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Audiência
DESCONTINUIDADE DO ENSINO
MÉDIO
Comunicamos que no dia 29 de agosto,
segunda-feira, às 14h00, na sede da
Câmara Municipal, será realizada, por
meio do requerimento nº 2249/2022,
de autoria do vereador Douglas Carbonne, Audiência Pública para debater
a descontinuidade do Ensino Médio na
Rede Municipal.
Taubaté, 17 de agosto de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
SITUAÇÃO ATUAL DAS CRECHES
Comunicamos que no dia 31 de agosto,
quarta-feira, às 14h30, na sede da Câmara
Municipal, será realizada, por meio do requerimento nº 2194/2022, de autoria da
vereadora Elisa Representa Taubaté e
sob sua coordenação, Audiência Pública
sobre a situação atual das creches no
município.
Taubaté, 17 de agosto de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
Comunicamos que no dia 01 de setembro, quinta-feira, às 14h30, na
sede da Câmara Municipal, será realizada, por meio do requerimento nº
2193/2022, de autoria da vereadora
Elisa Representa Taubaté e sob sua coordenação, Audiência Pública sobre a
realização do Dia Municipal do Profissional de Educação Física.

Nº 1472
22.8.2022
Taubaté, 17 de agosto de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 1937/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a Capela do Pilar.
Of. nº 977/2022
A Secretaria de Planejamento, em
conjunto com a Secretaria de Cultura
e demais setores envolvidos, está em
busca de novos recursos financeiros
e incentivos para os projetos de restauro da Capela do Pilar, assim como
implantar o uso, conforme orientações e aprovação do Iphan (Instituto
do Patrimônio Histórico, Artístico e
Nacional), Condephaat (Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado de São Paulo) e CMPPHAUAA
(Conselho Municipal de Preservação
e do Patrimônio Histórico, Artístico,
Urbanístico, Arqueológico e Arquitetônico). A Secretaria de Cultura e
Economia Criativa destaca que efetuará restauro dos três altares da
Capela com servidores próprios e
que o prédio será utilizado para a Estação Musical dos equipamentos artístico, tais como: Osita, Banda Sinfônica e Coral, para ensaios abertos
ao público, tendo como previsão de
entrega dezembro de 2022.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1938/2022
Autor: Serginho, Elisa Representa
Taubaté
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre as inscrições de servidores públicos efetivos, contratados e comissionados, nos cursos disponibilizados
pela Escola Federativa do Município de
Taubaté.
Of. n° 978/2022
Cumpre-nos encaminhar, por cópia, as
informações prestadas pelo Centro de
Estudos da Procuradoria-Geral do Município de Taubaté.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1939/2022
Autor: Serginho, Elisa Representa
Taubaté
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudos
sobre a possibilidade de transferir o
Cedic - Centro de Distúrbio da Comunicação - para um local mais centralizado
na cidade de Taubaté.
Of. n° 978/2022
A Secretaria de Saúde esclarece que
tal situação apresentada quanto à dificuldade de acesso pela distância do
serviço, vem sendo analisada pela atual
gestão. Considerando que o Cedic realiza
atendimentos fonoaudiológicos, envolvendo tanto terapias corno exames audiológicos dos munícipes de Taubaté e
que esses atendimentos diferem bastante quanto à proposta e equipamentos
utilizados.Considerando que os atendimentos fonoaudiológicos (terapias) demandam na maioria das vezes atendimento semanal ou quinzenal, uma das
estratégias já adotadas e que encontra-se
em fortalecimento junto à Secretaria de
Educação vem sendo a descentralização
do atendimento fonoaudiológico - terapias de crianças e adolescentes que
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já ocorre em alguns bairros, como Independência e Gurilândia. Encontra-se
em estudo para ofertar esse serviço em
locais citados no presente requerimento,
como os bairros Santa Helena, Cecap e
Fazendinha (Três Marias). Considerando
que os exames audiológicos necessitam
de um ambiente controlado acusticamente para que não haja interferência
nos resultados e que o transporte dos
equipamentos envolve a necessidade de
nova calibração dos mesmos, tanto dos
aparelhos quanto das cabines audiológicas (serviço já contratado anualmente
para manutenção), esclarece-se que para
realização de tal mudança faz-se necessário um planejamento orçamentário
tanto para adequação do local como
para transferência dos equipamentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1940/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a terceirização dos parques municipais José Pistilli, no Quiririm, Jardim
das Nações, Monteiro Lobato e Sedes.
Of. nº 977/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que os estudos técnicos estão em
reavaliação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1941/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito substituição
das portas dos banheiros masculino e
feminino do prédio onde está instalada
a BAMUF – Banda Projeto Músico do
Futuro.
Of. nº 977/2022
A Departamento de Planejamento Organizacional, da Secretaria de Educação
informa que há processo licitatório em
andamento para reforma na referida
unidade. 0 escopo da reforma contempla
a substituição das portas dos banheiros
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masculino e feminino da EMIEF Prof.
Dr.João Baptista Ortiz Monteiro.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1942/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito uma ação no
sentido de se instalar faixas de pedestres
na Avenida Tiradentes, frente da Escola
“Fêgo Camargo”, onde existe uma passagem de pedestres no canteiro central
e acesso para cadeirantes nas calçadas.
Of. nº 977/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que há uma faixa de travessia de
pedestres na Avenida Tiradentes a 20
metros do local indicado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1943/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre instalação de câmeras de
monitoramento no semáforo existente
na avenida Dr. César Costa, próximo à
praça Nossa Senhora Aparecida, na Vila
Aparecida.
Of. nº 977/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que há seis câmeras pertencentes ao COI - Centro de Operações
Integradas num raio de 600 metros do
local indicado, conforme já informado
por meio do Ofício 574, de 11 de maio de
2022, referente à Indicação 300/2021.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1944/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer a Mag.ª Reitora da Universidade de Taubaté, Profa. Dra. Nara Lucia
Perondi Fortes, que implante o curso de
graduação em Farmácia na Unitau.
Of. R nº 417/2022
Conforme noticiado por esta reitora na
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22ª sessão extraordinária da Câmara de
Taubaté, realizada no dia 13 de junho
de 2022, os estudos para abertura dos
cursos de Farmácia e Biomedicina já
estão avançados, devendo ser oferecidos
a partir de 2023.
Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Requerimento N° 1945/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à secretaria de Meio Ambiente
que, junto ao Comppbea – Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, proceda ao
cadastro de protetores independentes de
animais, para atendimento prioritário no
Hospital Veterinário Público.
Of. nº 967/2022
A Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal informa que já está em
contato com o Conselho Municipal
de Bem-Estar Animal para que juntos
possam viabilizar os cadastros.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1946/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à secretaria competente que
promova uma ação de conscientização
com a instalação de placas sinalizando os
riscos da permanência de animais dentro
de veículos.
Of. nº 967/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, ainda que pese o mérito da
proposta, não há placa de sinalização
viária de regulamentação ou de advertência homologada pelo Contran que
tragam informações sobre o risco de permanência de animais dentro de veículos.
Sobre a solicitação para que a empresa
que administra o estacionamento rotativo confeccione e instale a placa com
a mensagem citada, a Secretaria de Mobilidade Urbana informa que esse serviço
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não está contemplado no contrato. A Secretaria acrescenta que enviará à empresa concessionária a sugestão de uma
campanha de conscientização com o
tema objeto deste requerimento.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1950/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a instalação de espelhos convexos de segurança na saída
da rua José Jeronymo de Souza Filho
que cruza com a avenida Marrocos, no
Conjunto Urupês.

Requerimento N° 1947/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja verificada a situação
das árvores que estão com erva-de-passarinho na praça José Benedito Janeiro, entre a rua João Malta Júnior
e rua Cônego Araújo Marcondes, Vila
Jaboticabeira.

Of. nº 968/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o uso de espelhos convexos
em vias públicas não é regulamentado
pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelo
Conselho Nacional de Trânsito, sendo
seu uso permitido em áreas particulares.
Prefeito Municipal

Of. nº 968/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção de providências.
Prefeito municipal
Requerimento N° 1948/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a implantação de
iluminação pública na rua José Vicente
Vieira de Araújo, no distrito de Quiririm.
Of. nº 968/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local,
para posterior adoção de providências
necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1949/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a manutenção
da calçada a partir da rua Japão até a
avenida Marrocos, próximo ao viaduto
da avenida Itália (Edvaldo Cabral de
Vasconcellos).
Of. nº 968/2022
A Secretaria de Obras informa que verificará a possibilidade de atendimento do
pedido.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1951/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a implantação de
iluminação nas passagens da linha férrea
localizadas entre a avenida Marrocos e a
avenida Prof. Ernesto de Oliveira Filho.
Of. nº 968/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local,
para posterior adoção de providências
necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1952/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o cumprimento das Leis 5713/2022,
5666/2021, 5609/2020, 5544/2020 e
5423/2018.
Of. nº 971/2022
- Lei 5.713/2022: a Secretaria de Finanças
informa que o município vem atendendo
o exigido na Lei Federal 12.527/2022,
que regula o acesso às informações e
sua divulgação. Quanto às informações
referentes à divulgação das emendas
parlamentares no sítio da Prefeitura, estabelecida na Lei Municipal 5.713/2022,
todas as informações estarão em breve
disponíveis, uma vez que estamos em

processo de implantação de um sistema
novo, que disponibilizará tão logo pronto
esta informação no site da Prefeitura. A
Secretaria de Saúde informa que, com
a atual mudança no sistema, está ocorrendo a migração dos programas, e brevemente estarão disponíveis na totalidade os dados elegíveis à transparência.
- Lei 5.666/2021: o Departamento de Comunicação informa que os dados encontram-se disponíveis em: https://taubate.
sp.gov.br/associacaodebairro/.
- Lei 5.609/2020: a Secretaria de Serviços
Públicos informa que será realizada ação
de fiscalização por parte do Serviço de
Fiscalização de Posturas.
- Lei 5.544/2020: o Departamento de
Compras informa que para os certames
licitatórios deflagradas após a publicação da lei, cujo objeto trate de prestação de serviços, inseriu nas minutas
contratuais, no que tange às obrigações
da contratada, a seguinte redação:
“Para eventuais contratações de
trabalhadores necessários à execução
do objeto do presente contrato, fica a
CONTRATADA obrigada a cumprir com o
que dispõe a Lei Municipal 5.544, de 31
de março de 2020, no sentido de fazer
consulta prévia ao banco de dados do
Balcão de Empregos de Taubaté”.
- Lei 5.423/2018: a Secretaria de Saúde informa que a lista de medicamentos disponibilizados na Farmácia Cemume e na
Atenção Básica, bem como a lista de itens
em falta no município, está publicada no
site oficial do município, e a lista de faltas
é atualizada semanalmente pela Assistência Farmacêutica, por meio de e-mail
e encaminhado ao Departamento de Comunicação. O Departamento de Comunicação informa que os dados encontram-se disponíveis em: https://taubate.
sp.gov.br/listademedicamentos/
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1953/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudo
técnico para implantação de dispositivo
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para redução de velocidade no Bairro
Cidade de Deus.
Of. nº 971/2022
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 lombofaixa), 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 em 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”.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1954/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer a Mag.ª Reitora da Universidade de Taubaté, Profa. Dra. Nara Lucia
Perondi Fortes, que implante o curso de
graduação em Biomedicina na Unitau.
Of. R nº 417/2022
Conforme noticiado por esta reitora na
22ª sessão extraordinária da Câmara de
Taubaté, realizada no dia 13 de junho
de 2022, os estudos para abertura dos
cursos de Farmácia e Biomedicina já
estão avançados, devendo ser oferecidos
a partir de 2023.
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Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Requerimento N° 1955/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à secretaria de Mobilidade que
preste informações sobre a empresa
Estapar.
Of. nº 967/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana efetuará contato junto à empresa Estapar
para averiguar o ocorrido.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1956/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à secretaria de Serviços Públicos
que preste informações sobre o processo
8095/2022.
Of. nº 967/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o processo encontra-se em andamento junto à Divisão de Fiscalização de
Posturas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1957/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à secretaria de Educação que
tome providências quanto aos cursos
ministrados pelo IFSP - Instituto Federal
São Paulo.
Of. nº 967/2022
A Secretaria de Educação informa que os
cursos de Eventos e Hospedagem foram
alocados provisoriamente na EMCA, a
fim de garantir o início das aulas para o
corrente ano. Para o segundo semestre,
ainda em 2022, o IFSP ficará sediado
em definitivo na Ametra II, que está recebendo melhorias, local que inclusive
terá espaço para seus respectivos labo-
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ratórios. Já foi oferecida uma das Unidades das Escolas do Trabalho, porém,
não houve interesse da IFSP.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1958/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo Sr. Prefeito que crie uma
linha de WhatsApp no Balcão de Emprego para facilitar a comunicação e agilizar o atendimento.
Of. nº 970/2022
A Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo informa que está estudando a implantação de linha de Whatsapp para agilização dos serviços e no
momento está concentrando a admissão
de 400 novos estagiários contemplados
por meio da parceria com o Governo do
Estado, com o Bolsa Trabalho, e assim
que concluir esses procedimentos estará
voltada à implantação desse sistema.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1959/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo Sr. Prefeito que determine à secretaria competente que
destine profissionais de saúde para o
Pamo do bairro Pouso Frio e Macuco.
Of. nº 970/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria
de Saúde informa que já realizou a contratação de uma médica que irá prestar
atendimento médico nos sub-núcleos
do Pouso Frio e Sete Voltas, com início
no dia 6 de julho de 2022. Em relação
ao Macuco, passará por processo de reforma no local, sendo que os munícipes
dessa região foram orientados que poderão procurar atendimento nas duas
unidades que estarão com profissional
médico e de enfermagem.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1960/2022
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Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo Sr. Prefeito que determine à secretaria competente que
instale placas de identificação para facilitar a chegada dos serviços de emergência no bairro Pouso Frio, Macuco e
adjacências.
Of. nº 970/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que em vistoria no local verificou-se a existência de placas indicando
o acesso tanto para o Pouso Frio quanto
para o Macuco, conforme fotos anexas.
Acrescenta-se que a Secretaria de Mobilidade Urbana fará reforço na sinalização para melhorar o deslocamento de
veículos particulares e de serviço pela
região.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1961/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo Sr. Prefeito que determine à secretaria competente que
crie uma linha de ônibus para o bairro do
Macuco e Pouso Frio.
Of. nº 970/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que os bairros mencionados são atendidos pela linha 40-Mato
Dentro, tendo uma demanda muito baixa
de passageiros, ficando inviável neste
momento uma linha exclusiva. Cabe destacar que está sendo realizado um estudo
que visa à reestruturação do sistema de
transporte público, o qual apontará o
melhor cenário para o transporte público
no município.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1962/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo Sr. Prefeito que determine à secretaria competente que
forneça uma ambulância para zona rural,
bairro Macuco, Pouso Frio e Sete Voltas.
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Of. nº 970/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que, após
reunião realizada com o secretário
de Saúde, o líder do bairro do Pouso
Frio, o nobre vereador e munícipes do
bairro, ficou acordado que seria feita
uma comunicação do líder do bairro
com a equipe da Mobilidade Urbana
para que fizessem a identificação dos
bairros, para que com isso facilite o
acesso da ambulância do Samu, caso
seja necessário.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1963/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito que designe a Secretaria de Mobilidade Urbana para viabilizar estudos
para se adequar a sinalização viária
para via de mão única e podendo estacionar só de um lado na rua Ismênia de
Mattos Ribas, s/n - Vila Marly.
Of. nº 975/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que mudança de sentido duplo
para sentido único demanda mudanças viárias mais abrangentes, que
afeta o fluxo das vias no entorno, necessitando que a via que terá o sentido
alterado faça um binário com outra paralela a ela. No caso da rua Ismênia de
Mattos Ribas, as duas ruas paralelas a
ela, a saber, Monsenhor Miguel Martins
e Elias Berbare, não podem compor o
mencionado sistema de binário, tendo
em vista que ambas são ruas sem saída.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1964/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a execução do Projeto de Lei Orçamentária 158/2021 referente às emendas
que destinei para o Orçamento de 2022
para manutenção de maquinários do
Mercatau, no valor de R$30.000,00.

Of. nº 975/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que se encontra em tramitação o
processo licitatório para a contratação da
respectiva manutenção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1965/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade, seja viabilizado
estudo para manutenções necessárias
na Escola Municipal Cecília Matos Pereira
Creche Municipal, localizada Av. André
Cursino dos Santos, 261 - São Gonçalo.
Of. nº 975/2022
A equipe técnica da Secretaria de Educação já visitou a unidade para levantamento das necessidades estruturais. A
manutenção da referida unidade está em
cronograma para execução juntamente
à empresa Construtora Progredior Ltda.,
detentora da Ata de Manutenção Predial.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1966/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
da falta de divulgação dos locais de aplicação das vacinas covid-19 e da influenza
no site e nas redes sociais da Prefeitura
Municipal.
Of. nº 975/2022
A Prefeitura Municipal, por meio do
Setor da Vigilância Epidemiológica, informa que não houve descontinuidade
quanto à divulgação da campanha, esse
processo é realizado diariamente (2ª a
6ª feiras) ao Departamento de Comunicação, com a finalidade de serem publicadas no final da tarde aos veículos de
comunicação (redes sociais).
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1967/2022
Autor: Richardson da Padaria
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Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações da Secretaria de Educação referente à volta do uso de máscaras nas
escolas devido ao aumento de casos de
covid-19 na cidade.
Of. nº 975/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Educação:
1- A Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, segue o Decreto Estadual 66.575, de 17 de março d
e 2022, o qual desobriga o uso das máscaras. Assim, nas unidades de ensino, o
uso de máscaras é facultativo.
2- Os casos de covid-19 são monitorados pelos diretores das unidades de
ensino e encaminhados à Secretaria de
Educação pelo supervisor de ensino,
por meio de Card Informativo. Os ambientes escolares, onde acontecem os
casos, passam por limpeza geral intensificada, desinfecção pela equipe Milclean. Os casos são encaminhados para
Vigilância Epidemiológica e Secretaria
de Saúde.
Além do afastamento da pessoa infectada, ocorrem os procedimentos no
ambiente, conforme item 2, bem como
acontece a intensificação dos procedimentos cotidianos como o uso de álcool
gel, cabine sanitizante, incentivo de ambientes arejados e sugestões de aulas
ao ar livre, além da recomendação ao
uso de máscaras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1968/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que seja
feita a pintura do portão de entrada
da Creche Municipal Irmã Celeste, no
bairro Independência.
Of. nº 968/2022
A Secretaria de Educação informa que
a pintura do portão da referida unidade
de ensino foi realizada por sua equipe
de manutenção.
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Prefeito Municipal

patinação/hóquei localizada no bairro
Independência.

Requerimento N° 1969/2022
Autor: Professor Edson
Requer Exmo. Sr. Prefeito que seja feita
a sinalização horizontal e vertical em
toda a região do Jardim Independência.

Of. nº 968/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o serviço foi executado em 7/7/2022.
Prefeito Municipal

Of. nº 968/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que as sinalizações horizontal
e vertical, implantações e reparos entrarão em sua programação, sujeita a fatores emergenciais e climáticos.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1971/2022
Autor: Professor Edson
Requer Exmo. Sr. Prefeito que seja feita
a manutenção e pintura do playground
localizado na praça Manso Fukuda,
Independência.

Requerimento N° 1970/2022
Autor: Professor Edson
Requer Exmo. Sr. Prefeito que seja feita
a limpeza na área externa da quadra de

Of. nº 968/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local,
para posterior adoção de providências
necessárias.
Prefeito Municipal

Ato da Mesa
ATO Nº 08/2022
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
RESOLVE,
Art. 1º Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias do Poder
Legislativo:
PROGRAMA AÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR
7005
2256
33903900
225.000,00
7005

2257

33903900

35.000,00
260.000,00

TOTAL

Art. 2º Fica anulada para cobertura da suplementação de que trata o artigo 1º deste
Ato, a seguinte dotação orçamentária:
PROGRAMA AÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7005

1078

44905100
TOTAL

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 22 de agosto de 2022.
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