté, que foi prorrogado, e não renovado. O secretário afirmou ao parlamentar
que está se desdobrando para
que seja feita a renovação.
“Temos que dar a preferência
para os profissionais que se
formam na cidade, na Unitau.
É um convênio importante para
que se possa aproveitar a mão de
obra qualificada que se forma na
nossa cidade. Nada mais justo
ter esse estágio na nossa unidade, facilitando o transporte, a
proximidade de sua casa.”

PALAVRA DOS VEREADORES

68ª sessão ordinária
de Taubaté”. Aqueles que ajudavam, voluntariamente, hoje
acham que ela está em uma
situação confortável. Não,
não está, não há repasse! Eles
- É difícil ver uma entidade que estão com dificuldades em represta um serviço maravilhoso, lação a alimentos e dificulque é usada pela Prefeitura, dades financeiras, mas estão
mas não é ajudada pela Pre- atendendo mesmo assim.

O vereador Marcelo Macedo comentou as dificuldades enfrentadas pelo Lar Irmã Amália por
falta de apoio da Prefeitura. Ele
pediu mais atenção por parte da
secretaria de Educação.

MARCELO MACEDO
MDB

feitura. Hoje eles têm aproximadamente 80 crianças, poderiam
chegar a 120, mas não podem
participar do chamamento
porque não têm condições financeiras suficientes. O pior
é uma plaquinha nova, muito
bonita lá, “Prefeitura Municipal

Insalubridade
O vereador Macedo sugeriu
que o adicional de insalubridade seja pago a todos os funcionários do Ambulatório Médico de Infectologia (AMI), pois
todos são expostos a situações
que podem afetar a saúde, até
os recepcionistas e funcionários da limpeza.
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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)
Suplentes em atividade
Ailton Cesar de Toledo “Cesinha da Academia” (União)
Ronaldo Aparecido Gonçalves “Ronaldo Homem Montanha” (Republicanos)
William Huendell Tavares “William Dell Net” (Republicanos)
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Sessão
69ª SESSÃO ORDINÁRIA
5.10.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Posse do suplente de Vereador Ronaldo
Homem Montanha em decorrência de licença da Vereadora Vivi da Rádio
Solenidade
Homenagem à Sueli Lima Rodrigues Protetora dos Animais
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 67/2021, de autoria do Vereador Marcelo Macedo, que institui o
Programa de Cuidados com a Saúde
Mental dos Profissionais da Segurança
Pública e dá outras providências.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

a locais públicos, privados ou a serviços
no âmbito do município de Taubaté e dá
outras providências.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 26/2022, de autoria do
Vereador Alberto Barreto, que revoga o
Art. 581-AV da Lei Complementar Municipal nº 7, de 17 de maio de 1991.
PALAVRA DOS VEREADORES
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Ronaldo
Homem
Montanha,
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

ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 37/2022, de autoria dos Vereadores João Henrique Dentinho e
Adriano Coletor Tigrão, que denomina
Escola Municipal de Ensino Fundamental
E.M.E.F. Aldeeira Sophia de Faria Rosa
Martins Ferreira.

Plenário Jaurés Guisard, 30 de setembro
de 2022.

ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 23/2022, de autoria dos Vereadores Alberto Barreto, Adriano Coletor Tigrão, Boanerge, Jessé Silva e
da Vereadora Vivi da Rádio, que dispõe
sobre a proibição de exigência de apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19 para o acesso

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO

Vereador Paulo Miranda
Presidente

Licitação

PROCESSO: nº. 3184/2019
MODALIDADE: Pregão nº 09/2019 (Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas
alterações)
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ

Contratada: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Objeto: Prestação de serviços de limpeza
de prédio, mobiliário e equipamentos
nas dependências da Câmara Municipal,
constituída de três pavimentos, com área
construída de 3.177,10 m², com disponibilização de mão de obra, dispensers,
materiais de limpeza e descartáveis.
Valor Total: R$ R$ 582.657,96 (quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos
e cinquenta e sete reais e noventa e seis
centavos).
Prazo: 12 meses a partir de 1º de outubro
de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.34.00 –
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes
de Contratos de Terceirização.

Portaria
PORTARIA N.º 94/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
INDICAR o servidor José Angelo de Mello
Junior, titular do cargo público efetivo
de Técnico Legislativo de Administração,
para responder pelo cargo público em
comissão de Diretor de Orçamento e Finanças, no período de 05 a 14 de outubro
de 2022, em virtude de férias do titular,
fazendo jus à percepção da diferença de
remuneração, sem prejuízo de suas atribuições normais.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 28 de setembro de 2022.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 95/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
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Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

RESOLVE:
NOMEAR Bruno Vallilo Salles, RG
46.838.727-4
SSP/SP
e
CPF/MF
397.624.578-03, para exercer o cargo público de Assistente de Gabinete - Padrão
SS-VII, de provimento em comissão,
lotado no gabinete do Ver. Richardson
Ramos de Sousa, nos termos do artigo
86, inciso II, da Lei Complementar nº 1,
de 4 de dezembro de 1990, a partir de 05
de outubro de 2022.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 28 de setembro de 2022.

daram a construir sua história no
município.
A saudação oficial será feita pelo Vereador João Henrique Dentinho, autor
do Decreto Legislativo que outorga a
homenagem.

A MESA DA CÂMARA

Requerimento N° 2222/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações
sobre a Pobreza Menstrual.

Solenidade
HOMENAGEM AOS PROTETORES DOS
ANIMAIS
O Presidente da Câmara Municipal
de Taubaté, vereador Paulo Miranda,
convida para a solenidade em homenagem aos Protetores dos Animais, a ser
realizada durante o Expediente da 69ª
Sessão Ordinária, no dia 05 de outubro
de 2022, quarta-feira, às 16h00, no Plenário “Jaurés Guisard”.
Na oportunidade, será homenageada a
protetora Sueli Lima Rodrigues.
Em nome do Legislativo, usará da palavra
o vereador Douglas Carbonne.
75 ANOS DO COLÉGIO VICENTINO
SANTA LUÍSA DE MARILLAC
O Presidente da Câmara Municipal
de Taubaté, Vereador Paulo Miranda,
convida para a solenidade comemorativa aos 75 anos de fundação do Colégio Vicentino Santa Luísa de Marillac
em Taubaté, a realizar-se no dia 07 de outubro de 2022, sexta-feira, às 14h30, no
Plenário “Jaurés Guisard”.
Na oportunidade serão homenageados
integrantes da equipe escolar que aju22

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br

Of. nº 1149/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pelas Secretaria de de Desenvolvimento e Inclusão Social e de
Saúde. A Secretaria de Educação informa que, no que compete ao âmbito
pedagógico, o currículo das escolas municipais segue a Base Nacional Comum
Curricular - BNCC (Governo Federal).
No documento acima mencionado,
segue a BNCC, sendo que nesse documento não há previsão específica
para temática da pobreza menstrual.
Contudo, conteúdos que versam sobre
a vulnerabilidade social são contextualizados em temas que envolvem desenvolvimento econômico, desigualdade
social e demais demandas convergentes às relações humanas, nos competente de ensino regulamentados nas
matrizes curriculares do ensino fundamental e médio do ano letivo de 2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2223/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações sobre instalação de placas de
nomenclaturas.
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Of. nº 1149/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Mobilidade Urbana:
O serviço de implantação de placas de
nomenclatura de logradouros atualmente é realizado pela equipe de servidores da Secretaria de Mobilidade
Urbana. Com relação ao prazo, a Secretaria informa que a confecção, instalação e substituição seguem uma programação, que está sujeita a alterações,
pois além de placas denominativas, a
equipe de servidores responsável pela
sinalização vertical de advertência,
regulamentação e indicação. A
priorização é implantar as placas em
logradouros recém-nomeados, pois
esses passam a ter denominação e CEP
novos, e posteriormente entra na programação a substituição de placas já
existentes que não estejam em condições adequadas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2224/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito estudos
sobre a possibilidade de instalar uma
câmera do COI – Centro de Operações
Integradas na avenida José Vicente de
Barros, próximo da Comunidade São
Judas Tadeu.
Of. nº 1149/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que nas proximidades
da avenida José Vicente de Barros, mais
precisamente 200 metros, há previsão de
instalação de câmera que irá compor o
Centro de Gestão Integradas - CGI. A Secretaria informa, ainda, que na mesma
via, há cerca de 300 metros, já constam
duas câmeras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2225/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações
sobre projeto da Cidade Judiciária.
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Of. nº 1149/2022
O assunto encontra-se em estudos em
conjunto com a Secretaria de Governo
e Relações Institucionais e Secretaria de
Justiça e Cidadania sobre a viabilidade
da implantação da Cidade Judiciária.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2226/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações
sobre periodicidade para a realização da
manutenção dos aparelhos de ginástica
das academias ao ar livre.
Of. nº 1149/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a manutenção dos equipamentos é
realizada por sua equipe e, quando necessário, os aparelhos são retirados para
manutenção na oficina e posterior recolocação. A manutenção é feita a partir
das necessidades constatadas em vistorias nos locais e por meio das ordens
de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2227/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações
sobre Lei Federal 11.888/08 (Lei da Assistência Técnica).
Of. nº 1149/2022
Cumpre-nos encaminhar, por cópia, as
informações prestadas pelo secretário de
Habitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2228/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações
sobre promoção de cursos de qualificação técnica no meio rural, por meio de
capacitação dos agricultores e a implantação de cursos profissionalizantes.
Of. nº 1149/2022
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Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo Departamento de Desenvolvimento Agropecuário, da Secretaria de
Desenvolvimento, Inovação e Turismo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2229/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito a possibilidade de realizar o recapeamento da
rua Otaviano de Moura Andrade, Jardim
Canuto Borges.
Of. nº 1149/2022
A Secretaria de Obras informa que nos anos
de 2021 e 2022 indicou várias ruas para
a execução de recapeamento, por meio
de convênios com a Caixa Econômica Federal e convênios estaduais, ocorre, que
esses convênios demandam de uma contrapartida, por parte da Prefeitura, portanto, solicitamos aos nobres vereadores,
no sentido de obtermos verbas junto aos
deputados para utilizarmos na execução
dessas obras. Em tempo, a Secretaria de
Obras registra que, devido ao período eleitoral de 2022, estão paralisadas todas as
atividades de convênios até novembro do
corrente ano.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2230/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito a possibilidade de realizar reforma e manutenção
no espaço de dispersão localizado ao
final da Avenida do Povo.
Of. nº 1149/2022
A Secretaria de Obras informa que o referido serviço consta de sua programação e será executado dentro das
possibilidades. Quanto à limpeza, manutenção, pintura de guias etc., a Secretaria
de Serviços Públicos realiza tais serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2231/2022

Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito estudos
sobre a possibilidade da implantação
de um Laboratório de Análises Clínicas
Municipal.
Of. nº 1149/2022
A Secretaria de Saúde informa que, no
que diz respeito à realização de exames
nas UPAs e Pronto Atendimento Central e
Cecap, essas unidades já possuem um laboratório dentro da própria unidade que
agilizou os resultados de exames e diagnósticos. Na Atenção Primária de Saúde,
há 25 unidades coletoras que realizam os
exames em vários locais da cidade, facilitando os atendimentos aos munícipes.
Quanto à implantação de um laboratório
municipal, há necessidade de estudos
junto ao Setor de Planejamento da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2232/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações
sobre atendimentos realizados pelas clínicas particulares contratadas pela Prefeitura Municipal na especialidade de
oftalmologia.
Of. nº 1149/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2233/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações
sobre inspeções do sistema de prevenção
e combate a incêndio nas unidades escolares do município de Taubaté.
Of. nº 1149/2022
A Secretaria de Educação está efetuando
levantamento das informações para posterior envio ao vereador requerente.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2234/2022
Autor: Serginho
Encaminha anteprojeto de lei complementar que dá nova redação ao artigo
140, da Lei Complementar 1, de 4 de dezembro de 1990, alterando de maio para
novembro o mês para realizar a revisão
geral de remuneração dos servidores.
Of. nº 1149/2022
Informamos que encontra-se em tramitação processo administrativo, visando
sobre a possibilidade de alteração da
data base para revisão geral de remuneração dos servidores.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2235/2022
Autor: Ronaldo Homem Montanha
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, junto com a empresa Estapar Estacionamentos, sobre qual o número de
vagas destinadas aos idosos em nosso
município e se já existe uma previsão de
aumento da quantidade dessas vagas.
Of. nº 1148/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que há 24 vagas destinadas a
idosos. Referente à quantidade, as vagas
são regulamentadas no município foram
instaladas via contrato e seguem o regramento federal, sendo a porcentagem destinada à pessoas com necessidades especiais 2%, e Idosos 5%. A Secretaria de
Mobilidade Urbana informa que 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
Requerimento N° 2236/2022
Autor: Professor Edson
Requer a implantação de um Ponto de
Entrega Voluntária (PEV) na parte baixa
do bairro São Gonçalo.
Of. nº 1138/2022
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A Secretaria de Serviços Públicos informa
que está em andamento a avaliação da
viabilidade de instalação de um PEV no
referido local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2237/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito providências para
melhorar o trânsito na região da Vila São
José/Shalom, que tem apresentado um
fluxo de veículos acima do normal.
Of. nº 1169/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que encontra-se em andamento
projeto para a implantação de melhorias
viárias no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2238/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a perspectiva para aplicação de 2ª
dose adicional (4ª dose) da vacina contra
covid-19, para maiores de 18 e menores
de 40 anos.
Of. nº 1159/2022
A Coordenação da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde informa
que a campanha de atendimento em
dose adicional aos munícipes teve início
na data 11/8/2022 na idade de 35 anos e
mais de idade. Com relação a atender as
demais faixas etárias, a Coordenação da
Vigilância Epidemiológica segue as recomendações do estado de São Paulo, bem
como a disponibilidade de mais doses
de vacina. O nível de estoque de vacinas
continua seguindo as remessas semanais
endereçadas pela Secretaria de Saúde
de São Paulo, conforme sua disponibilidade em atender todos os municípios
paulistas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2239/2022
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Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a perspectiva
para construção de novo empreendimento habitacional popular na cidade.
Of. nº 1159/2022
A Secretaria de Habitação informa que
atualmente está em fase de estudos para
verificar a viabilidade de construção de
novo empreendimento habitacional.
Por hora, outras medidas de implementação de políticas públicas, a exemplo do
projeto de reformas, a regularização fundiária, a legitimação de posse para moradores de imóveis cessionados e o pré-cadastro para levantamento de demanda
habitacional do município de Taubaté.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2241/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
mudança de trânsito na rua Helvino de
Moraes
Of. nº 1169/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que foi solicitada a mudança
viária, por meio de processo administrativo contendo abaixo-assinado de
moradores da região. Acrescenta-se
que após toda mudança viária, a Secretaria faz um monitoramento com vistas
a avaliar os resultados da implantação,
para que, se necessário, sejam feitas adequações. O trecho citado está nesse processo de avaliação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2242/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito providências para
garantir mais segurança pública nas ruas
do Distrito do Quiririm, onde a violência
tem preocupado seus moradores
Of. nº 1169/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pú-
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blica Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2243/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, sobre a possibilidade de determinar à Secretaria de
Educação a manutenção na calha de captação de águas pluviais na Escola Municipal Prof. Cláudio Borges César Guilherme de Toledo, Jardim Garcez.
Of. nº 1167/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que o serviço de manutenção na
calha foi inserido na programação de
manutenções pontuais, sendo a empresa
detentora da ata de manutenção a Construtora Progredior Ltda.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2244/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito instalação de redutor de velocidade na avenida Dr. José
Ortiz Patto, no Residencial Santo Antonio.
Of. nº 1169/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do Ofício 15/2021 - 110 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
estudo 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. 1° diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessite reduzir a ve-
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locidade 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° 2246/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito a colocação de
placa de sinalização PARE e pintura da
faixa de pedestres no cruzamento da
avenida Cinderela com a rua Marquês de
Rabicó, no Jardim Gurilândia
Of. nº 1169/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será inserida em sua programação a implantação da sinalização horizontal e vertical no cruzamento entre
a rua Marquês de Rabicó e a avenida
Cinderela.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2247/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
atividade culturais promovidas pela secretaria competente e quais podem ser
levadas aos bairros periféricos.
Of. nº 1159/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que a solicitação está
sendo analisada para implementação na
programação para o ano de 2023.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2248/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito providências sobre

a precariedade em que se encontra a
quadra esportiva da rua Cônego Ismael
Dias Monteiro, no Parque Ipanema.
Of. nº 1169/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que o município
possui aproximadamente 200 equipamentos esportivos, sendo 100 quadras
descobertas. Após assumir essa gestão,
foi realizado um diagnóstico dessas
quadras, e constatou-se que mais de
90% delas estavam em condições semelhantes à referida quadra, contudo, no
primeiro ano do mandato, cumprindo
o orçamento financeiro, elaborado pela
gestão anterior, e devido à ausência de
recursos para manutenção de equipamentos esportivos no planejamento financeiro e tampouco equipe de manutenção própria da Secretaria de Esportes,
não foi possível realizar grandes manutenções. Já em 2022 tal situação foi revertida, destinando recursos financeiros
para manutenção, bem como a criação
da equipe de manutenção com o chamamento em concurso de quatro funcionários para realização específica desse
trabalho. Neste ano foram revitalizadas
aproximadamente 15 equipamentos esportivos já pré-definidos, e a quadra em
epígrafe não está contemplada nas manutenções do corrente ano.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2249/2022
Autor: Douglas Carbonne, Marcelo
Macedo, Serginho, Elisa Representa
Taubaté, Richardson da Padaria
Requerer ao Egrégio Plenário autorização para realização de audiência pública para debater a descontinuidade do
ensino médio da rede municipal.
Requerimento N° 2250/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
aparecimento de escorpiões na casa localizada no número 1154 da rua Dona
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Benta, no Jardim Gurilândia.
Of. n° 1169/2022
A Secretaria de Saúde informa que no
dia 22/8/2022 recebeu o requerimento
supracitado, e no mesmo dia nos encaminhamos para a residência situada à
rua Dona Benta n° 1154 - Jd. Gurilândia.
Constatamos tratar-se de um imóvel desocupado, ao qual, devido ao tempo
hábil de resposta deste requerimento,
não foi possível localizar o proprietário,
porém conversamos com os moradores
nas casas adjacentes para orientações
e possíveis informações referente ao
responsável do imóvel em questão, e
nenhum deles soube informar. O morador da casa 1144, Sr. Juvenal, vizinho
da direita, relatou que em sua residência
nunca houve o aparecimento de nenhuma espécie de animal sinantrópico,
e o morador da casa 1164, Sr. Luiz Carlos,
vizinho da esquerda, relatou o constante
aparecimento de escorpiões em sua residência, alegando serem provenientes
do imóvel objeto deste requerimento.
Orientamos os moradores com as medidas a serem realizadas para evitar o
aparecimento de tais espécies em sua
residência; entregamos material educativo e informações referentes aos
procedimentos caso haja um possível
acidente escorpiônico. Em relação ao
imóvel desocupado, pudemos observar,
pelo muro do reclamante, a presença de
folhas secas e mato no quintal, sendo
assim, estaremos encaminhando memorando para os setores responsáveis
tomarem as devidas providências em caráter preventivo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2251/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer informações ao Ilmo. Sr. Diretor
Presidente da Funcabes – Fundação
Caixa Beneficente dos Servidores da
Unitau.
Of. nº Funcabes - Convênio 100/2022
26
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Seguem as ações realizadas dentro do
projeto Ensino Integral da Funcabes e Secretaria de Educação.
Maria Angela Petrini
Diretora-presidente
Requerimento N° 2252/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Educação informações a respeito do custo anual com o
ensino médio na Escola Municipal Prof.
José Ezequiel de Souza.
Of. n° 1167/2022
A Secretaria de Educação informa que,
em virtude da troca e implantação do
novo sistema e as inúmeras adequações
e correções, efetuará o levantamento das
informações solicitadas, para posterior
envio ao vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2253/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Educação informar o número de vagas nas creches
que faltam no município.
Of. n° 1167/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2254/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito providências urgentes sobre a proliferação de pombos
na praça Dom Epaminondas.
Of. n° 1169/2022
Segundo o CAS - Controle de Animais Sinantrópicos, da Secretaria de Saúde, a
proliferação de pombos em áreas urbanas envolve questões relativas ao
bem-estar animal, e seu controle necessita de ações de conscientização da
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população, para que não alimentem os
pombos, além de ações permanentes
de limpeza urbana, evitando a disponibilidade de lixo e outros alimentos aos
pombos. Sendo assim, o caso será encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente
e Bem-Estar Animal, para providências
relacionadas às ações educativas e de
conscientização da população sobre o
controle de pombos, e também à Secretaria de Serviços Públicos, para que
sejam tomadas as providências relativas
à limpeza urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2255/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente o retorno do médico clínico-geral na ESF
Monjolinho, bairro Sete Voltas.
Of. n° 1160/2022
A Coordenação da Área de Planejamento
em Saúde, da Secretaria de Saúde, informa que já são disponibilizadas duas
médicas para cobertura das regiões do
Monjolinho, Sete Voltas e Pouso Frio, às
quartas e sextas-feiras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2257/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
envie a este vereador o contrato, já vigente, entre a municipalidade e a empresa Alpha Ambiental.
Of. nº 1159/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que não há contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa citada. Foram feitas
tratativas emergenciais, sem custo para
o município, visando a destinação de resíduos (RCC). Cumpre-nos encaminhar,
por cópia, as informações prestadas pela
Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2258/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
envie a este vereador os contratos da municipalidade com as organizações sociais
de saúde responsáveis pelo H-Mut e pela
UPA Cecap.
Of. nº 1159/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia os
contratos firmados entre a municipalidade com as organizações sociais responsáveis pelo H-Mut e UPA Cecap, expedidos pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2259/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito que informe qual
valor necessário para reforma do campo
de futebol localizado no bairro São
Gonçalo.
Of. nº 1159/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida encaminha anexo o orçamento elaborado pela Secretaria de Planejamento em relação ao campo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2260/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre a aplicação da Lei 4984/2015,
que dispõe sobre o número máximo de
alunos em salas de aula da rede pública
municipal de ensino.
Of. nº 1164/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2261/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
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as secretarias competentes viabilizem a
revitalização da quadra de esportes do
Jardim Califórnia, localizada na praça
Padre Leão João Dehon.
Of. n° 1160/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que a quadra não
está contemplada no cronograma de manutenção de quadras descobertas de
2022 e que estudará a possibilidade de
inclusão na lista do ano subsequente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2262/2022
Autor: Ronaldo Homem Montanha
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de realizar análise
para construção de mais bocas de lobo
na rua José da Conceição, na altura do
número 175, Jardim Marlene Miranda.
Of. n° 1173/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo Departamento de Fiscalização, da Secretaria de Obras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2263/2022
Autor: Ronaldo Homem Montanha
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de instalação de
playground na praça Cursino dos Santos,
Jardim Mourisco.
Of. n° 1173/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Serviços
Públicos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2264/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre pagamento de aposentadoria com
direito à paridade.
Of. n° 1166/2022

Cumpre-nos encaminhar, por cópia,
Ofício 443/2022, subscrito pela diretora-geral do IPMT, contendo as informações
solicitadas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2265/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o Centro Pop.
Of. n° 1166/2022
A Diretoria do Departamento de Proteção
Social Especial, da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, esclarece
que, devido ao aumento expressivo de
pessoas em situação de rua no município, situação agravada pelo advento
da pandemia de covid-19, a administração municipal vem buscando estratégias a fim de melhor atender o público
do Centro Pop. Segundo o Caderno de
Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado para População
em Situação de Rua — Centro Pop, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome — MDS
(2011), o Serviço deve ser ofertado em
região central, a fim de facilitar a chegada
dos usuários, em edificação com espaços
essenciais para o desenvolvimento das
suas atividades, não devendo, portanto,
ser improvisado em qualquer espaço.
Além de contar com espaços essenciais
ao desenvolvimento de suas atividades,
o Centro POP deve contar com ambiente
acolhedor. Desta forma, está ocorrendo
a busca para a nova sede para o equipamento, que atenda a todos os pré-requisitos exigidos na Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais, porém, há
muito preconceito e estigmas por parte
dos locadores, quando tomam conhecimento da finalidade do contrato de locação. Concomitantemente as buscas de
um novo imóvel, a Diretoria de Proteção
Social Especial, permanece buscando alternativas para sanar os problemas apresentados, implementando novos protocolos e procedimentos, orientação
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contínua aos usuários do serviço quanto
à postura cidadã na vizinhança, reuniões e esclarecimentos com vizinhos do
serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2266/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o crescimento de pedintes nos
semáforos.
Of. n° 1166/2022
A Secretaria de Desenvolvimento Inclusão Social, por meio da Diretoria de
Proteção Social Especial, informa que
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, disponibiliza 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 segmentos 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 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
28
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direitos, como: trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes,
situação de rua, uso abusivo de cracke
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 realizando um trabalho articulado com GCM
e Defesa Civil.
- Abrigo Institucional de Acolhimento
para População em Situação de Rua Abrigo Pop Rua: ofertado 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, 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.
Contudo, a população que realiza a mendicância nos semáforos, trata-se de um
público não somente de pessoas em situação de rua, mas também de munícipes e moradores de outros municípios
da região, que encontraram nessa atividade uma oportunidade laboral e de
renda. Nesta perspectiva, a municipalidade, por intermédio da Sedis e de seus
equipamentos e serviços de assistência
social, vem desenvolvendo ações, programas e projetos voltados à proteção
social das famílias do município e da
superação das situações de vulnerabilidade social acirradas pela pandemia.
Aos usuários identificados e que não são
munícipes de Taubaté, é realizada a articulação com os municípios de origem
para que estas famílias possam receber
a proteção social necessária. Ademais,
segue por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pú-
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Prefeito Municipal
Requerimento N° 2267/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, informações sobre a “onda verde” em algumas ruas da região central.
Of. n° 1166/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que recentemente foi realizada
uma reprogramação geral no sistema de
“onda verde” em todos os semáforos da
região central e que ajustes ainda estão
sendo realizados de forma a garantir
o sincronismo em todas as vias, tanto
nos fluxos longitudinais como transversais. Serão realizadas vistorias “in
loco” e acompanhamentos dos ciclos semafóricos nos trechos apontados, para
ser avaliada a necessidade de novas
adequações.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2268/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre os moradores em situação de rua.
Of. n° 1166/2022
A Secretaria de Desenvolvimento Inclusão Social, por meio da Diretoria de
Proteção Social Especial, informa que
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, disponibiliza 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 segmentos de serviços, se-
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gundo 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 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 cracke
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 realizando um trabalho articulado com GCM
e Defesa Civil.
- Abrigo Institucional de Acolhimento
para População em Situação de Rua Abrigo Pop Rua: ofertado 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, 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

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

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 que, conforme solicitação
do Ilmo. Vereador, serão intensificadas
as abordagens sociais no local, inclusive
com o apoio da Defesa Civil e GCM.
Prefeito Municipal

confirmação de que este tenha causado
entendimento dúbio, o que cabe-nos
esclarecer. De antemão, com a devida
vênia, apresento ao Exmo. Vereador, o
qual temos apreço e satisfação em informá-lo, de que as demandas apreciadas
são originárias de determinações judiciais, entretanto não houve na questão,
objeto deste requerimento, fato isolado
e processo específico e sim, o usual, já
concernentes às disponibilizações provisionadas, conforme necessidades já
apontadas.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2269/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria Municipal de Educação, informações sobre o futuro do
ensino médio municipal.

Requerimento N° 2271/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito providências necessárias quanto a manutenção e conserto dos aparelhos da Academia ao Ar
Livre situada na Praça Pinóquio, Jardim
Gurilândia.

Of. n° 1166/2022
Segue por cópia, os esclarecimentos
prestados pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2270/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito para que envie
cópia do processo licitatório estipulado
pelo juiz, conforme resposta ao Requerimento 1909.
Of. nº 1159/2022
A Secretaria de Saúde vem por meio
deste apresentar as informações pertinentes sobre o requerimento do “processo licitatório estipulado pelo juiz”: é
de forma respeitosa e objetiva que a Secretaria de Saúde informa que a verbalização do termo utilizado como “processo
licitatório estipulado pelo juiz” deu-se a
conotação de um sentido estrito a algum
procedimento específico, o qual inexiste.
Embora tenha sido redigida sob o escopo
de informar que o município atende as
necessidades dos requerentes através
de determinação judicial, restou-nos a

Of. n° 1169/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção das providências de
manutenção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2272/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre inscrições no projeto Fadat - Fundo
de Assistência ao Desporto Amador de
Taubaté.
Of. n° 1166/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que as inscrições
para entidades com personalidade jurídica de natureza esportiva e pessoas
físicas (modalidades individuais) serão
abertas no mês de outubro, de maneira
virtual, cujos detalhes serão publicados
antecipadamente mediante resolução
no Diário Oficial do Município. Durante
o prazo de inscrições, serão destinados
dois servidores, objetivando a orientação
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dos interessados no preenchimento do
formulário.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2273/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade
Urbana para que reforce a sinalização
horizontal, divisão de fluxo oposto, e
a faixa de pedestre na avenida Manoel
Antônio de Carvalho, Parque Jardim
Jaraguá.
Of. n° 1167/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será inserida em sua programação a repintura do eixo na avenida
Manoel Antônio de Carvalho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2274/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de determinar que as secretarias competentes
realizem a revitalização da cabine de imprensa Walter Teixeira Pinto do campo
de futebol do bairro Independência, localizada na avenida Antônio Queiroz
Filho, 380.
Of. n° 1160/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que a cabine não
está contemplada no cronograma de
manutenção de equipamentos públicos
de 2022 e que estudará a possibilidade
de inclusão na lista do ano subsequente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2275/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre as alterações no trânsito da
nossa cidade.
Of. n° 1171/2022
30
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A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que nas alterações viárias mencionadas, a rua Quatro de Março não
está inclusa. Para a avenida Nove de
Julho e praça Félix Guisard, as mudanças viárias estão previstas para o primeiro trimestre de 2023.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2276/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de se determinar a revitalização e a limpeza da
praça Santa Rita na Rua Operário Pereira
da Silva, Vila das Graças.

nas placas de identificação dos Pamos,
UPAS, ESF, hospitais de campanha e
do Hospital Municipal os números de
telefones.
Of. n° 1171/2022
A Rede de Urgência e Emergência da
Secretaria de Saúde informa que é disponibilizado todos os contatos e endereços no site da Prefeitura. Considerando que as unidades de urgência e
emergência estão sob a administração
da organização social de saúde, será estudado esse novo modelo, solicitando
tal adaptação.
Prefeito Municipal

Of. n° 1171/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a praça encontra-se limpa e
pintada. Será realizada vistoria quanto
à iluminação e reforma, para posterior
adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2280/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, através de órgão competente, para
que possa realizar um estudo técnico
quanto à possibilidade de implantação
de câmera do COI no lago do Residencial
Helvetia.

Requerimento N° 2277/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de se determinar às secretarias competentes para
que viabilizem estudos técnicos para a
implantação de postes de iluminação
com lâmpadas de LED no lago do Residencial Helvetia.

Of. n° 1171/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que as câmeras que
compõem 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
(ressalta-se 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 informa, ainda, que aproximadamente
num raio de 280 metros do local consta
instalado uma câmera pertencente ao
Centro de Gestão Integrada - CGI
Prefeito Municipal.

Of. n° 1171/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria do
local, para posterior adoção das providências necessárias para atendimento
do pedido.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2278/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre possibilidade de se determinar à secretária competente informar
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Gestão Fiscal
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022
RGF - ANEXO I (LRF, art.55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL

(a)

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

24.763.832,62

485.548,40

Pessoal Ativo

24.624.619,62

LIQUIDADAS

Pessoal Inativo e Pensionistas

39.421,80

Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

99.791,20

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

197.180,55

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

197.180,55

485.548,40

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

24.566.652,07

485.548,40

VALOR

% SOBRE A RCL

1.426.257.005,47

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)

25.052.200,47

1,76

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)

85.575.420,33

6,00

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)

81.296.649,31

5,70

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1° do artigo 59 da LRF)

77.017.878,30

5,40

Taubaté, 30 de setembro de 2022.

Vereador Paulo de Tarso Cardoso de Miranda
Presidente

Plínio dos Santos Júnior
Contador - CRC 1SP155109-O-9

José Angelo de Mello Júnior
Controle Interno

Tatiana Januário de Morais
Controle Interno
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A gente quer
conversar com você.
Solicitação
Elogio

Sugestão

Denúncia

Reclamação

Entre em contato com a Ouvidoria da Câmara:
ouvidoria@camarataubate.sp.gov.br
(12) 3625-9526

