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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 28ª sessão
ordinária, em 13 de outubro

Moises
Luciano Pirulito
PL
O vereador Moises Luciano Pirulito
explicou o contexto do vídeo que
repercutiu nas redes sociais, no qual
discute com funcionários da UPA.
- Eu tomei as dores daquela
senhora que estava ali desde 9h,
morrendo de fome, com dor, e não
tinha sido medicada. Pergunto para
os plantonistas e corneteiros: se fosse
a sua mãe ou seu pai, você iria gostar?
De seis horas sem atendimento? É um
absurdo esses médicos que prestam

serviço no nosso município. Tem que
tratar bem os munícipes que são os
pagadores de impostos e que pagam
os seus salários. Vai ter briga e vai ter
grito sim, se for preciso.
Moções
O parlamentar propôs duas moções
de aplauso, uma em homenagem
ao atleta Diogo Sotero, campeão de
diversas artes marciais, e à ONG Vida
Taubaté, que promoveu um evento de
adoção responsável de animais.

Professor
Edson
PSD
O vereador Professor Edson
elogiou o trabalho realizado pelo
grupo Unidos Pela Fé, que completou
sete anos de trabalho voluntário
no acolhimento aos romeiros que
caminham até Aparecida.
- Ali tem uma boa alimentação, o
pessoal faz massagem, tem também
a santa, Nossa Senhora Aparecida, e
inclusive tive a oportunidade de, no
primeiro dia, fazer uma oração juntos.
Então, parabéns ao grupo Unidos

Pela Fé, por mais um ano, que Deus
continue abençoando vocês por esse
trabalho maravilhoso e incansável
que vocês vêm realizando para todos
os romeiros.
Parabenização
O parlamentar esteve no posto
de apoio do grupo e parabenizou os
voluntários, especialmente a líder
Marilda, pelo esforço realizado do
dia 1º ao dia 12 de outubro. “Faz um
trabalho com amor ao próximo”, disse.

Rodson
Lima Bobi
PSDB
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O vereador Rodson Lima Bobi
participou do evento do Dia do Idoso
no Centro de Convivência do Idoso do
Parque Três Marias e afirmou que irá
trabalhar por mais políticas públicas
para esta faixa etária.
- Eu vi nos olhos de todos, desde
a servente até a gerente, a vontade
de fazer um dia especial para os
idosos da cidade, de lutar por uma
política pública de qualidade para os
idosos. Conte com estes vereadores,

iremos trabalhar juntos para que
a gente possa implementar todo
dia políticas de qualidade ao idoso,
porque idoso todo mundo vai ser um
dia, então temos que preparar, trilhar
o caminho, para que a gente possa
oferecer a melhor política para eles.
Homenagem
O parlamentar também lembrou
que o dia 13 de outubro é o Dia do
Fisioterapeuta e parabenizou os
profissionais da área.
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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 28ª sessão
ordinária, em 13 de outubro

Serginho
Progressistas
O vereador Serginho visitou a Casa
São Francisco de Idosos e se mostrou
preocupado com as condições de
estrutura do local.
- Essa é uma ala que foi construída
na época do ex-prefeito Salvador
Khuriyeh, é uma ala condenada, a
Defesa Civil não autoriza o uso, então
olhem para vocês verem o equipamento, deve ter custado alguns
milhões. Bons compartimentos, só
que, infelizmente, não podem ser

utilizados. Eu me comprometi a
ajudar, com emenda impositiva de R$
20 mil, para poder ajudar a Casa São
Francisco de Idosos.
Fundações
Ele avisou aos colegas que recebeu
a lista dos assessores que ocupam
cargos na Fundação Artística e
Cultural da Unitau (Funac). Reforçou
que a Fundação Caixa Beneficente
dos Servidores da Unitau (Funcabes)
ainda não encaminhou sua lista.

Talita
Cadeirante
PSB
A vereadora Talita Cadeirante
criticou a falta de insumos básicos
nos Postos de Atendimento Médico
e Odontológico da cidade. Para ela, a
justificativa não é aceitável.
- Em uma das audiências do PPA, o
secretário de Saúde (Mario Peloggia)
informou que essa falta se deve a um
problema ocorrido com a licitação,
mas ainda assim a gente precisava ter
uma medida de emergência, porque
como a gente fica sem papel higiênico,

sem álcool em gel, num ambiente
hospitalar? A gente está aguardando
resposta do requerimento para tomar
outras providências.
Resumo da semana
A parlamentar relatou sua participação em reunião com a Secretaria
de Educação, e de sua assessoria em
reunião do Conselho de Educação.
Talita também participou da 3ª
Conferência Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência.

Vivi
da Rádio
Republicanos
A vereadora Vivi da Rádio parabenizou os responsáveis pela comemoração do Dia das Crianças no Sítio
do Picapau Amarelo.
- Eu passei lá ontem [dia 12], lotado
de criança feliz. Brincando ao ar livre,
contente. Que bom ver o mundo
voltando ao normal. A pandemia
ainda não acabou, as pessoas ainda
estão tendo contato com o vírus,
mas tem que tomar cuidado com a
saúde, manter a vitamina D, o zinco,

vitamina C em dia para não agravar.
Mas a criançada feliz! Foi um dia
de muito evento, muito bonitinho.
Eu quero parabenizar a Secretaria
de Cultura, por ter feito todo esse
trabalho carinhoso para as crianças.
Crítica
Vivi criticou os motoristas de Uber
que cancelam as viagens: “Tem que
ter respeito com a população, se não a
gente vai ter que fazer outra audiência
e vamos ter que mudar os planos”.
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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 28ª sessão
ordinária, em 13 de outubro

Adriano
Coletor Tigrão
Cidadania
O vereador Adriano Coletor
Tigrão relatou o caso de uma pessoa
cadeirante que enfrentou dificuldades
para utilizar o transporte público. O
elevador do ônibus não funcionou, e
ela precisou da ajuda do motorista e
do cobrador para sair do veículo.
- Está na hora de a ABC [Transportes] tomar o rumo dela. Acho que
não podemos esperar até 2024 para
pôr outra empresa aqui. Acho que
devemos ter acesso e total liberdade

de ir e vir, e não ser punido por uma
empresa que não tem a qualidade que
a população merece. É inaceitável, é
uma vergonha ver uma cadeirante
passar o que está passando.
Participação popular
Tigrão disponibilizou o número do
seu contato por WhatsApp, 991173725, para que a população enviasse
vídeos com reclamações sobre os
serviços prestados pela administração municipal.

Alberto
Barreto
PRTB
Ao falar sobre o novo Plano de
Mobilidade Urbana de Taubaté, o
vereador Alberto Barreto explicou
as definições de vias para comentar
a proibição da circulação de carroças.
- Se a gente proibir a circulação de
carroças nas vias arteriais e coletoras,
só sobra a via rural. Como é que o
cidadão vai sair com a carroça de uma
rua para outra? Na maioria das vezes,
ele vai ter que passar por uma via
coletora ou uma arterial. A emenda

do vereador Douglas Carbonne
coloca que [carroça] só pode circular
nas vias não pavimentadas, ou seja,
estrada de terra.
Armamento
Ele contestou a fala do arcebispo
de Aparecida, Dom Orlando Brandes,
que afirmou que o Brasil, “para ser
uma pátria amada, não pode ser uma
pátria armada”. Apontou que a Igreja
Católica utiliza guardas armados para
proteção do patrimônio.

Boanerge
PTB
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O vereador Boanerge apontou a
necessidade de alterar a lei de 2016
que trata das penalidades para os
casos de perturbação do sossego.
- A autoridade vai chegar, e o
pessoal vai falar “a gente vai resolver
isso aqui, nós temos 30 dias para
resolver isso aqui”. O pancadão vai
ser aplicado no final de semana, num
local que foi locado, então, essa lei
deixa de ter aplicabilidade. [Se] está
causando problema porque o vizinho

está com muito barulho, aí tudo bem,
a pessoa se compromete a fazer um
antirruído. Mas em caso de festas, de
pancadões, isso deixa de ser aplicado.
Tem que ser resolvido, através de
sanção aplicada pela autoridade no
local.
Requerimentos
Ele citou requerimentos por revitalização na praça José Pereira de
Souza Neto e na avenida Timbó, e na
quadra do Jardim dos Pássaros.
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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 28ª sessão
ordinária, em 13 de outubro

Diego
Fonseca
PSDB
O vereador Diego Fonseca se
reuniu com a secretária de Educação,
Gabriela Antônia, e professores.
- Foram discutidos alguns assuntos
referentes à categoria, em relação a
atividades extras classe, também a
questão do abono salarial. Fizemos a
indicação de um projeto de lei para
que seja aplicado o piso mínimo
nacional do magistério público de
educação básica. Se não tivesse a lei
proibindo o reajuste dos funcionários,

feita pelo presidente da República, Jair
Bolsonaro, os professores estariam
ganhando R$ 4.397 por meio período.
Energia
Ele disse ter questionado o
Executivo em 2020 sobre o furto de
energia no centro comunitário do
Parque Aeroporto. Afirmou que as
informações não foram passadas a ele
por “questões políticas” e registrou
confiança de que o secretário de
Serviços Públicos tomará providências.

Douglas
Carbonne
DEM
O vereador Douglas Carbonne
registrou o início da chipagem de
animais do Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ).
- Todos os animais que passarem
pelo CCZ serão chipados. Esse chip
vai ter o cadastro do animal - quando
ele entrou no CCZ, se ele tem algum
problema de saúde. Quando ele for
para adoção, será registrado o nome
do tutor, telefone, endereço, porque,
se esse cavalo estiver em qualquer

região da cidade, a responsabilidade será do tutor que o abandonou
novamente.
Educação
Carbonne citou uma reunião com
a secretária de Educação, Gabriela
Antônia, e elogiou a mostra realizada
no Via Vale Garden Shopping para
divulgar os trabalhos da educação
infantil. Lembrou que a Câmara irá
realizar uma audiência para debater
temas relevantes aos professores.

Elisa
Representa Taubaté
Cidadania
A vereadora Elisa Representa
Taubaté utilizou a tribuna para
listar as atividades da semana, entre
elas, uma reunião com o Conselho
Municipal de Educação.
- Na quinta-feira, tivemos reunião
do Conselho Municipal de Educação,
foi muito bacana também, parabenizo todos os conselheiros anteriores e, agora, a nova gestão, que é
um trabalho muito bacana. Que vocês
tenham força para batalhar junto

com a gente e a população por uma
educação de qualidade.
Cultura
Por meio de vídeo, o assessor
Rafael Soares anunciou que está
sendo estudada a possibilidade de
que o dinheiro do Teatro Metrópole
seja destinado ao Fundo de Cultura,
para ser revertido ao próprio teatro.
Comentou que os estagiários do Sítio
do Picapau Amarelo passarão a ser
bolsistas, com mais verba.
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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 28ª sessão
ordinária, em 13 de outubro

Jessé
Silva
PL
O vereador Jessé Silva explicou a
indicação de sua autoria que sugere
a abertura de um curso de Cinema na
Universidade de Taubaté.
- Taubaté é o berço do cinema.
Foi aqui que tudo começou com
Mazzaropi, visionário. A estrutura,
a Unitau já tem. Tem a Faculdade de
Comunicação. Tem auditório, equipamentos. Eu tenho certeza de que a
magnífica reitora irá pensar, porque
precisa inovar. Temos que trazer

uma solução para o pós-covid, para
a retomada, renovar os cursos, e o
de Cinema, tenho certeza, será um
divisor de águas no futuro da Unitau.
Esporte
Ele apresentou uma moção de
aplausos ao programa Escola de
Atletas e Formação Integral (Eafi),
pelos resultados significativos nos
campeonatos. “Não são somente
medalhas e troféus, são frutos na
educação das nossas crianças.”

João
Henrique Dentinho
PSL
O vereador João Henrique
Dentinho homenageou os fisioterapeutas pela data, comemorada em
13 de outubro. Ele destacou o papel
destes profissionais na recuperação
de quem venceu a covid.
- Ser fisioterapeuta é ter o dom de
cuidar das pessoas, amar o próximo
e ver em cada olhar de tristeza uma
esperança. Se pudesse, de pé, bateria
palmas para todos vocês, fisioterapeutas, que trabalharam arduamente
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nessa campanha da covid e recuperaram milhões e milhões de seres
humanos. A todos vocês, a nossa
gratidão e o nosso amor.
Resumo da semana
Ele relatou que esteve em Brasília
para a fusão dos partidos PSL e
DEM, que se tornaram União Brasil.
Também relatou visitas na sede do
Conselho-Geral Internacional dos
Vicentinos e no ponto de apoio dos
vicentinos na rodovia Dutra.
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ESPECIAL
SESSÃO
Vitor Reis

Plenário durante a sessão do dia 13

Plano de Mobilidade Urbana
de Taubaté é aprovado
A Câmara de Taubaté aprovou,
no dia 13, o projeto de lei ordinária
42/2020, que institui o Plano de
Mobilidade Urbana do Município de
Taubaté (PlanMob/Taubaté) e estabelece as diretrizes para o monitoramento de sua implementação,
avaliação e revisão periódica. A
proposta tem autoria do ex-prefeito
Ortiz Junior.
O Plano de Mobilidade Urbana tem
validade para os próximos dez anos,
com ações de curto, médio e longo
prazo que abrangem intervenções
físicas,
medidas
operacionais,
gerenciais e comportamentais relacionadas ao tráfego.
O projeto do Plano de Mobilidade Urbana do Município é fundamentado na acessibilidade universal
e equidade no uso de serviços e
espaços públicos de circulação,
eficiência na prestação de serviços
de transporte urbano e gestão democrática das ações de mobilidade.
São objetivos do plano orientar

a gestão do sistema de mobilidade urbana municipal, integrar
o território municipal mediante a
estruturação física do sistema viário,
implantar redes, infraestrutura e
equipamentos voltados ao estímulo
de dinâmicas urbanas subcentralizadas nos bairros, entre outros.
Uma das estratégias previstas no
projeto é a redução da circulação de
veículos motorizados individuais e de
veículos de carga, mediante a implementação de restrições, soluções
alternativas e contrapartidas sociais.
A proposta visa fazer melhorias
viárias prioritárias, como ampliar
travessias e conexões cicloviárias,
reestruturar o sistema de transporte
público, integrar sistemas de mobilidade e determinar procedimentos
para licenciamento de empreendimentos geradores de tráfego.
A Secretaria de Mobilidade Urbana
terá 180 dias para publicar o Plano
de Ação, com o detalhamento das
propostas para execução das estra-

tégias definidas pela lei.
Duas emendas da Comissão
de Justiça e Redação da Câmara,
aprovadas com o texto fazem correção
redacional ao projeto.
Uma emenda apresentada pelo
vereador Douglas Carbonne (DEM)
acrescenta o termo “vias não pavimentadas” ao inciso que delimita
a área de circulação de veículos de
tração animal.
Os vereadores rejeitaram inciso
do projeto que se refere à regulamentação de serviços de transporte
individual, por ações complementares às ações já vigentes relacionadas aos serviços de transporte
individual público, tanto utilizando o
método de Operadora de Tecnologia
de Transporte Credenciados (OTTC)
como veículos de táxi e mototáxi.
O projeto de lei que institui o Plano
de Mobilidade Urbana deverá passar
por segunda votação no Plenário
antes de ser encaminhado à sanção
do chefe do Executivo.
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SESSÃO

Taubaté deverá ter Dezembro
Verde para conscientização
contra maus tratos de animais
A conscientização contra o
abandono e maus tratos de animais
domésticos deverá ser tema da
campanha Dezembro Verde em
Taubaté, criada pelo projeto de lei
ordinária 114/2020, de autoria do
vereador Douglas Carbonne (DEM),
aprovado em primeira votação dia 13.
A campanha visa conscientizar
a população de que o abandono de
animais é crime; ampliar o debate
sobre o tema; contribuir para
melhoria dos indicadores relativos
ao abandono; e ampliar a resolução
de ações por meio da integração
entre população, Centro de Controle
de Zoonoses, Guarda Municipal
Ambiental e Conselho Municipal de
Proteção e Bem-Estar Animal.
A campanha será realizada em
dezembro, mês em que o número de
abandono de animais aumenta em
razão da proximidade das férias, de
acordo com o autor do projeto.
O projeto depende de segunda
votação para ser encaminhado à
sanção do chefe do Executivo.

Stockphotos

Divulgação de dados sobre Associações
de Bairros tem aprovação confirmada

Stockphotos
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Os vereadores confirmaram a
aprovação em segunda votação, no
dia 13, do projeto de lei ordinária
104/2021, de autoria de João
Henrique Dentinho (PSL), que obriga
a Prefeitura a publicar em seu site
informações das associações de
bairro constituídas no município.
O projeto determina a divulgação
dos nomes das associações, membros
da diretoria, vigência de mandatos
e formas de contato com o representante. Emenda da Comissão de
Justiça acrescenta a razão social. O
documento será encaminhado para
sanção do Executivo.

ESPECIAL
SESSÃO

Escolas do Trabalho
deverão entrar para lista de
patrimônios culturais
Imprensa PMT

As Escolas do Trabalho deverão
compor a lista de patrimônios
culturais de Taubaté, com a aprovação
do projeto de lei complementar nº
8/2021, de autoria do vereador
Professor Edson (PSD), que foi
incluído na pauta da sessão do dia 13.
A Escola Municipal do Trabalho foi
criada pelo Decreto 5.298, de 1985,
é uma instituição sem fins lucrativos
que pertence à Prefeitura. Tem
várias unidades, localizadas em diferentes bairros por todo o município,
oferecendo oportunidade de profissionalização em diversas áreas.
O documento depende de segunda
votação para ser encaminhado à
sanção do chefe do Executivo.

Projeto que denomina sete vias no
Areão tem aval do Plenário
Luiz Carlos Batista

A Câmara de Taubaté aprovou, em
primeira votação, na sessão do dia 13,
o projeto de lei ordinária 40/2021, de
autoria do suplente de vereador Bilili
de Angelis (PSDB), que denomina
sete ruas no Residencial Quintas de
Santa Cruz.

As ruas deverão receber os
seguintes nomes: Amandio Migotto
(que foi lavrador, motorista e pecuarista); Elias Berbere (empresário),
Dom Eusébio Oscar Scheid (bispo de
São José dos Campos); Flávio José de
Oliveira Florêncio (empresário do

ramo imobiliário); Maria Elza Pinto
Soares (sambista); Nelson Esteves
(advogado) e Odila Margarida Zaina
Biondi (agente penitenciária).
Duas emendas da Comissão de
Justiça e Redação, que fazem correção
textual, foram aprovadas com o
projeto, que depende de segunda
votação para ser encaminhado à
sanção do Executivo.

2ª votação
Dois projetos de lei ordinária para
denominação de rua tiveram aval
do Plenário em segunda votação
na sessão e seguem para sanção do
prefeito: 107/2021, de autoria do
vereador Diego Fonseca (PSDB),
denomina rua José Urbano Feltran
no Loteamento Vale dos Cristais e
115/2021, do vereador Adriano
Coletor Tigrão (Cidadania), que
denomina avenida Valdelice Maria
de Jesus Santos “Lia Baiana” no
bairro Água Quente.
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AUDIÊNCIA

Câmara, IPMT, Unitau e
fundações universitárias
encerram apresentação do
PPA 2022 a 2025
A Câmara de Taubaté, o Instituto
de Previdência do Município (IPMT),
a Universidade de Taubaté (Unitau)
e as fundações universitárias apresentaram as previsões orçamentárias para os próximos quatro anos
na última audiência sobre o projeto
de lei 139/2021, relativo ao Plano
Plurianual (PPA) 2022 a 2025,
realizada no dia 14.
Os trabalhos na audiência foram
conduzidos pelo vereador Serginho
(Progressistas) e começaram com a
explanação dos números referentes
ao Legislativo, que prevê despesa
de R$ 35 milhões em 2022 e R$ 39
milhões em 2025.
O IPMT prevê receita de R$ 215,9
milhões em 2022 e de R$ 281,6
milhões em 2025. As despesas ficam
em R$ 215,7 milhões em 2022 e
chegam a R$ 281,4 milhões em 2025.
Estes valores consideram a alíquota
de 11% de contribuição do funcio-

nalismo, já que o PPA foi elaborado
em agosto, antes da aprovação do
aumento do índice para 14%.
A Unitau tem previsão de receita de
R$ 175 milhões em 2022, chegando a
a R$ 178 milhões em 2025, valores
iguais às despesas previstas para
os anos. A Fundação Universitária
de Taubaté (Fust) prevê receita e
despesa de R$ 1,3 milhão em 2022,
chegando a R$ 1,5 milhão em 2025.
A Fundação Caixa Beneficente dos
Servidores da Unitau (Funcabes)
prevê receita e despesa de R$ 57,9
milhões em 2022 e R$ 59,7 milhões
em 2025. A Fundação de Artes,
Cultura, Educação, Turismo e Comunicação (Funac) estima receita de R$
32 milhões em 2022 e R$ 42 milhões
em 2025.
Ao longo dos quatro anos, registra
uma diferença de R$ 421 mil entre
despesa e receita, que será coberta
com recursos financeiros a serem

repassados pela Unitau.
A Fundação de Apoio à Pesquisa,
Tecnologia e Inovação (Fapeti) calcula
receita e despesa de R$ 9,4 milhões
em 2022 e R$ 10,3 milhões em 2025.
Os vereadores Alberto Barreto
(PRTB), Marcelo Macedo (MDB) e
Vivi da Rádio (Republicanos) participaram da audiência, que encerra
uma série de encontros para apresentação do projeto do PPA realizados
também nos dias 6, 7 e 8.
As tabelas demonstradas pelos
representantes
da
Prefeitura,
Câmara, IPMT, Unitau e fundações
nas audiências do PPA estão disponíveis no site da Câmara, com acesso
pelo endereço https://www.camarataubate.sp.gov.br/downloads/
categoria/audiencias-publicas/44.
Os vídeos desta e das outras três
audiências do PPA estão disponíveis
no canal da TV Câmara no Youtube
(youtube.com/tvctaubate).

Lincoln Santiago

Plínio dos Santos Junior, Ivair Alves dos Santos, Francisco de Assis Coelho, Francisco Grandinetti, Serginho, Eduardo Enari e
Natallyne Colósimo
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ESPECIAL
AGENDA

Audiências na Câmara
debatem Plano Diretor e
venda de imóveis da Unitau
A Câmara de Taubaté realiza audiências públicas para debater as alterações no Plano Diretor do município
e a venda de imóveis da Universidade
de Taubaté (Unitau).
O Plano Diretor é uma lei de 2017
que define regras para o desenvolvimento urbano.
O projeto de lei complementar
19/2021, que se pretende debater
durante a audiência, acrescenta à
categoria de uso especial de solo
equipamentos como antenas de
telefonia celular, linhas de transmissão e usinas termelétricas, gestão
e descontaminação de resíduos,
unidades prisionais e áreas residenciais coletivas, tais como casa de
repouso e de recuperação.
Este projeto de lei será debatido
nos dias 20 e 27 de outubro, às
9h30, por solicitação dos vereadores
Douglas Carbonne (DEM) e Marcelo

Imprensa CMT

Macedo (MDB), autores do requerimento 1839/2021, de convocação
da audiência.
Imóveis
Douglas Carbonne é autor do requerimento 2061/2021, que convoca

audiência pública para debater os
projetos de lei em tramitação na Casa
relacionados à venda de imóveis da
Universidade de Taubaté.
A audiência está programada para
quinta-feira, 21, a partir das 9h30.
Dois imóveis da Unitau estão nesta
lista: o campus de Ubatuba, avaliado
em R$ 2,5 milhões, e o prédio da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, na rua Visconde do Rio
Branco, no valor de R$ 5,9 milhões.
As audiências serão transmitidas
pela TV Câmara Taubaté no canal 4.2
digital, canal 4 da Claro, site e pelas
mídias sociais Facebook e Youtube.
Para participar das audiências, o
interessado deverá enviar seus questionamentos durante a transmissão
ao vivo pelo formulário disponível no
site tvcamara.camarataubate.sp.gov.
br/aovivo ou pelo Whatsapp (12)
3625-9525.
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Sessão
29ª SESSÃO ORDINÁRIA
19.10.2021
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens e de proposições apresentadas
pelos Vereadores.
Discussão e votação de proposições
em destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
2ª discussão e votação do Projeto
de Lei Ordinária nº 42/2020, de autoria do Prefeito Municipal, que institui o Plano de Mobilidade Urbana
do Município de Taubaté (PlanMob/
Taubaté), e estabelece as diretrizes
para o monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 114/2020, de autoria
do Vereador Douglas Carbonne, que
institui no Município de Taubaté a
Campanha Dezembro Verde, dedicada a ações de conscientização
contra o abandono e maus tratos de
animais domésticos.
ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 40/2021, de autoria
do Vereador Bilili de Angelis, que denomina vias públicas do Loteamento
Residencial Quintas de Santa Cruz,
localizado no Bairro do Areão, neste
Município.
ITEM 4
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Complementar nº 8/2021, de autoria do Vereador Professor Edson,
que acrescenta dispositivos na Lei
Complementar nº 55, de 08 de junho
de 1994, incluindo as Escolas Municipais do Trabalho como patrimônio
cultural do Município de Taubaté.
ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 108/2021, de autoria

do Vereador Diego Fonseca, que denomina Academia ao ar livre Stephanie Karoline da Silva Geovanini.

Taubaté, 13 de outubro de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

PALAVRA DOS VEREADORES
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, DEM
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, DEM
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, PSL
Marcelo Macedo, MDB
Plenário Jaurés Guisard, 15 de outubro de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Audiência
PLANO DIRETOR
Comunicamos que nos dias 20 e 27
de outubro, quartas-feiras, às 09h30
na sede da Câmara Municipal, serão
realizadas, sob coordenação do Vereador Douglas Carbonne e do Vereador Marcelo Macedo, Audiências
Públicas que abordarão o tema “Alterações no Plano Diretor”.
Taubaté, 13 de outubro de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
DA UNITAU
Comunicamos que no dia 21 de outubro, quinta-feira, às 09h30, na sede
da Câmara Municipal, será realizada,
sob coordenação do Vereador Douglas Carbonne, Audiência Pública
que abordará os Projetos de Lei que
autorizam a alienação de imóveis
de propriedade da Universidade de
Taubaté.
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Licitação
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO
DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 1899/2019
MODALIDADE: Pregão nº. 06/2019
(Lei Federal nº 10.520/02 e nº
8.666/93 e suas alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL
DE TAUBATÉ
Contratada: HUMAITÁ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
Objeto: Fornecimento de combustível para abastecimento da frota da
Câmara Municipal.
Valor Total: R$ 15.880,50 (quinze
mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos)
Prazo: 1(um) mês a partir de 14 de
outubro 2021.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.01
– Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.

PPA
ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA
PÚBLICA REALIZADA PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ SOBRE O PROJETO DE
PLANO PLURIANUAL PARA OS
EXERCÍCIOS DE 2022 A 2025
A Audiência pode ser assistida
na íntegra clicando aqui: https://
www.youtube.com/watch?v=X5B5iN92zbk
Às 14h do dia 6 de outubro de 2021,
sob a presidência da Vereadora Elisa
Representa Taubaté, teve início a
primeira audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento
sobre o Projeto de Plano Plurianual
para os exercícios de 2022 a 2025. A
presidente nomeou as autoridades
presentes, a saber: Sr. Fernando
Amâncio de Camargo, Secretário
de Administração e Finanças, representando também o Chefe de Gabinete do Prefeito; Sr. Lucas Alcântara
Dominoni, Secretário de Esportes
e Lazer; Profª. Mª. Gabriela Antonia
Correa da Silva, Secretária de Educação; e Sr. Luiz Guilherme Perez, Diretor Adjunto de Mobilidade Urbana,
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representando o Secretário de Mobilidade Urbana.
Na sequência, a presidente registrou a presença dos vereadores Alberto Barreto, Marcelo Macedo, Vivi
da Rádio, Talita Cadeirante, Douglas
Carbonne e Serginho e dos assessores parlamentares Luiz Fernando
de Morais, Cyntia Antunes, Enio Faria,
Paula Salgado e Rodrigo Miranda,
representando respectivamente os
vereadores Boanerge, João Henrique
Dentinho, Professor Edson, Moises
Luciano Pirulito e Richardson da Padaria. A presença dos vereadores e
dos demais participantes pode ser
conferida nos documentos anexados
a esta ata. Em seguida, a presidente
informou as normas de andamento
da audiência, conforme o regulamento previamente publicado.
Após os esclarecimentos, foi dado
início aos debates. Para discorrer
sobre o PPA 2022-2025, foi chamado
o Secretário de Administração e Finanças, Sr, Fernando Amâncio. Todo
o material exibido na apresentação
está anexado a esta ata.
Após a apresentação, os Vereadores Douglas Carbonne, Elisa Representa Taubaté, Talita Cadeirante,
Vivi da Rádio, Alberto Barreto, Serginho e os assessores Paula Salgado
e Cyntia Antunes fizeram suas considerações e questionamentos que
foram respondidos pelos secretários presentes. Também foi respondido questionamento virtualmente
formulado por munícipe, que se encontra anexado a esta ata. Finalizada
a fase das sugestões e perguntas e
não havendo mais nada a deliberar,
a Presidente dos trabalhos declarou
encerrada a Audiência. Para constar,
foi lavrada esta Ata, que vai assinada
por mim, Luciana Izaura de Moraes,
Consultora Legislativa, e pela Srª.
Presidente da audiência pública, Vereadora Elisa Representa Taubaté.

ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA
PÚBLICA REALIZADA PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ SOBRE O PROJETO DE
PLANO PLURIANUAL PARA OS
EXERCÍCIOS DE 2022 A 2025
A Audiência pode ser assistida na
íntegra clicando aqui: https://www.
youtube.com/watch?v=OwavyQta6kY
Às 14h do dia 7 de outubro de 2021,
sob a presidência do Vereador Marcelo Macedo, teve início a segunda
audiência pública da Comissão de
Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Plano Plurianual para os exercícios de 2022 a 2025. O presidente
nomeou as autoridades presentes, a
saber: Sr. Fernando Amâncio de Camargo, Secretário de Administração
e Finanças, representando também
o Secretário de Governo e Relações
Institucionais; Sr. Alexandre Ferri, Secretário de Desenvolvimento e Inovação; Prof. Dr. Mário Celso Peloggia,
Secretário de Saúde; Sr. Alexandre
Magno Borges, Secretário de Serviços Públicos e o Major PM Carlos
Alberto de Souza, Secretário de Segurança Pública. Na sequência, o
presidente registrou a presença dos
vereadores Alberto Barreto, Rodson
Lima Bobi, Boanerge, Moises Luciano Pirulito, Talita Cadeirante, Vivi
da Rádio, Serginho e Paulo Miranda
e dos assessores parlamentares Simone Nogueira, Adalgiza Américo,
Tiago Martins, Rodrigo Miranda e
Luiz Felipe Moreira, representando
respectivamente os vereadores
Nunes Coelho, Elisa Representa
Taubaté, Adriano Coletor Tigrão, Richardson da Padaria e Professor
Edson. A presença dos vereadores
e dos demais participantes pode ser
conferida nos documentos anexados
a esta ata. Em seguida, o presidente
informou as normas de andamento
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da audiência, conforme o regulamento previamente publicado. Após
os esclarecimentos, foi dado início
aos debates. Para discorrer sobre o
PPA 2022-2025, foi chamado o Secretário de Administração e Finanças,
Sr, Fernando Amâncio. Todo o material exibido na apresentação está
anexado a esta ata. Após a apresentação, os Vereadores Alberto Barreto, Boanerge, Moises Luciano Pirulito, Talita Cadeirante e Vivi da Rádio
e a assessora Adalgiza Américo fizeram suas considerações e questionamentos que foram respondidos
pelos secretários presentes e pelo
Diretor de Turismo da Prefeitura Municipal de Taubaté, Sr. Ricardo Carvalho Vilhena. Também foi respondido questionamento virtualmente
formulado por munícipe, que se encontra anexado a esta ata. A Prefeitura Municipal de Taubaté comprometeu-se a encaminhar, por escrito,
respostas aos questionamentos pendentes. Finalizada a fase das sugestões e perguntas e não havendo
mais nada a deliberar, o Presidente
dos trabalhos declarou encerrada a
Audiência. Para constar, foi lavrada
esta Ata, que vai assinada por mim,
Luciana Izaura de Moraes, Consultora Legislativa, e pelo Sr. Presidente
da Comissão de Finanças e Orçamento e da audiência pública, Vereador Marcelo Macedo.
ATA DA TERCEIRA AUDIÊNCIA
PÚBLICA REALIZADA PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ SOBRE O PROJETO DE
PLANO PLURIANUAL PARA OS
EXERCÍCIOS DE 2022 A 2025
A Audiência pode ser assistida
na íntegra clicando aqui: https://
www.youtube.com/watch?v=HJ-KluuXZU0

VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA
(1º.1.2021 a 31.12.2024)

Mesa 2021-2022
Presidente: Paulo de Tarso Cardoso de Miranda (MDB)
1º Vice-presidente: Richardson Ramos de Sousa (DEM)
2º Vice-presidente: Diego Fonseca Nascimento (PSDB)
1º Secretário: João Henrique de Moraes Ramos (PSL)
2º Secretário: José Adalcio Nunes Coelho (Republicanos)

Adriano Graciano (Cidadania), Boanerge dos Santos (PTB), Douglas Alberto Santos (DEM), Edson
Aparecido de Oliveira (PSD), Elisa de Oliveira Coelho Manoel (Cidadania), Jessé da Silva (PL), José Alberto
Barreto da Costa (PRTB), Luiz Henrique Couto de Abreu (PDT), Luiz Marcelo Falcão de Abreu (MDB),
estagiários
Aline Miranda, Ana Clara Gimbo, Juliana Moisés Luciano Pereira dos Santos (PL), Rodson Lima Silva Junior (PSDB), Sergio Ricardo Gonçalves
Almeida, Petterson Vitoriano e Vitor Reis (Progressistas), Talita de Lima Barbosa (PSB), Viviane Marcele de Aquino (Republicanos)
Fernanda Ribeiro e Lincoln Santiago
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Às 9h do dia 8 de outubro de 2021,
sob a presidência do Vereador Alberto Barreto, teve início a terceira
audiência pública da Comissão de
Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Plano Plurianual para os exercícios de 2022 a 2025. O presidente
nomeou as autoridades presentes, a
saber: Sr. Fernando Amâncio de Camargo, Secretário de Administração
e Finanças; Sr. Lúcio Fábio Araújo,
Secretário de Planejamento; Srª.
Adriana Lucci Mussi, Vice-Prefeita
e Secretária de Desenvolvimento e
Inclusão Social; Sr. Rodrigo de Oliveira Rodrigues, Secretário de Obras;
Sr. Dimas de Oliveira Junior, Secretário de Turismo e Cultura; Srª. Magali Neves Rodrigues, Secretária de
Meio Ambiente e o Dr. Jayme Rodrigues de Faria Neto, Procurador Geral
do Município.
Na sequência, o presidente registrou a presença dos vereadores Marcelo Macedo, Moises Luciano Pirulito, Serginho, Professor Edson, Talita
Cadeirante, João Henrique Dentinho,
Neneca Luiz Henrique e Paulo Miranda e dos assessores parlamentares Rafael Soares de Araujo, Luiz
Fernando de Morais, Tiago Martins e
Rodrigo Miranda, representando respectivamente os vereadores Elisa Representa Taubaté, Boanerge, Adriano
Coletor Tigrão e Richardson da Padaria. A presença dos vereadores e
dos demais participantes pode ser
conferida nos documentos anexados
a esta ata.
Em seguida, o presidente informou
as normas de andamento da audiência, conforme o regulamento previamente publicado.
Após os esclarecimentos, foi dado
início aos debates. Para discorrer
sobre o PPA 2022-2025, foi chamado
o Secretário de Administração e Finanças, Sr, Fernando Amâncio. Todo
o material exibido na apresentação
está anexado a esta ata.
Após a apresentação, os Vereadores Marcelo Macedo, Moises Luciano Pirulito, Serginho, Professor
Edson, Talita Cadeirante, João Henrique Dentinho e Douglas Carbonne
e o assessor Rafael Soares de Araujo
fizeram suas considerações e questionamentos que foram respondidos
pelos secretários presentes e pelos
diretores vinculados à Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
Também foram respondidos questionamentos virtualmente formulados

por munícipes, que se encontram
anexados a esta ata. A Prefeitura Municipal de Taubaté comprometeu-se
a encaminhar, por escrito, respostas
aos questionamentos pendentes.
Finalizada a fase das sugestões e
perguntas e não havendo mais nada
a deliberar, o Presidente dos trabalhos declarou encerrada a Audiência.
Para constar, foi lavrada esta Ata, que
vai assinada por mim, Luciana Izaura
de Moraes, Consultora Legislativa, e
pelo Sr. Presidente da audiência pública, Vereador Alberto Barreto.
ATA DA QUARTA AUDIÊNCIA
PÚBLICA REALIZADA PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ SOBRE O PROJETO DE
PLANO PLURIANUAL PARA OS
EXERCÍCIOS DE 2022 A 2025
A Audiência pode ser assistida na
íntegra clicando aqui: https://www.
youtube.com/watch?v=ZPDF8pMe_
yQ
Às 9h do dia 14 de outubro de 2021,
sob a presidência do Vereador Serginho, teve início a quarta audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o Projeto
de Plano Plurianual para os exercícios de 2022 a 2025. O presidente
nomeou as autoridades presentes,
a saber: Sr. Plínio dos Santos Júnior,
Diretor de Orçamento e Finanças da
Câmara Municipal de Taubaté; Sra.
Natallyne Karenn Colósimo, Diretora
Geral do Instituto de Previdência do
Município de Taubaté (IPMT); Prof.
Dr. Francisco José Grandinetti, Pró-reitor de Economia e Finanças da
Universidade de Taubaté; Prof. Me.
Ivair Alves dos Santos, Diretor-Presidente da Fundação Universitária de
Taubaté (FUST); Prof.ª Ma. Vilma Silva
Santos, Diretora Financeira da Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
(FUNCABES); Prof. Me. Paulo Henrique Costa Sodré, Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação
de Arte, Cultura, Educação, Turismo
e Comunicação da Universidade de
Taubaté (FUNAC) e Prof. Dr. Eduardo
Hidenori Enari, Diretor Presidente da
Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade
de Taubaté (FAPETI).
Na sequência, o presidente registrou a presença dos vereadores Alberto Barreto, Marcelo Macedo e Vivi
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da Rádio e dos assessores parlamentares Luiz Fernando de Morais, Rafael Soares de Araujo, Paula Salgado,
Luiz Felipe Moreira e Marcos Lopes
de Oliveira representando respectivamente os vereadores Boanerge,
Elisa Representa Taubaté, Moises
Luciano Pirulito, Professor Edson e
Richardson da Padaria. Registrou,
ainda, a presença do Prof. Me. Francisco de Assis Coelho, responsável
pela apresentação da proposta da
FUNAC. A presença dos vereadores
e dos demais participantes pode ser
conferida nos documentos anexados
a esta ata.
Em seguida, o presidente informou
as normas de andamento da audiência, conforme o regulamento previamente publicado.
Após os esclarecimentos, foi dado
início aos debates. Para discorrer
sobre o PPA 2022-2025, foram chamados os representantes das entidades, que dispuseram de quinze
minutos para explanação. Todo o
material exibido na apresentação
está anexado a esta ata.
Após a apresentação, os Vereadores
Vivi da Rádio e Alberto Barreto e os
assessores Rafael Soares de Araujo
e Paula Salgado fizeram suas considerações e questionamentos que
foram respondidos pelos representantes das entidades presentes.
Também foram respondidos questionamentos virtualmente formulados por munícipes, que se encontram anexados a esta ata. Finalizada
a fase das sugestões e perguntas e
não havendo mais nada a deliberar,
o Presidente dos trabalhos declarou
encerrada a Audiência. Para constar,
foi lavrada esta Ata, que vai assinada
por mim, Luciana Izaura de Moraes,
Consultora Legislativa, e pelo Sr.
Membro da Comissão de Finanças
e Orçamento e Presidente da audiência pública, Vereador Serginho.

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
Requerimento N° 1697/2021 Autor:
Talita Cadeirante - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o
processo para informatização do sistema de saúde municipal.
Of. nº 1202/2021
Seguem, por cópia, as informações
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prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1698/2021
Autor: Adriano Coletor Tigrão, Talita Cadeirante - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito informações sobre o cumprimento da Lei 5.646/2021, autoria
dos vereadores Talita Cadeirante e
Coletor Tigrão.
Of. nº 1202/2021
O Departamento de Comunicação
esclarece que tais informações sobre
cada Conselho estão disponíveis no
site http://taubate.sp.gov.br/conselhos/, disponibilizadas conforme o
envio dos conselhos para inserção
no site.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1699/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté - Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre limpeza urbana.
Of. nº 1193/2021
Seguem as informações prestadas
pela Secretaria de Serviços Públicos:
I – Será realizada vistoria imediata
para averiguação e providências.
II – A poda será incluída em sua programação de serviços.
III – Houve deficiência nos recursos
de algumas equipes, pontuais, o que
já foi solucionado.
IV – Todos os logradouros da região
central, além de locais pontuais nos
demais bairros.
V – Os serviços já foram retomados.
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que será inserida na programação da equipe dos agentes
de trânsito a fiscalização na avenida
José Bonifácio Moreira, a fim de verificar se há veículos estacionados irregularmente naquele local.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1700/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté - Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre o Parque Ipanema.
Of. nº 1193/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia
as informações prestadas pela Secretaria de Educação. A Secretaria de
Segurança Pública Municipal informa

ainda que a Guarda Civil mantém o
patrulhamento nas unidades de ensino, e diante do exposto, intensificará na unidade indicada.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1701/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté - Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre gestão de documentos.
Of. nº 1193/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia
as informações prestadas pela Secretaria de Administração e Finanças.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1702/2021
Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Prefeito que determine à Secretaria competente que proceda à manutenção do Parque do Itaim.
Of. nº 1191/2021
Seguem, por cópia as informações
prestadas pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1703/2021
Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Exmo. Sr. Prefeito que apresente
todos os contratos celebrados para
compra de produtos/serviços para o
combate à covid-19.
Of. nº 1191/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1704/2021
Autor: Douglas Carbonne - Requerer
a Mag.ª Reitora da Universidade de
Taubaté, Prof.ª Dr.ª Nara Lucia Perondi Fortes que inclua o aumento
do salário dos servidores no Plano
Plurianual do município.
Of. nº 275/2021
Informamos que o projeto de lei que
estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2022 e 2025
foi encaminhado pelo Sr. Prefeito à
Câmara, portanto, não é possível sua

alteração, exceto por emenda parlamentar. Esclarecemos que quando
de projeção da receita, bem como
das despesas, foram incluídas as despesas de pessoal e encargos, acrescidas de uma correção pela inflação
projetada pelo Governo Federal, que
deverá cobrir o ajuste dos vencimentos dos servidores. No entanto,
com determina a Lei de Responsabilidade fiscal, em seu art. 16, para
aumento de qualquer despesa de
caráter continuo é necessário o impacto orçamentário e financeiro de
acréscimo de despesa no ano que se
inicia e os dois anos subsequentes.
Desta forma, somente poderíamos
nos comprometer com qualquer reajuste salarial após verificação do impacto orçamentário e financeiro, que
deve ser realizado não com projeções, mas sim com valores concretos
de forma a não tomar caminhos que
possam nos levar para um resultado
negativo, assim, desatendendo ao
princípio do equilíbrio financeiro imposto pela LRF. De acordo com a Lei
Complementar 282/2021, de 2 de
maio de 2021, a revisão salarial dos
servidores está prevista para maio,
assim, já está previsto que até o este
mês iremos avaliar o comportamento
tanto da receita como das despesas
de forma a elaborar um projeto de
lei de reajuste salarial que atenda aos
princípios legais e que estejam condizentes como o equilíbrio financeiro
da Instituição. A Universidade entende o anseio dos servidores e vem,
na medida do possível, criando mecanismos para auxiliá-los, principalmente aos de salários mais baixos,
como forma de reconhecimento aos
serviços prestados na manutenção
da qualidade do ensino, nosso maior
compromisso com a comunidade
acadêmica.
Prof.ª Dr.ª Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Requerimento
N°
1705/2021
Autor: Adriano Coletor Tigrão - Requer ao. Prefeito informações sobre
o concurso público nº 8 de 2019 para
cargos de ensino superior.
Of. nº 1243/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia
as informações prestadas pelo Departamento de Administração.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
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Requerimento N° 1707/2021 Autor:
Moises Luciano Pirulito - Requer
ao Sr. Prefeito determinar o nivelamento do calçamento na entrada da
Escola Vereador Pedro Grandchamp,
a Fonte II, no bairro Fonte Imaculada.
Of. nº 1251/2021
A Secretaria de Obras informa que
incluirá a solicitação em sua programação, para posterior vistoria no
local para análise da possibilidade da
realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1708/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer ao Sr. Prefeito a mudança na
abertura do portão de entrada na Escola Vereador Pedro Grandchamp,
no bairro Fonte Imaculada.
Of. nº 1251/2021
A Secretaria de Educação informa
que a gestora da unidade escolar solicitou a reforma no portão, por meio
do Portal de Obras, em 31/8/2021,
solicitação nº 6247, cópia anexa.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1709/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer ao Sr. Prefeito determinar reparos da quadra de esportes da Escola Vereador Pedro Grandchamp,
Fonte II, no bairro Fonte Imaculada.
Of. nº 1251/2021
A Secretaria de Educação encaminhou memorando à Secretaria de
Obras solicitando a manutenção requerida, qual incluirá em sua programação para vistoria e análise para realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1710/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer ao Sr. Prefeito determinar a
montagem de três mesas que se
encontram na parte interna da Escola Vereador Pedro Grandchamp, a
Fonte II, no bairro Fonte Imaculada.
Of. nº 1251/2021
A Secretaria de Educação informa
que a gestora da unidade escolar
solicitou a montagem das mesas e
bancos por meio do Portal de Obras

no dia 2/6/2021, solicitação nº 4761,
conforme cópia anexa.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1711/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer ao Sr. Prefeito a transferência
da academia ao ar livre para uma
área acessível aos moradores, no
bairro Monte Belo.
Of. nº 1251/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será avaliada a viabilidade
da transferência solicitada.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1712/2021
Autor: Serginho - Requer informações sobre o aumento no número de
equipes da ESF – Estratégia de Saúde
da Família.
Of. nº 1254/2021
A Divisão da Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que solicitou junto ao Ministério da Saúde
para os anos de 2021 e 2022 a
criação de mais de dez equipes da
Estratégia de Saúde da Família, a fim
de compor a rede básica de atendimento do município.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1713/2021
Autor: Serginho - Requer ações conjuntas para evitar furtos de cabos de
cobres em locais públicos
Of. nº 1254/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1714/2021
Autor: Serginho - Requer a construção de um espaço apropriado
para a Central de Vagas de Saúde em
nosso município.
Of. nº 1254/2021
A Secretaria de Saúde informa que
está analisando as possibilidades de
um local para centralizar e reorganizar alguns serviços de forma a facilitar o acesso à população, incluindo
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nessa ação a Unidade de Central de
Regulação.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1715/2021
Autor: Serginho - Requer informações sobre equipe de atendimento,
equipamentos e máquinas disponíveis para atendimento na área rural.
Of. nº 1254/2021
A Secretaria de Saúde informa que
efetuará levantamento dos dados
solicitados para posterior encaminhamento ao Vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1716/2021
Autor: Serginho - Requer informações sobre o não funcionamento
do sistema do site da Prefeitura de
Taubaté para regularização de débitos e consultas de processos.
Of. nº 1254/2021
Seguem, cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Administração e Finanças.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1717/2021
Autor: Serginho - Requer informações sobre manutenção e restauração de monumentos histórico-culturais, objetos artísticos culturais.
Of. nº 1254/2021
Seguem, cópia, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1718/2021 Autor:
Serginho - Requer informações sobre
bens tombados em Taubaté.
Of. nº 1254/2021
Segue anexa a relação solicitada, expedida pelo gestor da Área de Museus, Patrimônio e Arquivo Histórico,
Fernando Paschoal de Oliveira.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1719/2021 Autor:
Moises Luciano Pirulito - Requer ao
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Sr. Prefeito informações sobre a suposta demora na adequação da merenda escolar de crianças e estudantes que informam ter alergia ou
intolerância alimentar e afastamento
deles das aulas presenciais, berçário
ou creche sem previsão de retorno.
Of. nº 1251/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria Municipal
de Educação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1720/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer ao Sr. Prefeito informações
sobre obra de contenção de erosão
e deslizamento de terra e melhorias
na Estrada Fazenda Santa Branca,
perto do número 1.700, no bairro
rural Monjolinho.
Of. nº 1251/2021
A Secretaria de Obras informa que
incluirá na programação, para posterior vistoria para análise da possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1721/2021
Autor: Nunes Coelho - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a
possibilidade de análise técnica para
verificar a real situação das tubulações sob a Avenida Dom Pedro I, na
altura da rotatória que dá acesso à
entrada ao bairro Residencial Sítio
Santo Antônio.
Of. nº 1249/2021
A Secretaria de Obras informa que
incluirá a solicitação em sua programação, para posterior vistoria no
local para análise da possibilidade da
realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1722/2021
Autor: Adriano Coletor Tigrão - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre indicadores relacionados
ao número de alunos com deficiência visual.
Of. nº 1243/2021
A Secretaria de Educação informa
que nas escolas municipais há sete
alunos com baixa visão e 56 defi-

cientes visuais matriculados.
Prefeito Municipal

esclarecimento sobre a coleta de
sangue realizada na UBS Mais do
Jardim Mourisco.

Requerimento
N°
1723/2021
Autor: Diego Fonseca - Requer ao
Prefeito Municipal que realize benfeitorias na área rural.

Of. nº 1245/2021
A Secretaria de Saúde informa que
as coletas de exames de análises clínicas são realizadas de segunda à
sábado, das 7h às 10h30, nos postos
de coleta Cientificalab (Fazendinha,
Mourisco e Ambulatório Central) e,
de segunda às sexta-feira, das 7h
às 10h30 nas ESFs, Pamos e locais
de especialidades. Os pacientes são
atendidos conforme agendamento
pela Atenção Básica.
Prefeito Municipal

Of. nº 1244/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a revitalização
está sendo realizada na Estrada Sete
Voltas, Pedra Grande e Caieiras, compreendendo pintura, conserto de alvenaria nas bases, rejuntamento
entre os módulos, bem como relocação de alguns. A Secretaria de
Mobilidade Urbana informa que
efetuará a sinalização no local, por
meio da unidade competente. A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Obras para conhecimento
e adoção das providências necessárias. A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que em visita técnica
no local, constatou inviável a instalação, uma vez que a calçada não
possui a medidas que compreende
um abrigo, que é de 1,80m de largura, entretanto, realizará estudo de
local mais próximo, a fim de atender
os munícipes. A Secretaria de Serviços Públicos informa que realizará
vistoria no local quanto à viabilidade
de atendimento. A Secretaria de Serviços Públicos informa que realizará
vistoria no local quanto à viabilidade
de atendimento.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1724/2021
Autor: Adriano Coletor Tigrão - Requer ao Prefeito informações sobre
os planos da atual gestão para o
Parque Municipal Vale do Itaim.
Of. nº 1243/2021
A Secretaria de Turismo e cultura informa que está reorganizando as
ações culturais referentes ao Parque
Municipal do Vale do Itaim, para
que assim que possível sejam retomadas as atividades culturais relativas aquele espaço.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1725/2021
Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Exmo. Sr. Prefeito que determine
à Secretaria de Saúde que preste

Requerimento
N°
1726/2021
Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à
Secretaria de Segurança Pública que
reforce a segurança da rua Quatro de
Março, localizada na região central.
Of. nº 1245/2021
A Secretaria de Segurança Pública
informa que o local é atendido pela
operação Sossego, em ação conjunta com a Guarda Civil, Polícia Militar, Mobilidade Urbana e Fiscalizações de Posturas.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1727/2021
Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Prefeito esclarecimento sobre a
realização de cirurgias eletivas.
Of. nº 1245/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Central de Regulação
de Vagas, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1728/2021
Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que
determine à Secretaria competente
que realize chamamento público
para implantar serviços de comercialização de alimentos.
Of. nº 1245/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que está em elaboração estudo de terceirização dos parques e
a solicitação será contemplada, com
previsão de 90 dias para licitação.
Prefeito Municipal
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Requerimento
N°
1729/2021
Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Exmo. Sr. Prefeito que determine
à Secretaria competente que proceda a poda da árvore localizada na
Rua Savério Angarano Neto, Chácaras Cataguá.
Of. nº 1245/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será inserida
em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1730/2021 Autor:
Moises Luciano Pirulito - Requer ao
Sr. Prefeito informações sobre possibilidade de revitalização do Túnel
Visconde de Tremembé com pintura artística ou grafite muralista
com temas que honrem Taubaté, sua
gente ou suas paisagens naturais,
como os ipês floridos.
Of. nº 1251/2021
A Secretaria de Turismo e Cultura informa que há artistas para realização
de tal ação, mas não há disponibilidade de materiais para a realização
da revitalização.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1731/2021 Autor:
Moises Luciano Pirulito - Requer ao
Sr. Prefeito informações sobre possibilidade de criar uma fundação com
o nome do escritor Monteiro Lobato.
Of. nº 1251/2021
A Secretaria de Turismo e Cultura informa que estudará a possibilidade
da criação de uma fundação com as
características sugeridas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1732/2021 Autor:
Moises Luciano Pirulito - Requer informações ao Sr. Prefeito sobre providências relativas a saúde animal e
controle de população de cachorros
abandonados no bairro Santa Tereza.
Of. nº 1251/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pelo Centro de Controle
de Zoonoses da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1733/2021 Autor:

Diego Fonseca - Requer ao Prefeito
Municipal informações sobre a dispensa de medicamentos pediátricos
nas UPAS em finais de semana, período noturno e feriados.

Exmo. Sr. Prefeito a adoção de medidas que garantam o cumprimento
da função social da propriedade, no
tocante aos imóveis abandonados
existentes em nosso município.

Of. nº 1244/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Divisão de Assistência
Farmacêutica da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Of. nº 1256/2021
Seguem, por cópia, os esclarecimentos prestados pela Secretaria
Municipal de Planejamento.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1734/2021 Autor:
Paulo Miranda - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito que determine à Secretaria
de Serviços Públicos (Postura) e Vigilância Sanitária para que realizem fiscalização no terreno localizado a Rua
Francisca de Freitas Cortes, em frente
ao número 390 – São Gonçalo.
Of. nº 1252/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local para adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1735/2021 Autor:
Paulo Miranda - Requer a Reitora da
Universidade de Taubaté que estude
a possibilidade de ampliar o parcelamento do pagamento de acordos
dos alunos inadimplentes.
Of. nº 281/2021
Para 2022, a Administração Superior da Unitau está realizando estudos para a ampliação do prazo dos
acordos, de forma a ser mais abrangente, mas que não caracterize renúncia de receita, para que os alunos
possam regularizar os seus débitos.
Atualmente, a Deliberação Consad
44/2020 proporciona ao aluno a
possibilidade de reparcelamento das
mensalidades em débito em até 12
parcelas mensais, de acordo com
o caput do artigo 4º. Ainda, o Programa de Recuperação de Créditos
– PRC, aprovado por meio da Lei
5.627/2021, possibilita o reparcelamento de dívidas em até 48 parcelas
mensais, desde que o valor de cada
parcela seja no mínimo de R$ 300,00.
Prof.ª Dr.ª Nara Lúcia Perondi Fortes
Reitora
Requerimento
N°
1736/2021
Autor: Vivi da Rádio - Requer ao
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Requerimento N° 1737/2021 Autor:
Vivi da Rádio - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito que determine à Secretaria
de Segurança Pública que reforce a
ronda policial e tome medidas cabíveis em relação a falta de segurança
no bairro Independência.
Of. nº 1256/2021
A Secretaria de Segurança Pública
informa que a Guarda Civil, em deslocamento de um próprio público a
outro, realiza o patrulhamento no
bairro citado e oficiará à Polícia Militar informando os fatos ocorridos.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1738/2021
Autor: Richardson da Padaria - Reitero Requerimento 1051/2021 de
10/6/2021 - Requer informações ao
Exmo. Sr. Prefeito sobre revitalização
das calçadas da área central.
Of. nº 1253/2021
Seguem as informações da Secretaria de Mobilidade Urbana:
Itens 1 e 4: estão sendo realizados estudos de todas as vias da área central
para viabilizar, requalificar e levantar
custos para dotá-los, conforme a Lei
Municipal de Acessibilidade 4.648,
de 5/6/2012.
Itens 2 e 3: a obra de requalificação
inicia-se na rua Joaquim Távora continuando na rua Dino Bueno, após
com retorno na avenida Nove de
Julho e finalizando na avenida Granadeiro Guimarães, tendo em vista
os estudos da alteração viária na
área central.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1739/2021
Autor: Richardson da Padaria - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre possibilidade prorrogar o
pagamento do Programa de Recupe-
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ração de Créditos Municipais de natureza tributária e não tributária vencidos até 31 de dezembro de 2020,
conforme Lei 5.648 de 23 de agosto
de 2021.
Of. nº 1253/2021
A Secretaria de Administração e finanças informa que se encontra em
trâmite por este Executivo a devida
prorrogação de prazo.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1740/2021
Autor: Richardson da Padaria - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito a respeito das vagas e licenças
dos box, banca área coberta e feira
livre do Mercado Municipal.
Of. nº 1253/2021
Segue por cópia, o Ofício Sesp
534/2021 om as informações prestadas pela Secretaria Municipal de
Serviços Públicos.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1741/2021
Autor: Richardson da Padaria - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à secretaria competente para
implantar academia ao ar livre na
praça localizada no Jardim Ana Rosa.
Of. nº 1253/2021
Segue por cópia, o Ofício Sesp
532/2021 om as informações prestadas pela Secretaria Municipal de
Serviços Públicos.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1742/2021
Autor: Richardson da Padaria - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de se determinar à Secretaria competente
para que viabilize estudos para a revisão e manutenção da sinalização
de solo no Bonfim.
Of. nº 1253/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que realizará vistoria técnica em setembro nas ruas para verificação da sinalização no Bonfim.
Após, incluirá na programação da
equipe de sinalização para execução.
Prefeito Municipal

Requerimento
N°
1743/2021
Autor: Alberto Barreto - Requer ao
Prefeito que determine ao Departamento competente a possibilidade
de transferência do parque infantil,
localizado no cruzamento da rua
Prof. Ernesto de Oliveira Filho, para o
final da rua Claudino Veloso Borges,
altura nº 200, Chácara Guisard.
Of. nº 1250/2021
Por tratar-se de projeto/obra realizada pelo CAF, sob a gestão da Secretaria de Obras, a solicitação foi
encaminhada à Secretaria para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1744/2021 Autor:
Talita Cadeirante - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o
atendimento nas unidades de saúde
para os residentes das comunidades
terapêuticas e instituições de acolhimento para dependentes químicos.
Of. nº 1255/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Divisão de Saúde
Mental da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1745/2021
Autor: Talita Cadeirante - Requer
informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a obra de requalificação da rua
Joaquim Távora.
Of. nº 1255/2021
Quanto aos itens 1 e 2, seguem, por
cópia, as informações prestadas pela
Secretaria de Mobilidade Urbana.
A Secretaria de Obras informa que
as intervenções na rua Joaquim Távora fazem parte de um conjunto de
obras, compreendendo as ruas Joaquim Távora, Dino Bueno e avenida
Nove de Julho com valor estimando
de R$ 5.600.000.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1746/2021 Autor:
Talita Cadeirante - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre os
números de telefones de todos os
setores da Prefeitura e a dificuldade

de atendimento em alguns deles.
Of. nº 1255/2021
O gestor da Área de Planejamento
e Desenvolvimento Organizacional,
Eduardo Sene Cunha, informa que
houve várias alterações de endereço,
a listagem com os números será enviada pela empresa Vivo à Prefeitura,
assim que acabarem as transferências das linhas e consolidação, será
disponibilizada a listagem.
Os números de telefone da Secretaria
de Serviços Públicos foram alterados
em função da mudança de local e já
foram atualizados nos canais de comunicação das Prefeitura: Recepção:
3629-4109, Posturas: 3622-2374, Iluminação: 3635-5791/3631-3506 e
Secretaria (Sesp): 3635-2777.
Acreditamos que até o final do ano
de 2021 estaremos com tais melhorias implantadas.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1747/2021
Autor: Talita Cadeirante - Requer informações a Mag.º Reitora da Universidade de Taubaté sobre a Concorrência 1/21 referente à alienação
do imóvel de Ubatuba.
Of. nº 282/2021
Dirimo-nos a Vossa Excelência para
encaminhar cópia do processo licitatório – concorrência pública 1/2021
da Universidade de Taubaté. Consignamos que o processo se refere
à alienação do imóvel situado na
rua Castro Alves, 392, bairro Itaguá,
Ubatuba-SP, autorizada por meio da
Lei Municipal 4.234, de 23 de abril
de 2009. Cumpre-nos informar que
as últimas avaliações mercadológicas realizadas estão presentes em
fls. 105/137, o laudo de avaliação,
em fls. 139/156, o plano de pagamento, contendo a média das avaliações realizadas, elaborado pela Pró-Reitoria de Economia e Finanças,
em fls. 157-verso/158, o parecer da
Procuradoria Jurídica justificando ser
desnecessária a exigência de no mínimo três licitantes para o certame,
em fls. 178/179 e a ata de abertura
da sessão de concorrência pública
1/2021 para alienação do imóvel em
questão, fls. 224.
Prof.ª Dr.ª Nara Lúcia Perondi Fortes
Reitora
Anexo disponível no site da Câmara
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