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Por Giovana Vasconcelos e Louise Sampaio
Estagiárias da Comunicação da Câmara de Taubaté
Estamos em julho, mês de férias que movimenta o turismo
na região, principalmente agora,
com a flexibilização das restrições da pandemia. De acordo
com estudo do governo estadual,
o Vale do Paraíba perdeu, aproximadamente, 1,7 milhão de turistas em 2020, no auge da pandemia. A boa notícia é que, após
tanto tempo dentro de casa, a
população não vê a hora de conhecer novos destinos e levar a
família para passear - e julho é o
mês perfeito para isso.
Taubaté é a Capital Nacional
da Literatura Infantil e conta
com mais de dez museus. A
cidade de Amácio Mazzaropi
e Monteiro Lobato também
possui cachoeiras e várias
igrejas a serem conhecidas,
mas você sabia que recentemente foi inaugurado um zoológico no município?
No segundo episódio da segunda temporada do PodCâmara, o podcast da Câmara de
Taubaté, o biólogo-chefe do Projeto Selva Viva, Marcos Buononato, explica um pouco sobre
o funcionamento do novo zoológico. “Dentro do valor do ingresso existem horários em que
os visitantes podem tocar em
determinadas espécies, depois
há palestras de até 20 minutos,
ideais para crianças, e ainda há
a possibilidade de as pessoas
assistirem à alimentação ou alguma interação entre o biólogo
e os animais”, declara.
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O Projeto Selva Viva foi aberto
ao público em 2021, bem no meio
da pandemia, mas a história por
trás dele é mais antiga. “Com
mais de 15 anos, o Projeto surgiu
como um criadouro comercial
particular, mas depois que começamos a receber animais
apreendidos. Ele se transformou
em um Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres
(Cetas), e então decidimos abrir
ao público justamente para arrecadar fundos para o Centro de
Triagem”, afirma Marcos.
No mês de julho, o Projeto
Selva Viva criou uma programação especial: ficará aberto
de quinta-feira a domingo,
das 9h às 17h, com bilheteria
até 16h. O preço do ingresso é
R$40 para adultos e R$25 para
crianças de dois a 12 anos.
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Acompanhe a entrevista
completa no PodCâmara, disponível nas plataformas Spotify, Castbox e Youtube – faça a
pesquisa nestes aplicativos ou
no Google Podcasts, ouça o episódio e siga as publicações da
Câmara de Taubaté.

Axolote: anfíbio
da família da
salamandra
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Licitação
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO
Processo: nº. 1065/2021.
Modalidade: Pregão nº. 03/2021.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
Contratada: LUIZ VIANA TRANSPORTES
LTDA.
Objeto: Prestação de serviço de locação
de veículos para composição da frota da
Câmara Municipal de Taubaté.
Valor Total: R$ 305.432,88 (trezentos e
cinco mil quatrocentos e trinta e dois
reais e oitenta e oito centavos).
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 12 de
julho de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.14 – Locação de bens móveis de outras naturezas e intangíveis.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 2652/2022
MODALIDADE: Pregão nº. 04/2022 (Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas
alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: MEDIA PORTAL SOLUÇÕES
EIRELI
Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviço de digitalização e
catalogação de fitas Mini-DV, que compõe
o acervo da TV Câmara Taubaté.
Valor Total: R$ 42.000,00 (quarenta e dois
mil reais).
Prazo: 90 dias a partir de 13 de julho de
2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.05 –
Serviços Técnicos Profissionais.

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
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Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 1714/2022
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 rampas de acesso para cadeirantes,
carrinhos de bebês e bicicleta nas calçadas do Jardim Paulista.
Of. nº 856/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será incluída em sua programação vistoria no bairro. Após, serão
elaborados os projetos técnicos e encaminhados à Secretaria de Obras para a
implantação das rampas de acesso.
Prefeito Municipal

çadas do bairro Morada dos Nobres.
Of. nº 856/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que avaliará tecnicamente os
projetos viários referentes a demandas
de loteamentos fechados e, em caso
de aprovação, ficará a cargo das associações a implantação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1717/2022
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 rampas de acesso para cadeirantes,
carrinhos de bebês e bicicleta nas calçadas dos bairros Continental I, II, III e
Jardim do Lago.

Requerimento N° 1715/2022
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 rampas de acesso para cadeirantes,
carrinhos de bebês e bicicleta nas calçadas do bairro Cidade Jardim.

Of. nº 856/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será incluída em sua programação vistoria nos bairros. Após, serão
elaborados os projetos técnicos e encaminhados à Secretaria de Obras para a
implantação das rampas de acesso.
Prefeito Municipal

Of. nº 856/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será incluída em sua programação vistoria no bairro. Após, serão
elaborados os projetos técnicos e encaminhados à Secretaria de Obras para a
implantação das rampas de acesso.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1718/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
brigas que têm acontecido na entrada do
Sedes.

Requerimento N° 1716/2022
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 rampas de acesso para cadeirantes,
carrinhos de bebês e bicicletas nas cal-
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Of. n° 855/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelas Secretarias de Educação e de
Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1719/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo Sr. Prefeito que faça um
canteiro central na Avenida Dr. José Olegário de Barros do n° 1310 ao n° 1462,
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Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

para impedir manobras proibidas dos
veículos que saem dos prédios e comércios locais.

internas de estacionamento.
Prefeito Municipal

Of. nº 853/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o trecho indicado na avenida
Doutor José Olegário de Barros, pelos
seus padrões adotados, não comporta
um canteiro central, pois ao implantá-lo teria menos de seis metros de
largura de via de circulação nos dois
sentidos, que é considerada a largura
ideal para garantir uma área de estacionamento e um leito carroçável capaz
de comportar o tráfego de veículos de
pequeno, médio e grande porte.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1721/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
a secretaria competente realize a reconstrução da cruz do Cruzeiro do Firmino, situado na praça Anchieta.

Requerimento N° 1720/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito que considere a possibilidade de melhorar as condições de
estacionamento e a não aplicação de
multas nas ruas adjacentes ao Mercatau.
Of. n° 847/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que aos domingos, no entorno
do Mercado Municipal, são retiradas
as opções das vagas de estacionamento de um trecho da avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa,
de um trecho da avenida Juca Esteves, também das ruas Coronel João
Afonso, Coronel Jordão, Bispo Rodovalho e Praça Doutor Paula de Toledo.
Por isso, a permissão de estacionamento no trecho da avenida Juca Esteves durante o período das citadas interdições. No entorno do Mercatau, nas
vias citadas no requerimento, a saber:
na rua Antonio de Deus Andrade há restrição de estacionamento de um lado
da via, nas ruas José Luiz Santana e Nivaldo Righi não há sinalização vertical
com restrição de estacionamento. Ressalta-se que o Mercatau, para as atividades de comércio automobilístico
e de gêneros agrícolas, possui vagas

Of. nº 848/2022
A gestora da Área da Cultura esclarece
que já foram adotadas as providências
necessárias para a confecção e recolocação da nova cruz para o Cruzeiro do
Firmino, junto da Fábrica de Artefatos de
Cimento, da Secretaria de Obras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1722/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
as Secretarias competentes realizem estudos técnicos visando à implantação de
redutores de velocidade, melhorias na
iluminação e policiamento ostensivo na
Estrada dos Remédios.
Of. nº 848/2022
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 transversal-

mente à via pública”, no art. 1° diz que “a
ondulação transversal pode ser utilizada
onde se necessite reduzir a velocidade do
veículo de forma imperativa, nos casos
em que estudo técnico de engenharia de
tráfego demonstre índice significativo ou
risco potencial de acidentes, cujo fator
determinante é o excesso de velocidade
praticado no local e onde outras alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes”. Quanto à iluminação, a Secretaria de Serviços Públicos informa que
será realizada vistoria no local, para posterior troca das lâmpadas e demais providências necessárias. No que diz respeito
ao policiamento, a Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que em
deslocamento de um próprio público
a outro, a Guarda Civil realiza o patrulhamento ostensivo e preventivo, dessa
forma tal solicitação será atendida e durante o deslocamento das equipes, caso
seja deparado com atos ilícitos, medidas
cabíveis serão tomadas. Informa, ainda,
que oficiará à Polícia Militar quanto aos
fatos narrados.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1723/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, através de órgão competente,
para que seja realizada com urgência a
limpeza e roçagem em torno da escola
EMEIEF Mário Lemos de Oliveira, localizada na Estrada Municipal Geraldo
Cursino de Moura, 40 – Caieiras.
Of. nº 856/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o serviço já foi executado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1725/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
de quando será feita a adequação do
novo piso salarial para os agentes comunitários e de combate às endemias.
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Of. nº 857/2022
O Departamento de Recursos Humanos
informa que o projeto de lei que trata do
assunto requerido já está protocolado
nesta Casa de Leis para demais trâmites
legislativos, sob o número PLC 18/2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1726/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de que se faça uma
reforma completa na EMEI Cecília Mattos
Pereira.
Of. nº 857/2022
A Secretaria de Educação informa que
as manutenções na referida unidade escolar constam do cronograma de reformas que serão executadas pela Ata de
Manutenção Predial, cujo processo licitatório ocorreu com sucesso, aguardando
assinatura do contrato com a empresa,
ressaltando que a manutenção contemplará todo o prédio escolar.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1727/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer benfeitorias na Estrada do
Pinhão.

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que os referidos
holofotes estão instalados na quadra de
esportes radicais do Parque do Itaim.
Os holofotes em condições de uso
foram para o Itaim, onde está sendo finalizada a reforma total da iluminação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1729/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de aumentar o
tempo do semáforo aberto localizado
na rua José Jeronymo de Souza Filho
que cruza com a Av. Independência.
Of. nº 851/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o semáforo no entroncamento da rua José Jeronymo de Souza
com a avenida Independência e rua
Humberto Passarelli funciona em três
estágios e, por se tratar de um cruzamento com intensa movimentação de
veículos durante todo o período, são
observados ciclos de saturação nos
horários de pico. O Departamento de
Trânsito está realizando estudos para
otimizar os tempos semafóricos e a
fluidez viária no local.
Prefeito Municipal

Requer que seja feita a manutenção, revitalização e pintura da academia ao ar
livre e playground da Praça do Chafariz.
Of. nº 851/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local, para posterior providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1732/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre demandas advindas do incêndio
ocorrido em cooperativa da Vila Marly.
Of. nº 852/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que:
I- Entrará em contato com a cooperativa para verificar a capacidade financeira para reconstrução e ajudar no que
puder.
II- Avaliará a possibilidade, porém, há
a necessidade de levantamento patrimonial para identificar possíveis áreas
institucionais e recursos para adequações e/ou a construção da cooperativa, sem previsão.
II- Será tratado com as demais cooperativas para tentar a realocação.
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pelo Departamento de Proteção Social Básica, da Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal

Of. nº 849/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade de instalação no local, bem como a disponibilidades de lixeiras.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1730/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que designe à Secretaria Municipal de Saúde
para que ocorra o reforço da vacinação
contra covid-19 através do sistema drive-thru para idosos.

Requerimento N° 1728/2022
Autor: Professor Edson
Requer que os holofotes que foram substituídos por lâmpadas de LED na quadra
de hóquei da Independência sejam instalados na quadra de esportes do bairro
Fonte Imaculada.

Of. nº 851/2022
Encaminhamos por cópia as informações prestadas pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1733/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito através da secretaria competente, sobre a possibilidade de retornar o atendimento odontológico
nas unidades de educação infantil que
especifica.

Requerimento N° 1731/2022
Autor: Professor Edson

Of. nº 860/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Saúde.

Of. nº 851/2022
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Prefeito Municipal
Requerimento N° 1734/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através
da secretaria competente, realizar a
instalação de uma câmera do COI no
viaduto da avenida Charles Schnneider,
próximo ao Supermercado Nagumo, no
Parque Senhor do Bonfim.
Of. nº 860/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que nas proximidades
do viaduto constam instaladas, num
raio de 245 metros, três câmeras pertencentes ao Centro de Operações Integradas (COI). Informa, ainda, que em
deslocamento de um próprio a outro,
será intensificado o patrulhamento no
local, com o emprego da Guarda Civil
Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1735/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através
da secretaria competente, prestar informações sobre o não funcionamento
da hidro existente na piscina da escola
Madre Cecília.
Of. nº 860/2022
A Secretaria de Educação informa que
a piscina da Escola Madre Cecília apresentou danos nas estruturas em um dos
filtros de areia. Em um primeiro momento, buscou-se a responsabilidade
da manutenção por parte da atual empresa que faz a limpeza da piscina.
Após parecer jurídico isentando a atual
empresa desta responsabilidade, procedeu-se a abertura de processo licitatório para aquisição de um novo
filtro, a substituição e mão de obra
para instalação no local. O processo
foi finalizado, tendo a empresa vencedora, porém, outra empresa entrou
com recurso questionando a parte do-

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

cumental da vencedora. Tal questionamento, após respondido pela Secretaria de Educação, foi encaminhado
ao Departamento de Compras para
análise por parte do procurador responsável e posterior conclusão sobre a
questão, onde será efetuada a entrega
e instalação do filtro para o retorno das
atividades no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1736/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito, através das Secretarias competentes, sobre a atual situação do antigo
Aterro Sanitário interditado desde
2009, localizado na Estrada Sete Voltas,
nº 100.
Of. nº 860/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que devido a inúmeros questionamentos, contratos e fatos ocorridos
há vários anos, efetuará levantamento,
a fim de prestar as informações solicitadas. No que compete à Secretaria
de Finanças, tão logo o sistema esteja
devidamente integrado, prontamente
serão encaminhadas as informações ao
Legislativo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1737/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através
da secretaria competente, informações
sobre a execução das emendas que
destinei para o Orçamento de 2022 ao
Hospital Municipal Universitário de
Taubaté - H-Mut.
Of. nº 860/2022
Seguem as informações prestadas
pela gestora da Área Administrativa
da Saúde e pela diretora de Assistência à Saúde. Cabe ressaltar que tal
emenda possui o valor de R$100 mil
e compõe um planejamento que con-

templará o custeio das ações e serviços de saúde do H-Mut.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1738/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o contrato e a prestação de
serviço da SPDM - Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina.
Of. nº 859/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1739/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo.Sr. Prefeito sobre a contratação do financiamento junto a Agência de Fomento do
Estado de São Paulo — Desenvolve SP .
Of. nº 859/2022
Informamos que foi protocolada nesta E.
Casa de Leis a Mensagem 50/2022, que
“autoriza o município a contratar com a
Desenvolve São Paulo — Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de créditos com outorga de garantia e dá outras providências”. Segue
anexa a relação dos imóveis alugados
pela administração municipal. Sobre as
informações prestadas pelo Departamento de Convênios e Transferências Intergovernamentais em relação à construção do Paço Municipal, conforme
cronograma elaborado pela Secretaria
de Planejamento, o valor estimado é
R$36 milhões. Sobre a duplicação do
viaduto da avenida Charles Schnneider,
conforme cronograma elaborado pela
Secretaria de Mobilidade Urbana, o valor
estimado é R$20 milhões. Já o aterramento dos postes do centro, conforme
cronograma elaborado pela Secretaria
de Serviços Públicos, tem valor estimado
de R$30 milhões.
Prefeito Municipal
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