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SESSÃO

CÂMARA DE TAUBATÉ
APROVA MUDANÇA EM
IDADE MÍNIMA PARA
APOSENTADORIA
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Os vereadores de Taubaté
aprovaram as idades mínimas
para aposentadoria do servidor público municipal. A proposta de emenda à Lei Orgânica
1/2022, de autoria do prefeito
José Saud (MDB), foi incluída na
pauta da sessão do dia 21 e submetida à primeira votação. Será
necessária a segunda discussão,
além da promulgação, para que
a proposta se torne lei.
O texto, que recebeu emendas
redacionais da Comissão de Justiça, determina que a servidora
será aposentada aos 62 anos de
idade e o servidor aos 65 anos,
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observados o tempo de contribuição e os demais requisitos
estabelecidos em lei complementar. Atualmente, a regra é
de 55 anos para mulher e 60 para
homens, combinado com as outras exigências.
Professores terão idade mínima para a aposentadoria reduzida em cinco anos, desde que
comprovem tempo de efetivo
exercício das funções de magistério da educação infantil e no
ensino fundamental e médio,
conforme requisitos previstos
em lei complementar.
De acordo com a mensagem
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enviada pelo prefeito à Câmara,
o projeto foi apresentado para
adequar a legislação municipal
à Constituição Federal, alterada
por meio de Emenda Constitucional em 2019.
“A presente propositura seguiu as idades fixadas para os
servidores da União, mantendo-se a necessária igualdade
entre os servidores públicos e
considerando-se, ainda, a expectativa de sobrevida dos idosos,
apontada como uma das causas
da alteração previdenciária, em
respeito à simetria federativa”,
diz a mensagem.

SESSÃO

APROVADA PROPOSTA
QUE LIBERA
SUBSTANTIVOS COMUNS
PARA NOMES DE RUAS
Stockphotos

A Câmara de Taubaté aprovou no dia
21, em primeira votação, o projeto de
lei 80/2022, de autoria dos vereadores
Richardson da Padaria (União) e Vivi
da Rádio (Republicanos), que permite
a livre denominação, com substantivos
comuns, de ruas, avenidas e praças situadas em loteamentos.
Segundo os vereadores, uma lei de
2017 reservou cota mínima de 70% dos
nomes das ruas dos novos loteamentos
para homenagear pessoas. A ideia, que
parecia boa, na prática demonstrou o
contrário.
“Já se vão cinco anos que os integrantes das associações de moradores de
bairro e os moradores dos condomínios
se vêm tolhidos do direito de solicitar
ao prefeito ou aos vereadores que os espaços do território do município que es-

colheram para habitar levassem títulos
mais relacionados ao tema do empreendimento imobiliário. Assim, temos que o
Vale dos Cristais não pôde ter suas vias
ostentando placas como rua Ágata, rua
Ametista ou rua Turmalina, tampouco os
moradores da Quinta das Palmeiras poderiam dizer que vivem na rua Carnaúba
ou na rua Ráfia. Se essa lei vigorasse há
mais tempo, ocorreria que a avenida
Itália não teria esse nome, e o Jardim das
Nações teria vias com nomes distantes de
Estados Unidos, França e Japão. Talvez a
Gurilândia nem fosse chamada de Gurilândia, porque não haveria ruas, praças
e avenidas com os nomes de Narizinho,
Zé Macaco, Cinderela e Super-Homem”,
dizem os autores.
O projeto depende de segunda votação
e sanção do prefeito para que se torne lei.
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SESSÃO

Vereadores de Taubaté
aprovam sete homenagens
Vitor Reis / Arquivos pessoais

À esquerda,
vereadores
no Plenário
durante sessão;
nos detalhes,
Elisandra
Neves, Liria
Cunha, Karla
Bento, Marcos
Damasio,
Lorival Back,
Fábio Modesto
e Johnny
Gonçalves

Durante a sessão do dia 21, os vereadores de
Taubaté aprovaram sete homenagens para pessoas que são reconhecidas publicamente por serviços prestados ao município.
De autoria do vereador Richardson da Padaria
(União), o projeto de decreto legislativo 13/2022
concede título de cidadania à pastora Elisandra
Silva Neves, que fundou a Igreja Amada Abba
Church e, a partir de 2018, passou a dedicar-se exclusivamente à atividade pastoral.
Apresentado pela vereadora Elisa Representa
Taubaté (Cidadania), o projeto de decreto legislativo 14/2022 concede título de cidadania à educadora física Liria Cardoso da Cunha, professora e
técnica de basquete no programa Escola de Atletas
e Formação Integral (Eafi) do Sedes, consultora do
Instituto Gotas de Cidadania e consultora técnica
da Federação Paulista de Basquetebol.
O vereador Alberto Barreto (PRTB) é autor do
projeto de decreto legislativo 15/2022, que concede título de cidadania à pastora Karla de Souza
Pereira Bento, cofundadora da Igreja Batista da
Graça da Cidade e organizadora do projeto social
“Brincando com a graça”, que auxilia pessoas carentes com alimento, roupas e aconselhamento.
O projeto de decreto legislativo 16/2022, do ve-
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reador Moises Luciano Pirulito (PL), concede título de cidadania ao deputado estadual Marcos Roberto Damasio da Silva, eleito em 2004 e reeleito
em seguida. O deputado reservou uma série de
emendas para Taubaté, incluindo verba destinada
a aparelhar as Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs) do município.
O vereador João Henrique Dentinho (União)
é autor de dois projetos de decreto legislativo:
17/2022, que concede título de cidadania ao padre
Lorival João Back, diretor da obra social “Instituto
Meninos de São Judas Tadeu”; e 19/2022, que entrega ao padre Fábio dos Santos Modesto, o Padre
Fabinho, da Paróquia São Pedro, a comenda Jacques Félix, a mais importante homenagem oferecida pelo município.
Por iniciativa do vereador Rodson Lima Bobi
(PSDB), o projeto de decreto legislativo 18/2022
concede título de cidadania ao treinador de artes
marciais Johnny Flores Gonçalves, que mantém
um projeto social voltado à formação de atletas e
conquistou títulos em diversos campeonatos.
Os títulos de cidadania serão entregues em solenidade a ser agendada no segundo semestre. A comenda Jacques Félix é conferida na sessão solene
de aniversário da cidade, em dezembro.
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SESSÃO

Transferência de R$789 mil
no orçamento segue para
sanção do prefeito
Stockphotos

Segue para sanção do prefeito o projeto de lei 75/2022,
que transfere R$789 mil de
emendas parlamentares do
orçamento para outras finalidades. A proposta foi aprovada
em segunda votação pelos vereadores no dia 21 e depende
da sanção para se tornar lei.
De acordo com a mensagem
enviada pelo prefeito à Câmara
de Taubaté, as emendas tinham
impedimentos insuperáveis, e

foi necessário modificar a finalidade delas. Essa verba será
redistribuída para a Chefia de
Gabinete (serão R$3 mil) e as
Secretarias de Esportes (R$72
mil), de Administração (R$5
mil), de Saúde (R$626 mil), de
Obras (R$20 mil), de Serviços
Públicos (R$20 mil), de Segurança (R$3 mil) e de Educação
(R$40 mil).
As novas indicações foram
apontadas pelos vereadores

Serginho (Progressistas), Neneca Luiz Henrique (PDT),
Marcelo Macedo (MDB), Douglas Carbonne e Vivi da Rádio,
do Republicanos, Professor
Edson (PSD), Rodson Lima
Bobi e Diego Fonseca, do PSDB,
João Henrique Dentinho e Richardson da Padaria, do União,
Adriano Coletor Tigrão e Elisa
Representa Taubaté, do Cidadania, Talita Cadeirante (PSB)
e Jessé Silva (PL).
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AUDIÊNCIA

Audiência debate descarte
de entulhos da construção
A Câmara de Taubaté recebeu
secretários municipais, empresários e transportadores de caçambas na segunda-feira, 20,
para debater o descarte de entulhos da construção civil e a saturação dos aterros existentes
na cidade. A audiência foi solicitada pelo vereador Moises Luciano Pirulito (PL).
Durante o debate, o secretário
de Obras, Rodrigo Rodrigues,
explicou que a Prefeitura é obrigada por lei a comprar e utilizar
areia e brita provenientes de reciclagem, porém, isso nunca
ocorreu. Ele citou que a cidade
tem uma empresa licenciada
para este serviço, a Alpha Ambiental, mas precisaria ampliar
sua capacidade para atender à
demanda do município.
Além
disso,
Rodrigues
afirmou que um condomínio foi
construído ao lado da empresa,
e os moradores reclamam do
barulho e poeira gerados durante a operação, apesar de a
Alpha ter sido instalada anteriormente e estar licenciada

para esta finalidade. Desta
forma, a Prefeitura propõe doar
uma área para a empresa no
Distrito Industrial do Una 2, em
local adequado para a atividade,
e em troca a Alpha forneceria
areia e brita reciclados para o
município, em atendimento à
legislação municipal.
Outra medida compensatória
oferecida pela empresa é o rebaixamento do aterro municipal
em dois metros, por meio da reciclagem do material que está
depositado lá. Atualmente, o
aterro está na cota 23, mas a condição regular seria a cota 21.
Além disso, a empresa assumiria o compromisso de fixar
o valor do metro cúbico cobrado pelos transportadores de
caçamba em R$5, metade da
quantia fixada atualmente, que
tem sido questionada pelos motoristas em razão do aumento
dos custos de transporte.
Segundo o secretário de
Obras, a doação da área para a
empresa sanaria esse quadro.
“A situação é essa: temos um

problema, apareceu um empresário que já está licenciado,
que pediu uma área para a Prefeitura, para poder aumentar
o processamento, em contrapartida vai nos oferecer materiais gratuitos para a gente
usar em várias áreas. Pegamos
tudo, juntamos, atende tudo,
que ótimo, então, não sei qual
é a guerra que estão tentando
armar aqui. Não tem guerra,
estamos aqui para ajudar, que
venham mais dez, 20 [empresários], não tem problema nenhum”, disse Rodrigues.
Diretor da Alpha Ambiental,
Marco Mancilha disse que a
empresa pretende triplicar a
capacidade de processamento,
o que seria suficiente para
atender à quantidade de resíduo gerada no município.
Participaram da audiência
os vereadores Elisa Representa
Taubaté (Cidadania), João Henrique Dentinho (União), Marcelo Macedo e Paulo Miranda,
do MDB, Talita Cadeirante (PSB)
e Vivi da Rádio (Republicanos).
Vitor Reis

Germano Arraes,
Mário Alves,
Marco Mancilha,
Gabriel Alcantara,
Magali Rodrigues,
Alexandre Magno,
Moises Pirulito,
Alexandre Ferri,
Lúcio Araújo e
Rodrigo Rodrigues
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LEI

Taubaté regulamenta Audiências
debatem
jornada de trabalho transporte
público e
dos professores
museus
Stockphotos

O prefeito José Saud
(MDB) sancionou no dia
16 a Lei Complementar
481, que instituiu um
terço da jornada de trabalho dos professores
para hora-atividade e
adéqua a lei municipal à
legislação federal.
A carga horária do docente deverá ser preenchida semanalmente até o
limite de oito horas-aulas
diárias com alunos, podendo estender-se até dez

horas diárias, quando estiver dedicada ao trabalho
pedagógico na unidade. A
jornada semanal de trabalho do docente é de dois
terços da carga horária
para o desempenho das
atividades de interação
com alunos. A jornada inicial semanal é de 16 horas-aulas de trabalho em
sala de aula e oito horas-atividades, dais quais seis
serão cumpridas na escola
e quatro em local de livre

escolha. A jornada completa é de 32 horas-aulas
em sala de aula e 16 horas-atividades, das quais
12 serão na escola e quatro
em local de livre escolha.
A lei entrará em vigor
decorridos 90 dias de sua
publicação, ou seja, a
partir de 13 de setembro.
Para conhecer esta e outras leis municipais acesse
o portal da Câmara de
Taubaté na internet, www.
camarataubate.sp.gov.br.

A Câmara de Taubaté realiza
duas audiências públicas durante a última semana de junho,
para debater assuntos de interesse geral.
Na segunda-feira, 27, a partir
de 14h, o vereador Marcelo Macedo (MDB) leva para debate a
reestruturação do transporte
público. Ele é autor do requerimento 1685/2022, no qual explica que é importante “a apresentação dos dados preliminares
do estudo de reestruturação do
transporte público, antes que
sejam realizadas as alterações”.
Por iniciativa da vereadora
Elisa Representa Taubaté (Cidadania), na quarta-feira, 29, a
partir de 9h30, será realizada
audiência para discutir a realização da Semana Municipal
de Museus. O evento foi solicitado por meio do requerimento
1626/2022, e a vereadora argumenta que “a valorização da arte
e da cultura são fundamentais
para manutenção do sentimento
de pertencimento do povo e da
preservação das suas raízes, história e patrimônio”.
A TV Câmara Taubaté transmite os eventos ao vivo pelo
canal aberto 4.2 e pela Claro TV
canal 4, site, Facebook e Youtube
(pesquise por tvctaubate). O interessado pode participar dos
eventos diretamente no Plenário
ou enviar perguntas pelo WhatsApp (12) 3625-9525.
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LEI

Taubaté tem
novas regras
para inclusão
de eventos no
calendário oficial

Prefeitura
oficializa
recursos de
R$2,3 milhões
para Hospital
Veterinário
PMT
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Entrou em vigência no dia 16
a Lei 5.737, de autoria da vereadora Elisa Representa Taubaté
(Cidadania), que altera a lei municipal relativa ao calendário de
eventos, de forma a tornar mais
claro que as consultas e audiências públicas que avaliam a “alta
significação” das datas devem
ser documentadas e que instruam o projeto de lei.
A realização de consultas
ou audiências públicas já está
prevista na legislação, mas,
conforme a autora, a mu-

8

dança traz “mais nitidez para
os critérios de instituição
ou incorporação de datas e
eventos ao calendário oficial
do município”.
Emenda do vereador Alberto
Barreto (PRTB), aprovada com
o texto, simplificou ainda mais
o procedimento, ao retirar a necessidade de se ouvir “organizações e associações legalmente
reconhecidas”, o que poderia inviabilizar proposições cujos segmentos não tenham essas entidades atuantes.
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O prefeito José Saud (MDB)
sancionou a Lei 5.739, de sua
autoria, que altera o orçamento
municipal para transferir R$2,3
milhões para custeio do Hospital Veterinário.
Na mensagem, o prefeito explica que é necessário oficializar
no orçamento a dotação para o
hospital. Fazem parte do montante R$150 mil em emendas impositivas de vereadores.
Para conhecer esta e outras
leis municipais, acesse o portal
da Câmara de Taubaté na internet,
www.camarataubate.
sp.gov.br, opção “Legislação”.

AUDIÊNCIA

Protetores falam sobre
dificuldade para alcançar
bem-estar animal
Vitor Reis

A Câmara de Taubaté realizou audiência na quarta-feira,
22, para debater direitos e bem-estar animal. O evento foi solicitado pelo vereador Douglas Carbonne (Republicanos).
Ativistas da causa falaram
sobre as dificuldades para se
cumprir um trabalho, muitas
vezes feito voluntariamente.
A protetora Marilú Godói, por
exemplo, abriga em sua casa
animais que foram abandonados e promove uma feira de
adoção aos sábados.
“Temos a chance de mudar o
destino desses animais. Às vezes,
a gente tira esse animal da rua e
consegue doar para uma família,
e a gente fica muito feliz. Lógico
que às vezes erramos, a adoção é
um tiro no escuro, mas, nas minhas feiras, procuramos errar o
mínimo possível”, disse Marilú.
Vereadora em Campos do
Jordão, Lilian da Matta falou
que muitos cuidadores custeiam
por conta própria as despesas
de ração, remédios e atendimento veterinário, além de batalhar para conseguir políticas
públicas para este segmento. “É
um desgaste, tem que ter jogo de
cintura junto à prefeitura, às secretarias, é muito complicado.”
Ex-vereadora de Ilhabela, Salete Salvanimais acrescentou
que em muitos municípios a defesa animal não é prioridade de
governo. De Queluz, a vereadora
Janaina Protetora demonstrou

as ações realizadas pelo poder
público, que resultaram na castração de 1.412 bichos.
Durante a audiência, os protetores também destacaram a iniciativa de Taubaté, ao inaugurar
o Hospital Veterinário. Presidente do Conselho Municipal de
Bem-Estar Animal, Afonso Neto
avaliou que a unidade foi inaugurada há pouco tempo, para
que seja criticada.
Secretária de Meio Ambiente
e Bem-Estar Animal, Magali
Neves acrescentou que o Hospital Veterinário foi aberto há
17 dias, e neste período realizou
469 consultas, mais de mil procedimentos, 50 cirurgias e 390
exames de imagem. Segundo
ela, a média diária de atendimentos é de 27 animais, embora

a Prefeitura só tenha contrato
para 20. O excedente não é custeado pelo município, afirmou
Magali.
Carbonne lembrou que este
é o sétimo hospital veterinário
do Brasil e que luta para ampliar
o atendimento para 24 horas
diárias. Ressaltou que, como o
prédio se tornou pequeno para
a quantidade de atendimentos,
a administração está em busca
de um espaço mais adequado, e
que outros municípios estudam
fazer convênio com Taubaté
para atender os animais feridos.
Participaram da audiência
os vereadores João Henrique
Dentinho e Richardson da Padaria, do União, Moises Luciano Pirulito (PL) e Vivi da
Rádio (Republicanos).

Jaqueline
Tupinambá,
Marilú Godói,
Afonso Neto,
Natasha
Jacquet, Magali
Rodrigues,
Douglas
Carbonne, Lilian
da Matta, Salete
Salvanimais
e Janaína
Protetora
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AUDIÊNCIA

Simube oferece R$200 mil
em bolsa para modalidade
de ensino à distância
Giovana Vasconcelos

Mayra Cecília
Dellú, Nara
Fortes,
Douglas
Carbonne e
Allison Ryan
de Souza
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O Sistema Municipal de
Bolsas de Estudo (Simube) reservou 20% do seu orçamento
para bolsas na modalidade de
ensino à distância (EAD). A informação foi divulgada na audiência realizada na Câmara de
Taubaté no dia 23 pelo chefe do
Simube, Allison Ryan de Souza.
Segundo ele, a separação do
orçamento entre as modalidades
presencial e à distância fez com
que, aparentemente, houvesse
redução do número de bolsas.
No entanto, houve a diminuição
de recursos da modalidade presencial justamente para acomodar os alunos do EAD.
Durante a audiência, convocada por meio do requerimento
1668/2022, do vereador Douglas Carbonne (Republicanos),
também foi discutida a criação
de um segmento exclusivo para
Medicina e de um programa Es-

cola da Família Municipal.
Com relação ao primeiro
ponto, Allison explicou que o
teto da renda familiar permitido para ingresso no Simube
subiu de cinco para oito salários-mínimos, e com isso mais
alunos de Medicina foram contemplados. Esses estudantes
demandam custeio por um período mais longo, uma vez que o
curso tem duração de seis anos.
Carbonne mencionou que a
lista de aprovados para bolsa financiamento deste ano é composta somente por alunos de Medicina e apontou que a criação
de uma modalidade específica
para essa carreira permitirá que
alunos de outros cursos possam
ser beneficiados.
Reitora da Universidade de
Taubaté (Unitau), Nara Lucia Perondi Fortes concordou com a
iniciativa e sugeriu que o aluno,
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depois de formado, preste serviços nas Unidades de Pronto
Atendimento municipais, assim
como ocorre em programas estaduais e federais de doutorado
e mestrado, com objetivo de retribuir o incentivo.
Quanto ao programa Escola
da Família, trata-se de uma prestação de serviços do bolsista durante o final de semana, em escolas ou unidades municipais,
em prol da população. Para Carbonne, há disponibilidade de
prédios públicos municipais, e
todos os cursos deveriam ser incluídos neste programa.
Participaram da audiência
os vereadores Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa
Taubaté, do Cidadania, João
Henrique Dentinho (União),
Marcelo Macedo (MDB), Talita Cadeirante (PSB) e Vivi da
Rádio (Republicanos).
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VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA
(1º.1.2021 a 31.12.2024)
Mesa 2021-2022
Presidente
Paulo de Tarso Cardoso de Miranda “Paulo Miranda” (MDB)
1º vice-presidente
Richardson Ramos de Sousa “Richardson da Padaria” (União)
2º vice-presidente
Rodson Lima Silva Junior “Rodson Lima Bobi” (PSDB)
1º secretário
João Henrique de Moraes Ramos “João Henrique Dentinho” (União)
2º secretário
José Adalcio Nunes Coelho “Nunes Coelho” (Republicanos)
Plenário
Adriano Graciano “Adriano Coletor Tigrão” (Cidadania)
Boanerge dos Santos “Boanerge” (PTB)
Diego Fonseca Nascimento “Diego Fonseca” (PSDB)
Douglas Alberto Santos “Douglas Carbonne” (Republicanos)
Edson Aparecido de Oliveira “Professor Edson” (PSD)
Elisa de Oliveira Coelho Manoel “Elisa Representa Taubaté” (Cidadania)
Jessé da Silva “Jessé Silva” (PL)
José Alberto Barreto da Costa “Alberto Barreto” (PRTB)
Luiz Henrique Couto de Abreu “Neneca Luiz Henrique” (PDT)
Luiz Marcelo Falcão de Abreu “Marcelo Macedo” (MDB)
Moises Luciano Pereira dos Santos “Moises Luciano Pirulito” (PL)
Sergio Ricardo Gonçalves “Serginho” (Progressistas)
Talita de Lima Barbosa “Talita Cadeirante” (PSB)
Viviane Marcele de Aquino “Vivi da Rádio” (Republicanos)

REPÓRTERES
Fernanda Ribeiro e Lincoln Santiago
ESTAGIÁRIOS
Eduarda Visoto, Giovana Vasconcelos,
João Victor Mercê, Larissa Tavares,
Louise Sampaio e Vitor Reis

Acesse a biografia e os
contatos dos vereadores em
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
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PALAVRA DOS VEREADORES

58ª sessão ordinária
O vereador Adriano Coletor Tigrão se indignou ao falar sobre a
precariedade de algumas UPAs.

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania

- Vou falar da saúde taubateana
de novo, sobre a diferença
entre a UPA Santa Helena e a
UPA San Marino. A UPA Santa
Helena oferece à nossa população jantar, almoço, café, condições de qualidade. A UPA San
Marino oferece à população
cadeira para ficar sentada por
mais de dez horas. Essa é a diferença de algumas OSs. Então,
peço ao líder do prefeito, ao prefeito Saud, que a gente possa
levar a OS da Santa Casa, que
está na Santa Helena, para o

O vereador Alberto Barreto comentou a mudança realizada no
bairro Pedra Grande no dia 8 de
junho, com a instalação de aduelas
pela Secretaria de Obras.

ALBERTO BARRETO
PRTB
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- Aí está a obra terminada lá,
a colocação das aduelas na
Pedra Grande, diminuindo a
possibilidade de inundação e
enchente no bairro. É uma solução boa para a região rural, é
exatamente essa possibilidade
de a gente dar mais qualidade
ali, principalmente para a população, que sofre muito com
essa questão das enchentes.
É uma situação que vai ajudar
muito a população.
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San Marino. A população está
cansada de ouvir que o vereador vai na UPA San Marino,
que o vereador vai no Cecap,
que o vereador vai na Santa
Helena e não resolve.

Tigrão comentou que muitos
munícipes pensam que ele,
como parlamentar, não quer resolver o problema. “O que resolve é a união de nós, vereadores, e também do prefeito, o
Executivo e o Legislativo.”

O vereador chamou a atenção
dos profissionais da saúde, que
muitas vezes passam horas em
frente ao celular, ao invés de
atender a população.

  
O vereador comentou a importância da população participar ativamente dos assuntos
políticos, tanto no sentido de cobrar quanto no sentido de fiscalizar. “O vereador funciona como
fiscalizador do Poder Executivo,
mas a população também tem
que fazer o papel dela, de fiscalizadora do poder político.”
Para complementar, reforçou
o pedido para que os munícipes
participem presencialmente das
audiências e sessões na Casa.

Alberto destacou a atuação
da pastora Karla de Souza Pereira Bento, da Igreja Batista da
Graça, que será homenageada
com título de cidadania taubateana por iniciativa dele.

PALAVRA DOS VEREADORES

58ª sessão ordinária
vem prestando à população,
principalmente a mais carente. É o caso do Marlene Miranda, na estrada do Itape- Estivemos nas Chácaras Ingrid, cerica. É o caso das Chácaras
a pedido do pessoal que nos Ingrid, em que o pessoal reprocurou para solicitar diversas clama dos horários de ônibus
melhorias no bairro. Estivemos urbano e escolar, dos pontos,
com a comissão de moradores revitalização da escola e ilue solicitamos essas melhorias, minação pública.

O vereador Boanerge prestou
contas sobre os serviços que foram
solicitados por ele à Prefeitura,
como a passagem de uma linha de
ônibus no bairro Chácaras Ingrid.

BOANERGE
PTB

DIEGO FONSECA
PSDB

entre elas, a linha de ônibus. O
pessoal da ABC esteve no local,
com a Diretoria de Transporte,
e esse pedido foi atendido na
semana passada. Então, a gente
está aqui para agradecer esses
atendimentos que a Prefeitura

 
Boanerge comemorou a revitalização da praça Cruzeiro,
feita a seu pedido. Depois de
muito tempo sem ser utilizada,
a praça localizada no Alto São
Pedro voltou a ser usufruída
pela população.

O vereador Diego Fonseca pediu
ao Poder Executivo a oferta de atividades físicas para as crianças
da cidade e a contratação de profissionais de Educação Física para
desenvolver programas de futebol
com esse público.

orçamento é curto, mas nós
estamos pedindo porque as
crianças estão aí pedindo, solicitando que tenha na cidade
um esporte para elas.

- Fiz um requerimento para a Secretaria de Esportes, solicitando
que o nosso secretário estude a
proposta de instituir no município escolinhas de futebol nos
campos e quadras poliesportivas da Prefeitura de Taubaté.
As crianças realmente precisam
de um incentivo, precisam ter
um estímulo aqui na cidade,
então, nós fizemos esse requerimento. Nós sabemos que o

  
Diego comentou que, se o
pedido for atendido pelo secretário de Esportes, pode ser
que as outras pastas comecem
a trabalhar. “Eu vou trazer nas
próximas sessões um bolinho
de aniversário para cantar parabéns para alguns secretários,
por não executarem o serviço
que têm que fazer. Eu acho que
esse vai ser o tom para ver se a
gente desperta alguns secretários que estão dormindo.”

Câmara Municipal de Taubaté, 24.6.2022 - Boletim Legislativo nº 1458

13

PALAVRA DOS VEREADORES

58ª sessão ordinária
A vereadora Elisa Representa
Taubaté falou sobre a cerimônia
de abertura do Plano Municipal de
Primeira Infância que será elaborado em Taubaté.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

- A gente vai acompanhar e, se
tudo der certo, até o final do
ano a gente tem instituído na
nossa cidade o Plano Municipal
de Primeira Infância. A cada R$1
investido na primeira infância, a
gente tem um retorno de R$7.
Então, é um investimento extremamente inteligente para
todas as cidades. O evento vai
acontecer a partir das 15h no
Centro de Formação de Professores, na Secretaria de Edu-

cação. Queria parabenizar o
prefeito José Saud por essa
iniciativa, bem como a Secretaria de Educação.
 
O assessor parlamentar Rafael Soares convidou os moradores da região para o Sarau
Queer na sexta-feira, 24, cujo objetivo é mostrar a resistência do
grupo, além de expor arte, cultura e debates.

Elisa também abordou que
sua equipe participou do Fórum
de Combate à Violência contra o
Idoso e informou que no mês de
junho foram nomeados novos
membros para o Conselho Municipal do Idoso.

aprender. Pude também
levar ali alguns projetos que
se tornaram lei municipal e
mostrar para eles a impor- Cada aluno fez uma pergunta tância do nosso trabalho aqui
para mim. Pude interagir e falar na Câmara de Taubaté.

O vereador Jessé Silva comentou a visita que fez à Escola
Batista Emet de Taubaté e elogiou
os alunos, que trouxeram vários
questionamentos.

JESSÉ SILVA
PL
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um pouco do nosso trabalho
aqui na Câmara, mostrando
um pouco do Poder Legislativo,
a nossa função, a importância
da Câmara, o desenvolvimento
de uma cidade igual a Taubaté.
Quero parabenizar o Colégio Batista Emet, é uma escola muito
preparada. Eu pude sentir a atmosfera muito positiva, o entusiasmo dos alunos querendo
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Jessé disse estar lutando
para que as pessoas com autismo tenham mais direitos estabelecidos pela legislação. O
parlamentar e a secretária de
Educação, Vera Hilst, visitaram
escolas para dar início à implementação de melhorias. “A secretária Vera atendeu muito
bem e mostrou empenho para
poder melhorar a cada dia a
vida desses alunos que precisam tanto.”
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JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

O vereador João Henrique
Dentinho parabenizou o prefeito
José Saud pelas obras realizadas
na Ponte do Salgado, na estrada
do Malacacheta.

que aguenta, e não aquelas
coisas que de hora em hora a
gente tem que estar trocando.

- Eu parabenizo, juntamente ao
vereador Alberto [Barreto], que
deixou a sua emenda parlamentar para estar fazendo isso,
parabenizo o prefeito Saud pelo
seguinte: as emendas de um
vereador jamais conseguiriam
fazer esse trabalho se as aduelas
não fossem construídas dentro
da FAC (Fábrica de Artefatos de
Concreto). Então, parabenizo o
prefeito por estar tomando essa
atitude, de colocar uma ponte

 
O vereador falou sobre as
festas juninas, como a do Sagrado Coração de Jesus e a de
São Luiz Gonzaga. Dentinho destacou as emendas que reservou
para as festas e convidou os munícipes para participarem dos
eventos.

Dentinho destacou a obra
de contenção de enchentes no
Sítio Santo Antônio. Ele parabenizou a Prefeitura pela iniciativa e disse que essa melhoria
vai evitar que em dezembro, na
época de chuvas, não ocorram
alagamentos naquele bairro.

Em vídeo, o vereador Moises
Luciano
Pirulito
denunciou
maus-tratos causados a um cachorro que estava abandonado
próximo a uma casa no Jardim
Maria Augusta.

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL

- No feriado de Corpus Christi
recebemos uma denúncia, vou
colocar o vídeo aqui pra vocês
do resgate, você vê em primeira
mão, o pessoal da Guarda Civil
Municipal está aqui para dar suporte. (...) Tentamos de todas as
formas, chamamos, gritamos,
já tem uns 40 minutos que estamos aqui, pensamos ter
visto um vulto na janela, mas
ninguém atende. Como é um
caso de extrema gravidade, não

tem outro jeito, nós vamos
entrar para resgatar o cachorro. Lembrando que esse
é o fundo de uma escola, não
estamos entrando em residência alguma.
 
Segundo Pirulito, havia dois
cachorros no local, mas eles só
conseguiram ter acesso a um,
que estava desnutrido. Eles se
encaminharam para a delegacia,
para registrar boletim de ocorrência, mas retornariam à casa
na tentativa de resgatar o outro
animal. “Aqui dentro tem duas,
hoje nós encontramos uma, não
sei o que fizeram com a outra,
mas no sábado eu volto aqui pra
gente resgatar essa bichinha.”
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cadeira de plástico, sem conforto. O tripé da humanização
é ter um ambiente saudável,
de qualidade e infraestrutura,
- Foi uma demanda que os tanto para os pacientes
munícipes
reivindicaram. quanto para os profissionais
Estive com o [gerente adminis- que estão trabalhando.

O vereador Rodson Lima Bobi
falou a respeito da emenda impositiva no valor de R$18 mil que foi
direcionada para a compra de 12
poltronas para a UPA Central.

RODSON LIMA BOBI
PSDB

trativo] Luiz, na UPA Central, ele
mostrou para mim a reforma
que está sendo realizada para
melhorar o atendimento, a infraestrutura, e aí estão as poltronas. É triste ver pessoas que
estão acompanhando alguns
pacientes, no caso idosos ou
menores de idade, e ter que
passar a noite sentado numa

O vereador Serginho agradeceu
as emendas de R$800 mil enviadas
pelo deputado federal Guilherme
Mussi, para melhorias na cidade.

SERGINHO
Progressistas
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- Já estão destinadas, então, as
nossas emendas para recapeamento e também iluminação
pública. Nós vamos trabalhar
em parceria com o Lucas [Dominoni, secretário de Esportes]
para que possa levar segurança
e iluminação para as quadras
aqui da nossa cidade. Então,
é um mandato nosso, mais o
Maurício Neves [dirigente do
partido] e o Guilherme Mussi,
dando uma questão de segurança, levando iluminação
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Bobi ressaltou que irá visitar
outras unidades de saúde para
fiscalizar os serviços das organizações sociais contratadas para
gerenciá-las. “Comprovar se o
trabalho está sendo feito com a
maior qualidade para o munícipe, para o cidadão taubateano,
porque, como eu gosto de dizer,
é o imposto do taubateano que
custeia tudo isso aí.”

para os nossos bairros.
 
Serginho divulgou o programa beneficente “Pedalando
pela vida”. O evento foi realizado
com o objetivo de incentivar a
doação de sangue no município,
uma vez que o estoque do banco
de sangue está em baixa.
 
Serginho solicitou à Secretaria de Obras um estudo para
revitalizar as margens do córrego Monção, na rua Renato
Ortiz, na Esplanada Santa Terezinha. Ele informou que alguns moradores jogam o lixo
irregularmente nas margens, e
isto pode causar assoreamento
do córrego e destruição da calçada e do asfalto.
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cipação popular, um espaço
para que essas pessoas,
para que as nossas pessoas,
pessoas como eu, tenham
voz, possam dialogar com o
Poder Executivo. Essa minuta
já está pronta, já está en- Quando se fala de direito
tregue, ela só precisa chegar
para pessoas de grupos minoritários, a gente não está pe- nesta Casa e ser votada.

A vereadora Talita Cadeirante
salientou a importância da luta
da comunidade LGBTQIA+, que é
fortificada no mês de junho. Além
disso, avaliou que os movimentos
das minorias precisam parar de
ser desqualificados por crenças
sem fundamentos.

TALITA CADEIRANTE
PSB

dindo um privilégio, a gente
está pedindo o resguardo
dos nossos direitos. Na nossa
cidade a gente tem a minuta
de um projeto para criar o
Conselho Municipal da Diversidade Sexual e de Gênero,
para que a gente tenha a parti-

 
Talita explicou que a parada
LGBTQIA+ começou em 1997,
portanto, há 25 anos, e tem objetivo de estreitar e lutar para
que os direitos sejam postos em
prática. Além disso, a Parada
Gay, que aconteceu em São
Paulo, incentiva a economia e o
turismo local.

56 já estão ativos, já estão trabalhando, e o restante está
dentro do prazo ainda de 30
dias para poder se apresentar
- Então vocês, mães e pais que
e começar a ocupar as vagas
estão preocupados com seus
efetivas da escola. A tenfilhos perdendo aula, com jadência, segundo a Secretaria
nelas grandes e buracos, ADIs
de Educação, é chamar até
tendo que cobrir, diretor da
escola dando aula, isso está quase 500 professores.

A vereadora Vivi da Rádio
afirmou que a falta de professores
no Sedes está com os dias contados para acabar.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

com tempo determinado para
acabar, e a gente continua cobrando nesta Casa. Eu recebi
aqui a Priscila, que é a diretora
pedagógica [da Secretaria de
Educação], acompanhada da
Fernanda e da Meire, e vieram
explicar que, de 200 professores,

 
Vivi alertou a população
sobre notícias falsas sobre
o projeto de mudança da
Planta Genérica de Valores.
Ela afirmou que os vereadores
estão vendo a melhor maneira
para não impactar a vida da população com a alteração.
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Sessão
59ª SESSÃO ORDINÁRIA
28.6.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens
e de proposições apresentadas pelos
Vereadores.
Discussão e votação de proposições em
destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 80/2022, de autoria do Vereador Richardson da Padaria e da Vereadora Vivi da Rádio, que revoga o § 3º
do art. 1º da Lei nº 3.996, de 1º de dezembro de 2006, para passar a permitir
a livre denominação com substantivos
comuns, de logradouros públicos situados em loteamentos.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 74/2022, de autoria do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 da Prefeitura Municipal de
Taubaté, do Instituto de Previdência do
Município de Taubaté - IPMT e da Universidade de Taubaté e suas Fundações.
– Há parecer contrário da Comissão de
Finanças e Orçamento.
– Há sete emendas.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 9/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que institui o Regime de
Previdência Complementar para os servidores públicos municipais titulares
de cargo efetivo e fixa o limite máximo
18

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

para a concessão de aposentadorias
e pensões pelo regime de previdência
de que trata o art. 40 da Constituição
Federal.
– Há cinco emendas.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 90/2022, de autoria do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre o
parcelamento de débitos do Município
de Taubaté com seu Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, de que trata a
Emenda Constitucional nº 113, de 2021.
ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Complementar nº 18/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre alteração do Anexo I da Lei Complementar nº 470, de 13 de dezembro
de 2021, estabelecendo nova referência
salarial aos servidores ocupantes do
Cargo Efetivo de Agente Comunitário de
Saúde, Agente de Controle de Vetores e
Agente de Controle de Endemias, nos
termos da Lei Federal 11.350, de 2006
e da Emenda Constitucional nº 120, de
2022.
– Há uma emenda.
ITEM 6
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 96/2022, de autoria do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre
autorização para abertura de crédito
adicional suplementar, no valor de R$
1.718.000,00.
ITEM 7
1ª discussão e votação do Projeto
de Lei Ordinária nº 104/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre a autorização para abertura de
crédito adicional especial e crédito
adicional suplementar, no valor de R$
43.542.202,74.
ITEM 8
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 105/2022, de autoria
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do Prefeito Municipal, que dispõe sobre
autorização para abertura de crédito
adicional suplementar no valor de R$
7.600.000,00, para os fins que especifica.
ITEM 9
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 172/2021, de autoria
do Vereador Adriano Coletor Tigrão, Vereadora Elisa Representa Taubaté, Vereador Paulo Miranda e Vereador Richardson da Padaria, que inclui no
Calendário Oficial de Datas e Eventos
do Município de Taubaté o Festival de
Pipas.
– Há uma emenda.
ITEM 10
Discussão e votação única do Projeto
de Decreto Legislativo nº 21/2022, de
autoria do Vereador Luiz Henrique
Neneca, que concede Título de Cidadão
Taubateano ao Senhor Luciano Henrique de Gouveia.
– Há uma emenda.
ITEM 11
1ª discussão e votação da Proposta de
Emenda à Lei Orgânica do Município nº
2/2022, de autoria da Vereadora Talita
Cadeirante e outros, que altera a redação de dispositivos da Lei Orgânica
do Município de Taubaté para adequar
as nomenclaturas que referenciam as
Pessoas com Deficiência.
PALAVRA DOS VEREADORES
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, Republicanos
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União

ATOS OFICIAIS

Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Plenário Jaurés Guisard, 24 de junho de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Licitação
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 2388/2022
MODALIDADE: Pregão nº. 03/2022 (Lei
Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e
suas alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada:
CELIO
DOMINGOS
CABRAL DOS SANTOS - ME
Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva para os aparelhos de ar-condicionado.
Valor Total: R$ 73.800,00 (setenta e três
mil e oitocentos reais).
Prazo: 12 meses a partir de 20 de junho
de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.17 –
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO: nº 3382/2022 – Aquisição
de assinatura do jornal O Estado de São
Paulo.
Ante os documentos juntados aos
autos do processo epígrafe e do parecer
exarado pela Procuradoria Legislativa,
com fundamento no art. 25 “caput” da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
e, em atenção ao comando previsto no
art. 26, da mesma Lei, RATIFICO a Inexi-

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

gibilidade de Licitação em favor da empresa S/A O ESTADO DE S. PAULO.
Publique-se.
Taubaté, 23 de junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO: nº 3390/2022 – Aquisição de
assinatura do jornal Folha de São Paulo.
Ante os documentos juntados aos
autos do processo epígrafe e do parecer
exarado pela Procuradoria Legislativa,
com fundamento no art. 25 “caput” da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
e, em atenção ao comando previsto no
art. 26, da mesma Lei, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação em favor da empresa FOLHA DA MANHÃ S/A.
Publique-se.
Taubaté, 23 de junho 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° 1526/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a falta de materiais básicos de limpeza na
ESF do bairro Chácara Silvestre.
Of. nº 763/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que a compra dos
materiais de limpeza é feita por meio de
processo licitatório, e o abastecimento
é realizado pelo almoxarifado central da
Prefeitura, de acordo com a entrega dos

materiais solicitados pelas empresas
vencedoras. Alguns itens estão sendo distribuídos semanalmente para reposição.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1528/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que designe
o secretário de Esportes para prestar informações sobre a cobrança de ingresso
nos jogos do campeonato amador realizado no Clube A.D.C. Volkswagen.
Of. nº 764/2022
A Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida informa que oficiou à Liga
Municipal de Futebol Taubaté — LMFT
para preste as devidas informações a respeito da denúncia feita.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1529/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que designe a Secretaria de Segurança Pública
para que intensifique a segurança do
Cemume.
Of. nº 764/2022
A Gestão de Assistência Farmacêutica,
juntamente com a Secretaria de Saúde,
realizou os contatos necessários com
a Secretaria de Segurança, com a finalidade de melhorar a segurança da Farmácia Cemume. A Gestão de Assistência
Farmacêutica informa, ainda, que a Secretaria de Segurança prontamente
enviou a Guarda Municipal para avaliar
a necessidade de dispositivos de segurança no local, e a intensificação da segurança já está em andamento
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1530/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a falta de medicamentos na unidade ESF
do bairro Chácara Silvestre.
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Of. nº 763/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1531/2022
Autor: Nunes Coelho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que se
cumpra a Lei 5.324, de 18 de setembro
de 2017, que dispõe sobre a interrupção
de trânsito feita por composições ferroviárias no município de Taubaté.
Of. nº 760/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa a concessionária será notificada
para o cumprimento da Lei 5.324/17, que
proíbe as interrupções do trânsito de veículos automotores, de tração humana e
de pedestres decorrentes da parada de
composições ferroviárias no período das
6h às 23h, no município de Taubaté.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1532/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que faça a limpeza
da boca de lobo localizada na rua Rita
Maria de Oliveira Marcondes de Moura
em frente ao n° 51 – Cidade Jardim.

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Prefeito Municipal
Requerimento N° 1534/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a utilização da
emenda impositiva que reforça dotação
para custeio da ESF Água Quente.
Of. nº 752/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Saúde:
Emenda destinada à saúde: 191.4 Reforçar a dotação para custeio da ESF
Água Quente.
A Emenda 191.4 contemplará a aquisição
de materiais de limpeza, como lixeiras,
papeleiras, saboneteiras, suporte para
material perfurocortante, entre outros,
além de materiais para fisioterapia. Ressalta-se que a licitação dos produtos de
limpeza ocorre por meio do Pregão Eletrônico 338/2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1535/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a falta de médicos na unidade de saúde do Jardim
Ana Rosa.

Requerimento N° 1533/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requerimento para que a Prefeitura informe se há em trâmite algum estudo
para instalação e criação da Assistência
Judiciária Municipal.

Of. nº 752/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que a Unidade
de Estratégia de Saúde da Família Ana
Rosa conta com duas equipes de ESF,
sendo que uma está com ausência de
médica generalista, desligada do Programa Mais Médicos em 11 de maio de
2022. Desde então foi solicitada a substituição da referida médica e disponibilizada duas médicas, sendo uma na segunda-feira e outra na sexta-feira, para
atuarem junto à equipe, realizando
atendimento clínico à população.
Prefeito Municipal

Of. nº 752/2022
A administração municipal informa que o
assunto encontra-se em estudos.

Requerimento N° 1536/2022
Autor: Jessé Silva

Of. nº 758/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza será inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
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Reitero ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de instalação de radar de semáforo no cruzamento da Av. do Povo
com a rua Mal. Artur da Costa e Silva.
Of. nº 758/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que realizará vistoria técnica a
fim de constatar a velocidade média
no cruzamento da avenida Marechal
Arthur da Costa e Silva com a avenida
Walter Thaumaturgo (Avenida do
Povo), bem como o volume de tráfego,
e verificar se o local atende aos critérios para instalação de radar.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1537/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a impossibilidade de contato via telefone
nos diversos setores da Prefeitura.
Of. nº 763/2022
O gestor da Área Técnica de Informática
informa que foi finalizada a elaboração do novo termo de referência que
irá inovar todo o nosso parque tecnológico de telefonia e internet. Informa,
também, que neste momento está realizando a cotação de preço, para que
assim possa ter início o processo licitatório. A expectativa é que os novos serviços comecem ainda esse ano. A Secretaria de Saúde informa que a Atenção
Primária de Saúde possui linhas telefônicas fixas na maioria das unidades, e
outras contam com serviço de telefonia
pública. Sabendo da necessidade de facilitar a informação, foram instaladas
nas unidades de Atenção Primária a comunicação via Whatsapp Web, que está
sendo ampliada para os outros setores
da área de saúde. A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social informa
que o Departamento de Administração
do Sistema Único de Assistência Social
oferta atendimento aos munícipes de
maneira presencial, utilizando o contato
telefônico para complementar as ações,
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e tem buscado reestruturar os processos
e fluxos de atendimento, a fim de garantir maior eficiência e agilidade na comunicação junto ao público atendido.
Seguem, por cópia, os esclarecimentos
prestados pelo Departamento de Proteção Social Básica e do Departamento
de Proteção Especial da Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social. A
Secretaria de Finanças informa que encontra-se em andamento as devidas melhorias quanto aos atendimentos telefônicos em suas unidades subordinadas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1538/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente análise
para supressão e poda da árvore no
Jardim Paulista.
Of. nº 759/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1539/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a manutenção das estradas rurais e
áreas da zona de expansão urbana, pela
empresa EcoTaubaté.
Of. nº 759/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que está sendo elaborada a documentação técnica necessária para a contratação dos serviços de zeladoria rural, já
em fase de conclusão.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1540/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente implantação de PEV no Jardim Paulista.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Of. nº 759/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será avaliada
quanto à viabilidade de instalação de
um PEV no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1541/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito cobertura
no ponto de ônibus no Areão.
Of. nº 759/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa realizará estudo para implantação do abrigo, caso o local não tenha
condições será verificado outro local
mais próximo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1542/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a instalação de antenas de internet
para a zona rural de Taubaté.
Of. nº 759/2022
A Secretaria de Planejamento, por meio
da Gestão da Área de Plano Diretor e
Gestão Democrática, informa que é prevista a instalação de 12 pontos de internet com acesso wi-fi para locais públicos inseridos na macrozona rural
do município. Em primeiro momento,
serão contemplados os seguintes bairros
rurais: Paiol, Caieiras, Santa Luzia Rural,
Pedra Negra, Registro, Pedra Branca, Tataúba, Pinheirinho, Ipiranga, Pinhal, Rocinha e Serrinha.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1543/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Deputado Estadual Delegado Olim (PP) que verifique a possibilidade de encaminhar junto ao Executivo
estadual as demandas do Vale do Paraíba
conforme especificado.

Requerimento N° 1544/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Deputado Estadual
Dirceu Dalben (Cidadania) que verifique
a possibilidade de encaminhar junto ao
Executivo estadual as demandas do Vale
do Paraíba conforme especificado.
Requerimento N° 1545/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Deputado Estadual
Márcio da Farmácia (Podemos) que verifique a possibilidade de encaminhar
junto ao Executivo estadual as demandas do Vale do Paraíba conforme
especificado.
Requerimento N° 1546/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer a Exma. Deputada Estadual Dra.
Damaris Moura (PSDB) que verifique a
possibilidade de encaminhar junto ao
Executivo estadual as demandas do Vale
do Paraíba conforme especificado.
Requerimento N° 1547/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Deputado Estadual Alex
de Madureira (PL) que verifique a possibilidade de encaminhar junto ao Executivo
estadual as demandas do Vale do Paraíba
conforme especificado.
Requerimento N° 1548/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Deputado Estadual Enio
Tatto (PT) que verifique a possibilidade
de encaminhar junto ao Executivo estadual as demandas do Vale do Paraíba
conforme especificado.
Requerimento N° 1549/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Deputado Estadual
Adalberto Freitas (PSDB) que verifique
a possibilidade de encaminhar junto ao
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Executivo estadual as demandas do Vale
do Paraíba conforme especificado.
Requerimento N° 1550/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, consertos
no calçamento da Rua Marquês do
Herval, Centro.
Of. nº 759/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será encaminhada à Divisão de Fiscalização de Posturas, para
providências quanto à notificação.
Prefeito Municipal

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

que será realizada vistoria no local,
para posterior providências quanto à
limpeza e iluminação. Quanto às demais
solicitações, a Secretaria de Obras
incluirá em sua programação e dentro
das possibilidades efetuará vistoria no
local, para análise da possibilidade da
realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1554/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, implantação de semáforo para pedestres no cruzamento da Av. Brigadeiro José Vicente
de Faria Lima com a rua Rafael Braga.

Requerimento N° 1551/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Deputado Estadual
Caio França (PSB) que verifique a possibilidade de encaminhar junto ao Executivo
estadual as demandas do Vale do Paraíba
conforme especificado.

Of. nº 759/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será incluída na programação
da equipe terceirizada a implantação
de focos de pedestres no semáforo em
questão.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1552/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito melhorias
no calçamento da rua Joaquim Távora.

Requerimento N° 1555/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito rebaixamento de guias para acessibilidade de
cadeirantes no Jardim Garcez.

Of. nº 759/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que está sendo elaborado projeto
para alargamento da calçada em questão
e a implantação de ciclovia junto à linha
férrea da MRS. Após conclusão, o projeto
será submetido para análise e aprovação
da MRS Logística e a Agência Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1553/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito melhorias no
túnel da rua Coronel Augusto Monteiro.
Of. nº 759/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
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Of. nº 759/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será feita vistoria técnica na
avenida dos Bombeiros para elaboração
de projeto de colocação da rampa de
acesso aos cadeirantes, após, será encaminhado à Secretaria de Obras que executará a sua implantação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1556/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudo para
implantação de redutor de velocidade no
Jardim Paulista.
Of. nº 759/2022
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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 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”.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1557/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informar
com detalhamento a distribuição de
bairros e moradores no site da Prefeitura
Municipal de Taubaté.
Of. nº 759/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela gestora da Área de Plano Diretor e Gestão Democrática, da Secretaria de Planejamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1558/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Deputado Estadual Estevam Galvão (União Brasil) que verifique
a possibilidade de encaminhar junto ao
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Executivo estadual as demandas do Vale
do Paraíba conforme especificado.
Requerimento N° 1559/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, a prorrogação do vencimento do IPTU dos meses
de maio e junho de 2022.
Of. nº 759/2022
O secretário de Finanças informa que os
vencimentos do mês de maio foram prorrogados para o mês de junho do corrente
ano, não havendo neste momento a necessidade de prorrogação de junho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1560/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito o cumprimento da Lei Municipal 5.666, de
10/11/2021.
Of. nº 759/2022
O Departamento de Comunicação informa que os dados estão disponíveis em https://taubate.sp.gov.br/
associacaodebairro/.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1561/2022
Autor: Richardson da Padaria, Talita
Cadeirante
Requerer informações ao Exmo. Prefeito
referente aos repasses da empresa Estapar para a Secretaria de Mobilidade
Urbana.
Requerimento N° 1562/2022
Autor: Richardson da Padaria, Alberto
Barreto
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
a respeito da aplicação de multas realizadas pelos agentes da empresa Estapar.
Requerimento N° 1563/2022

Consulte a ordem do dia no
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Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para que designe à Secretaria de
Mobilidade Urbana, para viabilidade de
visita técnica a fim de análise e execução
da pintura de faixas de pedestres na rua
Pasqua Scalzoto Pastorelli, próximo ao
cruzamento com a Av. Professor Walter
Thaumaturgo.
Of. nº 766/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a sinalização horizontal e
vertical será implantada na rua Pasqua
Scalzoto Pastorelli, no cruzamento com
a Av. Walter Thaumaturgo, e a execução
será inserida em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1564/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, junto as secretarias competentes,
para que sejam realizados com urgência
estudos técnicos para ampliação nos horários e nas rotas da linha de ônibus do
bairro Chácara Ingrid.
Of. nº 766/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que no dia 26 de maio
foi realizada uma visita técnica no local,
juntamente com o responsável pelas
linhas de ônibus da Empresa ABC, Sr. Geraldo, com os representantes do bairro e
moradores, onde foi realizada com todos
no interior do ônibus, o itinerário que
será realizado, vindo a satisfazer a solicitação de todos. Em relação aos horários,
serão realizados três, a fim de atender os
munícipes da Chacara Ingrid.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1565/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
para que designe à Secretaria de Mobilidade Urbana, para viabilidade de visita

técnica a fim de análise e execução da
pintura de faixas de pedestres na confluência das ruas: dos Cortezes, José Vicente de Barros, Dr. José Olegário de
Barros e Pe. Fischer, no bairro Areão, Vila
Nossa Senhora das Graças.
Of. nº 766/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a sinalização de solo na confluência entre as Ruas Dos Cortezes, José
Vicente de Barros, Doutor Olegário de
Barros e Padre Fischer, já foi executada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1566/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
para que sejam viabilizados estudos técnicos para implantação de uma rampa
de acesso para cadeirantes, carrinhos
de bebês e bicicleta em frente da escola
EMEF Profª. Marisa Lapido Barbosa, localizada na rua Expedicionário Benedito de
Moura, 473-373 - Jardim Baronesa.
Of. nº 766/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será efetuada vistoria técnica
na EMEF Professora Maria Lapido Barbosa
para elaboração do projeto de colocação
de rampa de acesso para cadeirantes, e
após será encaminhado à Secretaria de
Obra para executar a implantação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1567/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requerer informações ao Exmo. Prefeito referente à falta de publicidade do
serviço da empresa Estapar nos parquímetros e nos pontos de atendimento em
nossa cidade.
Of. nº 766/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 1568/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito referente logradouro com nome em
duplicidade.
Of. nº 766/2022
Segue por cópia a informação prestada
pela Divisão de Cadastro Técnico, da Secretaria de Planejamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1569/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de se determinar
às secretarias competentes para que viabilizem estudos técnicos para a implantação de mais postes de iluminação com
lâmpadas de LED na praça Benedicto
Marcelo dos Santos, localizada na rua Sebastião Orseli Frugoli - Monte Belo.
Of. nº 766/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local,
a fim de avaliar a iluminação do local
e posterior adoção das providências
necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1570/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto
às secretarias competentes, informações sobre a cobertura das quadras
poliesportivas.
Of. nº 766/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo Departamento
de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1571/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
24
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sobre a dificuldade de atendimento no
Pronto-Socorro Infantil.
Of. nº 766/2022
Por intermédio da Secretaria de Saúde,
segue por cópia o Ofício 330/2022, subscrito pela diretora-geral do H-Mut, Dra.
Fabiana Mara Alvarenga Caldeira.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1572/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto às secretarias competentes, que seja providenciada a instalação de placas de sinalização com nome das ruas, placas de
limite de velocidade e de preferência nos
bairros e ruas.
Of. nº 766/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que as placas denominativas são
implantadas sob demanda. Quanto à sinalização vertical nas vias da cidade,
estão sendo implantadas de forma gradativa e priorizando os locais onde há
maiores índice de acidentes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1573/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de se determinar às
secretarias competentes que viabilizem
estudos para executar as intervenções
necessárias para revitalização da praça
localizada na rua Manoel Humia Duran Cidade Jardim.
Of. nº 766/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local para
avaliação das necessidades de revitalização. A limpeza e capina serão inseridas
em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1574/2022
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Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
o Fussta possa realizar parcerias para
colocações de caixas para campanha
solidária.
Of. nº 759/2022
Segue a informação prestada pela Coordenadora do Fussta, Isabel Florençano:
O Fussta, em parceria com o Fussp
(Fundo Social do Estado de São Paulo),
deu início à Campanha do Agasalho 2022
que acontecerá até o dia 21 de setembro.
Com o objetivo de arrecadar roupas, calçados e cobertores, nossa campanha
vem sendo divulgada através das mídias
sociais, bem como, com a colocação
de cartazes e caixas para arrecadações
nos diversos parceiros, dentre eles, comércios, Câmara Municipal, sede da
Prefeitura, instituições bancárias, organizações da sociedade civil, escolas particulares e outros. Aproveitamos para informar que independente da Campanha
do Agasalho o Fussta vem realizando
mês a mês os varais solidários itinerantes
entre os bairros.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1575/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente informações sobre o atendimento na UPA
San Marino.
Of. nº 759/2022
Por intermédio da Secretaria de Saúde,
segue por cópia, os esclarecimentos
prestados pelo INCS — Instituto Nacional
de Ciências da Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1576/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para realização de audiência pública que
abordará o tema: segurança pública no
município de Taubaté.
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Requerimento N° 1577/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer informações ao Ilmo. Sr. Diretor-presidente da Funcabes.
Of. Funcabes nº 54/2022
A planilha com as informações solicitadas estão anexas.
Profª. Maria Angela Petrini
Diretora-presidente.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Requerimento N° 1581/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, que solicite junto a ABC transporte para que seja implementado uma
linha de transporte público na Estrada
Municipal Itapecerica.

Requerimento N° 1578/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer informações ao Ilmo. Sr. Diretor-presidente da Funac.

Of. nº 761/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que realizará estudo
quanto à implantação da linha e, caso
houver demanda, será implantada na referida estrada.
Prefeito Municipal

Of. Funac nº 12/2022
Seguem anexas informações do valor
total do patrimônio composto dos bens
móveis e imóveis desta Fundação.
Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara
Neto
Diretor-presidente

Requerimento N° 1582/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à secretaria competente que
preste esclarecimentos sobre o cronograma do cata-treco.

Requerimento N° 1579/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer informações ao Ilmo. Sr. Diretor-presidente da Fust.
Of. Fust nº 18/2022
O valor total do patrimônio da Fust, composto por bens móveis e imóveis datado
de 31/12/2021, compõe o saldo de
R$184.745,31.
Prof. Me. Ivair Alves dos Santos
Diretor-presidente
Requerimento N° 1580/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer informações ao Ilmo. Sr. Diretor-presidente da Fapeti.
Of. Fapeti nº 82/2022
Esta Fundação não possui bens imóveis
em seu patrimônio. O valor total dos
bens móveis é de R$47.658,18.
Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari
Diretor-presidente

Of. nº 755/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia os esclarecimentos prestados pelo CAS - Controle de Animais Sinantrópicos, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1583/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Educação que
tome providências quanto a recolocação
dos alunos da EEI Profª. Eunice Aparecida
Pereira Paulucci no anexo da Escola do
Trabalho do Marlene Miranda.
Of. nº 755/2022
A Secretaria de Educação informa que o
prédio localizado na Estrada Municipal
Antonio de Angelis n° 75 passará por uma
reforma geral na sua estrutura e revitalização total daquele espaço, bem como
terá ampliação de duas salas de aula
para melhor atendimento às necessidades locais.

Prefeito Municipal
Requerimento N° 1584/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer informações contratuais sobre os
convênios celebrados entre a Prefeitura
Municipal de Taubaté, H-Mut e UPAs de
nosso município.
Of. nº 754/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelas Secretarias
de Saúde e de Finanças.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1585/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer modificações no cronograma de
coleta de exames laboratoriais no ESF Piratininga e UBS Parque Aeroporto.
Of. nº 754/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1586/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer informações sobre os partos realizados na maternidade do H-Mut.
Of. nº 754/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia, por
intermédio da Secretaria de Saúde, as informações prestadas pela diretora-geral
do Hospital Municipal Universitário de
Taubaté.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1587/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Saúde que preste
informação sobre os mutirões da saúde.
Of. nº 755/2022
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Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1588/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a limpeza e corte do
mato por toda a extensão da rua Dr. Luís
André Gadioli, no Quiririm.

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

determinante é o excesso de velocidade
praticado no local e onde outras alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes”. Sobre a possibilidade de radar,
será necessária uma vistoria técnica, a
fim de constatar a velocidade média da
via, bem como o volume de tráfego e verificar se o local atende aos critérios para
instalação do equipamento.
Prefeito Municipal

Of. nº 756/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1590/2022
Autor: Professor Edson
Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito que verifique a situação e faça a manutenção dos
bancos/floreiras localizados na avenida
Cel. Marcondes de Mattos, no Quiririm.

Requerimento N° 1589/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja instalado redutor de velocidade na Estrada Municipal Joaquim
Mendes Pereira, próximo à curva do nº
300, no bairro Santa Luzia Rural.

Of. nº 756/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal

Of. nº 756/2022
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 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

Requerimento N° 1591/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a troca das lâmpadas queimadas nas vielas/passagens
do bairro Conjunto Urupês.
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Of. nº 756/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1592/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade
Urbana, que verifica a possibilidade de
um estudo de redutor de velocidade na
Estrada Municipal Itapecerica da Serra.
Of. nº 761/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
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por meio do Ofício 15/2021 - 110 PJ/kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixas), sem que antes seja justificada por
estudo técnicos. Na Resolução 600/2016,
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas,
disciplinada pelo parágrafo único do
art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro,
“proíbe a utilização de tachas, tachões e
dispositivos similares implantados transversalmente à via pública”, no art. 1° diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessite reduzir a 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° 1593/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Doutor José
Antônio Saud Junior que determine ao
departamento competente para que
venha realizar um estudo quanto á possiblidade de realizar a conversão livre,
sentido á direita, da Avenida Bandeirantes, que passa no Túnel Emílio Amadei
Beringhs Filho.
Of. nº 762/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que no momento não há possibilidade de conversão livre à direita na
saída do túnel Emílio Amadei Beringhs
para a avenida dos Bandeirantes, dado
o grande fluxo de veículos, inclusive de
grande porte, como os ônibus intermunicipais e interestaduais, que utilizam o
trecho. Após a mudança de sentido de
circulação, a Secretaria de Mobilidade
Urbana tem apontado baixíssimo índice
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de acidentes, justificando, até o momento, manter mão única na avenida
Bandeirantes entre o cruzamento com a
avenida Santa Luiza de Marilac e o túnel
Emílio Amadei Beringhs.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1594/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através
das secretarias competentes, a possibilidade de realizar ações educativas permanentes quanto ao tráfego de ciclistas.
Of. nº 770/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1595/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, que verifique
a possibilidade de viabilizar convênio
com o governo estadual para adesão ao
Sistema Detecta.
Of. nº 770/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que, em parceria com a
Polícia Militar do Estado de São Paulo, o
município já utiliza do Sistema Detecta,
compondo o Centro de Operações Integradas - COI.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1596/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre praça localizada no Jardim
Califórnia.
Of. nº 757/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a praça já foi limpa. Quanto às ações
de segurança, seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1597/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, sobre a
possibilidade de determinar a Secretaria
de Educação, informação a respeito da
troca do dia das mães pelo dia “quem
cuida de mim”.
Of. nº 761/2022
A Secretaria de Educação informa que
possui uma agenda pedagógica específica das escolas que atendem os alunos
do integral, na qual constam datas comemorativas que deverão ser trabalhadas
ao longo do ano. Neste calendário pedagógico consta a comemoração do Dia das
Mães. No entanto, algumas unidades intitularam esse dia como o “Dia de quem
cuida de mim”, como forma de criar inclusão, uma vez que muitas mães trabalham e não conseguem participar da
comemoração, que acontece durante
o período de aula ou após o término,
para que o aluno não se sinta excluído,
qualquer pessoa que ajuda a cuidar
dessa criança pode participar da come-

moração, fazendo com que a criança se
sinta incluída e acolhida com a presença
de uma pessoa de sua referência.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1598/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o Projeto Guardiãs Maria da Penha.
Of. nº 769/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo comandante
da Guarda Civil Municipal, da Secretaria
de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1599/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o agendamento do Transporte
Fora do Domicílio (TFD).
Of. nº 769/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde.
Prefeito Municipal

Portaria
PORTARIA N.º 72/2022

PORTARIA N.º 72/2022

A MESAADIRETORA
DA CÂMARA
MUNICIPAL
DE TAUBATÉ,
NO EXERCÍCIO
DE SUAS ATRIMESA DIRETORA
DA CÂMARA
MUNICIPAL
DE TAUBATÉ,
NO EXERCÍCIO
DE LEGAIS
SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS ETC-----------------------------------------------------------BUIÇÕES
ETC.
RESOLVE:
Art. 1º RESOLVE:
CONCEDER progressão por qualificação, nos termos do artigo 41 e seguintes e
Art. 1º CONCEDER progressão por qualificação, nos termos do artigo 41 e
da Tabela
B do Anexo
VII da Lei Complementar nº 401, de 22 de dezembro de 2016, à
seguintes e da Tabela B do Anexo VII da Lei Complementar nº 401, de 22 de dezembro de 2016, à
servidora
abaixo:
servidora
abaixo:
NOME

CARGO

Luciana Izaura de Moraes

Consultor Legislativo

PADRÃO ATUAL

NOVO
PADRÃO

NS‐XI‐B

NS‐XII‐B

Art. 2º Esta PortariaArt.
entra
em vigor
data
sua
retroagindo
seusseus
efeitos
2º Esta
Portariana
entra
em de
vigor
na publicação,
data de sua publicação,
retroagindo
dia 23 de
de 2022.
ao dia efeitos
23 deaojunho
dejunho
2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté,
23 de junho de 2022.
Câmara Municipal de Taubaté, 23 de junho de 2022.

A MESA DA CÂMARA

A MESA DA CÂMARA
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Vereador Rodson Lima Silva Junior
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