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Os vereadores de Taubaté
aprovaram em primeira votação
no dia 3 o projeto de lei 57/2022,
de autoria do prefeito José Saud
(MDB), que cria o Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDE-M), com objetivo de
fortalecer a participação da comunidade escolar no processo
de construção da autonomia das
unidades de ensino.
A proposta consiste na transferência de recursos do orçamento municipal para as Associações de Pais e Mestres (APM)
das escolas.
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Tais valores serão calculados
com base nos dados oficiais do
Censo Escolar do ano anterior
e destinam-se ao custeio da escola, manutenção de equipamentos e conservação das instalações físicas, por exemplo.
É proibido o uso desse recurso
com gastos de pessoal, e não poderão ser realizadas obras ou
ampliações estruturais que não
sejam relacionadas à melhoria
da estrutura escolar. A Prefeitura publicará as normas de
prestação de contas e os valores
disponíveis para o PDDE-M.
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Na mensagem da proposta enviada à Câmara, o prefeito José
Saud (MDB) explica que a APM é
a via mais “adequada para o recebimento, execução e controle
dos repasses de forma a contribuir com uma gestão escolar democrática, considerando a capacidade plena de conhecer os
problemas e tornar mais efetivo o emprego de recursos financeiros para a realização das
ações” previstas na norma.
O projeto depende de segunda votação e sanção do prefeito, para que se torne lei.

SESSÃO

Projetos modificam
destino de R$59 milhões no
orçamento de Taubaté
A Câmara de Taubaté aprovou duas propostas
no dia 3 que modificam o uso de R$59 milhões no
orçamento do município, neste ano. Ambas dependem de segunda votação e sanção do prefeito,
autor delas, para que se tornem leis.
A primeira delas é o projeto de lei 24/2022 e autoriza a transferência de R$46,5 milhões para viabilizar a contratação de organização social que gerencie serviços nas escolas de ensino integral.
Esse total será distribuído em R$21,7 milhões
para as unidades de educação infantil e R$24,8 milhões para a Secretaria de Educação.
Tais valores serão subtraídos dos programas
“transferências e convênios estaduais” e “pessoal
e encargos sociais”.
Na mensagem encaminhada à Câmara, o prefeito José Saud ressalta o impacto positivo do ensino integral na formação das crianças e no desempenho escolar. Além disso, ele destaca a
“limitação do município em sua capacidade de
ofertar todos os serviços complementares aos

alunos” e acrescenta que a “promoção de um chamamento público para firmar contratos de gestão
configura-se como a ferramenta mais eficaz” para
atingir os princípios da administração pública.
Saúde
Em seguida foi aprovado o projeto 53/2022, que
reforça o valor destinado ao serviço de gestão das
unidades de urgência e emergência de saúde em
R$12,7 milhões.
Na mensagem enviada à Câmara, o prefeito
considera “a necessidade de assegurar a qualidade dos serviços ofertados aos usuários e garantir quantidades suficientes de atendimento” e
também coloca o “compromisso de elevar os índices de desempenho no atendimento qualitativo
e quantitativo”.
Ambas as propostas receberam emenda redacional da Comissão de Justiça. Manifestaram-se
contrários os vereadores Adriano Coletor Tigrão e
Elisa Representa Taubaté, do Cidadania, Serginho
(Progressistas) e Talita Cadeirante (PSB).
João Vitor Mercê

Vereadores
no Plenário
durante 51ª
sessão
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SESSÃO

PROPOSTA QUE
REGULAMENTA FILA
EXTERNA EM BANCOS
DEPENDE DE SANÇÃO
Stockphotos

O projeto 126/2021, de autoria do vereador
Adriano Coletor Tigrão (Cidadania), que regulamenta a fila externa em agências bancárias, só depende da assinatura do prefeito José Saud (MDB),
para que se torne lei.
De acordo com a proposta, aprovada pelo Plenário em segunda votação na sessão dia 3, agências bancárias não podem manter em filas externas, como nas calçadas, por exemplo, clientes
que têm direito ao atendimento preferencial.
Na justificativa, o vereador ressalta que não
é difícil ﬂagrar mulheres grávidas, idosos e até
mesmo pessoas com deficiência em filas bancárias que se formam na parte externa das agências,
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expostos a variações climáticas. “É digno que instituições financeiras prestem serviço adequado e
acolham, com conforto, aqueles que contribuem
para que os bancos lucrem cifras estratosféricas.”
Revisão
Também foi aprovado e segue para sanção
do prefeito o projeto de lei 44/2022, de autoria
da Mesa Diretora, que reajusta em 9% os vencimentos e subsídios dos servidores e os proventos
dos inativos e pensionistas da Câmara a partir de
1º de maio de 2022.
A revisão atende à obrigatoriedade da revisão
anual prevista na Constituição Federal.
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Taubaté poderá ter vagas
exclusivas para carros com
passageiros autistas
Foi aprovado em segunda votação no dia 3 o
projeto de lei 47/2022, de autoria do vereador Jessé
Silva (PL), que reserva vagas de estacionamento
públicos e privados para veículos que transportam
pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).
As vagas deverão ser sinalizadas e em número
equivalente a 2% do total disponibilizado, garantida no mínimo uma vaga no espaço. A sinalização
deverá ser feita em conformidade com as normas
técnicas vigentes.
“Especialistas alegam que o indivíduo com autismo costuma ser impaciente, principalmente em

locais com muitas pessoas, tais como mercados,
hospitais e escolas, ainda mais quando ele precisa
esperar. Eles têm dificuldades em conviver em espaços lotados, e muitas vezes o uso do transporte
público não é recomendado por causa do nível de
barulho. Portanto, a utilização de carros particulares, de familiares ou cuidadores torna-se mais
viável para transportar o autista. A reserva específica de vagas é, portanto, imprescindível”, justifica
o autor, no documento.
O projeto aguarda sanção do prefeito, para que
se torne lei.
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SESSÃO

Projetos sobre reforma da
previdência são debatidos
Quatro projetos de lei que vão mudar regras da
previdência municipal foram debatidos em audiência realizada pela Câmara de Taubaté na quarta-feira, 4. As propostas têm autoria do prefeito, a
quem cabe legislar sobre o tema.
O vereador João Henrique Dentinho (União),
autor do requerimento de convocação 304/2022,
conduziu a audiência, que teve a participação
dos vereadores Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa Taubaté, do Cidadania, Alberto Barreto
(PRTB), Jessé Silva (PL), Marcelo Macedo (MDB),
Rodson Lima Bobi (PSDB), Serginho (Progressistas), Talita Cadeirante (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos).
A diretora do Instituto de Previdência do Município (IPMT), Natallyne Colósimo, explicou
os documentos que tramitam na Casa para a reforma previdenciária. Esclareceu que a proposta
de emenda à Lei Orgânica 1/2022, que trata da alteração da idade de aposentadoria de servidores,
atende a uma emenda federal, que determina adequação da Lei Orgânica do Município com relação
às idades.
Quanto ao projeto de lei complementar 3/2022,
sobre a alteração da taxa de administração do
IPMT, Natallyne esclareceu que se trata de alinha-

mento à portaria de 2020 da Secretaria de Previdência, para
ajustar o valor do orçamento
municipal destinado ao custeio
do Instituto. A portaria retira
da base de cálculo a remuneração de aposentados e pensionistas, o que consequentemente
diminui o repasse. Portanto, é
necessário aumentar o percentual sobre a remuneração dos
ativos. Segundo ela, há prazo até
30 de junho para aprovar o documento.
O terceiro, projeto de lei complementar 9/2022, para implementação do Regime de Previdência Complementar, iguala o
limite da aposentadoria ao teto
do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). Natallyne chamou
atenção para o prazo de 30 de
junho para que o Poder Executivo firme convênio com a empresa que vai gerir esse regime.
Já o projeto de lei comple-

Nara Fortes,
Fernando
Amâncio,
Jayme Faria
Monique Vidal,
João Henrique
Dentinho,
Anderson
Carlos Barbosa,
Natallyne
Colósimo e
Ricardo Nishina
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Vitor Reis

mentar 2/2022 atualiza a lei municipal de acordo com a emenda
constitucional de 2019, que promoveu a reforma nacional. Institui medidas que trarão impacto
imediato ao IPMT, como o aumento da alíquota patronal, dos
atuais 22% para 28%, com projeção de gerar acréscimo de receita anual de R$22,5 milhões.
Outra medida que vai gerar
impacto imediato é a incidência
da contribuição dos inativos e
pensionistas sobre o valor dos
proventos que exceder o salário-mínimo - atualmente o valor incide sobre o que excede o teto do
INSS. A medida pretende gerar
receita anual de R$52 milhões.
A folha de pagamento de aposentados e pensionistas é de
R$15,7 milhões, com déficit financeiro mensal de R$5 milhões. O IPMT tem R$215 milhões aplicados em fundos de
investimentos, valor que vem
caindo para cobrir esse déficit.
Além disso, há o déficit atuarial
de R$2,6 bilhões, que precisa ser
coberto ao longo dos anos por
meio de aportes, para garantir
o pagamento das gerações futuras. Uma lei de 2019, que institui aporte, amortiza R$1,8 bilhão, mas faltam R$810 milhões.
Presidente do IPMT, Anderson Carlos Barbosa afirmou
que a reforma da previdência
não será suficiente, e haverá necessidade de discutir assuntos
como a responsabilização de
cada instituição pelo déficit que
seus servidores representam
na folha do IPMT e a revisão de
aportes para amortização do déficit atuarial.
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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
Moises Luciano Pereira dos Santos “Moises Luciano Pirulito” (PL)
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)
Rodson Lima Silva Junior “Rodson Lima Bobi” (PSDB)
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

51ª sessão ordinária

PAULO MIRANDA
MDB

RICHARDSON DA PADARIA
União
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O vereador Paulo Miranda
questionou a Secretaria de Planejamento sobre a rapidez com
que farmácias conseguem alvará
de funcionamento, enquanto outros empreendedores esperam durante anos pela liberação.

esperando para tirar o habite-se da igreja, e eu tive que
pedir para o meu assessor,
que trabalhava lá na época.
Em uma semana ele resolveu.

- É impressionante, a farmácia
está igual a adega. Você passa
lá hoje, e está construindo a
‘bagaça’ da farmácia, no outro
dia ela já está funcionando. Mas
como é que consegue alvará?
Como é que consegue? É diferente a legislação? Aí, você pega
um coitado, de uma igreja, que
quando eu tive o privilégio de
assumir a cadeira da Prefeitura,
fazia quatro anos que ele estava

Esclarecimento
O vereador irá procurar o secretário de Planejamento, Lúcio
Araújo, para entender “a mágica” que libera o funcionamento das farmácias.
Libras
Miranda encaminhou indicação ao Poder Executivo para
que servidores da Prefeitura recebam treinamento de libras
(língua brasileira de sinais), para
atender a população com deficiência auditiva.

O vereador Richardson da Padaria chamou atenção para a necessidade de intensificar o combate à dengue em Taubaté.

dias veio o falecimento de um
idoso lá, por dengue. A gente
quer um relatório para acompanhar e ver se realmente o
serviço está sendo prestado
com qualidade.

- A gente vem cobrando algumas secretarias sobre o
combate à dengue, que vem aumentando na cidade. No Monte
Belo, os moradores viram a
Kombi da fiscalização. Eles (funcionários) desceram (do veículo), cinco minutos depois entraram na rua e foram embora,
e os moradores daquela região
vêm cobrando essa fiscalização.
A gente entrou em contato com
a Secretaria (de Saúde), falamos
sobre o caso, e após alguns
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GCM
Richardson destacou o requerimento que assinou junto com o
vereador Paulo Miranda (MDB),
pleiteando recurso de R$300 mil
para a compra de motos para a
Guarda Civil Municipal.
Destaque
O parlamentar apresentou
moção de aplauso ao Serviço de
Acolhimento Institucional em
abrigos para adultos e famílias
em situação de rua de Taubaté.

PALAVRA DOS VEREADORES

51ª sessão ordinária

RODSON LIMA BOBI
PSDB

SERGINHO
Progressistas

O vereador Rodson Lima Bobi
aproveitou o momento da fala
livre para salientar suas ações na
área da saúde. O parlamentar comentou que um dos principais objetivos dele era diminuir a fila de
espera com especialistas.

mente lá e vi os locais em que
as pessoas estavam fazendo a
consulta, e estava tudo dentro
da perfeita ordem que o munícipe espera.

- Eu tenho falado sobre esse
assunto desde o começo do
mandato, que é a questão dos
mutirões na cidade de Taubaté.
Já foi feito o mutirão de fisioterapia e agora está no mutirão de
catarata. Isso ajuda a zerar a fila,
ajuda as pessoas que estavam
numa fila de três a quatro anos
esperando essas cirurgias importantes, para que pudessem
ser atendidas. Eu fui presencial-

Política
Bobi ainda falou sobre o ex-secretário estadual de Educação, João Cury, que quando
esteve à frente da Secretaria encaminhou recursos para a instalação de duas creches em
Taubaté - no bairro Barranco e
no Residencial Bardan -, além de
recursos para reformas em outras escolas. Cury, que esteve em
Taubaté e foi recebido pelo vereador Bobi, recebeu o título de cidadania taubateana em 2019.

O vereador Serginho falou sobre
a aprovação, na sessão do dia 3, do
requerimento que sugere a criação
da “Cidade Mirim do Trânsito”. A
sugestão é reﬂexo da campanha
“Maio Amarelo”, dedicada à conscientização sobre os acidentes envolvendo veículos e pedestres.

tando o limite de velocidade
das vias, respeitando as faixas
de pedestres, respeitando
você, com a sua vida, e aquele
que está atravessando a via
ou o ciclista.

- Ontem, eu e mais alguns vereadores participamos da abertura
da campanha Maio Amarelo,
um mês dedicado à vida, mas
da vida sendo assegurada pelo
bom motorista. Nós temos
muitas áreas públicas que podemos desenvolver na cidade,
já desde criança, os modos de
se dirigir com segurança e respeitando as pessoas, respei-

Lei
Um munícipe procurou o vereador para reclamar sobre o
tempo de espera na fila de uma
agência da Caixa Econômica Federal. Serginho lembrou que a
Lei Municipal 3.432/2000 estabelece um tempo máximo que o
cidadão pode ficar esperando o
atendimento em agências bancárias e afirmou que o munícipe
deve registrar sua reclamação,
para que a lei seja obedecida.
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PALAVRA DOS VEREADORES

51ª sessão ordinária
A vereadora Talita Cadeirante
lembrou que, em 2021, foi anunciada a mudança da sede da Prefeitura para um novo prédio, com
garantia de acessibilidade, porém,
depois de um ano, nada ocorreu.
Enquanto isso, funcionários tiveram que carregá-la pela escada,
para que pudesse participar de
uma reunião com o prefeito.

TALITA CADEIRANTE
PSB

- Foi nessas circunstâncias que
esta vereadora subiu até o gabinete do prefeito. Um prefeito que estava avisado sobre
a reunião com os professores,
e foi assim que esta vereadora
subiu até o gabinete do prefeito,
que não se sensibilizou e nem
se preocupou em reservar uma
sala no andar de baixo para me

A vereadora Vivi da Rádio parabenizou a Secretaria de Mobilidade Urbana pela campanha Maio
Amarelo e disse que recebeu o
agente de trânsito Braga em seu
programa de rádio, para falar
sobre o projeto de educação viária
com crianças.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos
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- Eu queria aproveitar para parabenizar a Secretaria de Mobilidade Urbana pela campanha
do Maio Amarelo, coisa mais
linda! A gente vai começar a trabalhar a conscientização das
nossas crianças. Um trabalho
lindo, um projeto de escola pública de trânsito. Vai ser uma
coisa muito linda, muito legal.
Se a gente começar um trabalho
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receber. Se um vereador é recebido desta forma, imagina
como a população é atendida!
Requerimento
Talita explicou que, em resposta a um requerimento de informações sobre o Clube de Tiro
Taubatexas, a Prefeitura respondeu que o processo estaria à
disposição para consulta no gabinete do prefeito. “Para subir
no gabinete, tem que subir naquelas condições. Daí eu peço
a informação de forma oficial,
e o prefeito fala: ʻvem buscarʼ.
Como que eu busco, prefeito?”
Diálogo
Ela ressaltou a importância
da conversa entre os poderes
para que seja possível beneficiar
a população de todas as formas.

agora com as nossas crianças,
nós vamos ter, com certeza,
um país lindo e melhor.
Festa Italiana
A vereadora falou sobre a
Festa da Colônia Italiana no Quiririm, que se encerrou no dia 1º,
e parabenizou os organizadores
pelo evento.
“Que coisa mais linda! Quero
parabenizar o trabalho da Festa
de Quiririm. Infelizmente, eu
não pude estar presente na
abertura, estava com a bebê um
pouco doentinha, mas eu fui
prestigiar. Estava maravilhosa,
linda. Tanto amor, tanto carinho
nessa festa cultural da nossa cidade! Foi realmente um sucesso.
Quem não foi perdeu, a comida
estava maravilhosa!”

PALAVRA DOS VEREADORES

51ª sessão ordinária
aplicativo no transporte complementar com vans, vans
adaptadas com toda a qualidade. Já que não deu certo
com micro-ônibus, vamos
colocar vans, vamos deixar
- A população quer a volta do nossa população trabalhar,
transporte complementar na dar mais emprego.

O vereador Adriano Coletor Tigrão defendeu a implantação do
transporte de vans por aplicativo
em Taubaté, diante da extinção da
TCTAU, que prestava o serviço de
forma complementar à empresa
de ônibus ABC Transportes.

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania

nossa cidade. Porque, da ABC,
está péssimo o serviço à população. A população pede que a
gente possa dar toda a atenção,
para que não fique mais de duas
horas no ponto de ônibus no
sábado e no domingo. Empresários nos procuraram porque
em São José está dando certo, a
cidade está trabalhando com o

Ambulantes
Tigrão lamentou o veto ao
projeto de sua autoria que permite a prestação de serviços de
lazer infantil por ambulantes
em parques e praças. “O secretário (de Serviços Públicos)
falou que o pula-pula vai atrapalhar a população! Onde? ʻAh, tem
muitos ambulantes jáʼ. Isso não é
resposta de secretário”.

informática da Universidade,
o cadastramento para fazer a
votação é muito seguro. Então
fiquem tranquilos. Acho que a
- Chegaram os dois projetos da
gente avança nessa questão
Universidade, que é a reestrudo processo democrático.

O vereador Douglas Carbonne
falou sobre dois projetos enviados
pela Universidade de Taubaté
(Unitau), para análise da Câmara.

DOUGLAS CARBONNE
Republicanos

turação dos cargos e também
do vale-alimentação. Uma coisa
que a gente vem falando há bastante tempo, né? Engraçado, a
30 dias das eleições da Reitoria
da Universidade, começam a
surgir os projetos aqui nesta
Casa. E quero falar também
para os eleitores, da consulta
prévia que vai ser feita na Universidade: fiquem tranquilos. O
sistema é seguro, o sistema de

Conselho Universitário
Carbonne elogiou a atuação do Conselho Universitário
da Unitau e pediu respeito ao
órgão, que é formado por professores, alunos e técnicos.
Hospital Veterinário
Ele anunciou que iria se
reunir com a secretária de Meio
Ambiente e Bem-estar Animal,
Magali Neves, para tratar da
questão do Hospital Veterinário,
que deve ser resolvida em breve.
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PALAVRA DOS VEREADORES

51ª sessão ordinária
A vereadora Elisa Representa
Taubaté divulgou a ação realizada pela Prefeitura desde o dia 2
de maio relacionada à Campanha
Maio Mulher, que visa à conscientização sobre exames que as mulheres precisam realizar.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

- Estamos divulgando aqui
também uma ação da Prefeitura, que é a Campanha Maio
Mulher, de exames preventivos
e de mamografia. Então, mulheres de Taubaté, procurem
suas unidades de referência,
levem seus documentos para
fazer. Estão em livre demanda
os exames de mamografia. Procurem as suas unidades e se informem melhor.

O vereador Jessé Silva foi procurado por pais de uma jovem que estava internada há mais de 60 dias,
esperando um exame neurológico.
Ele se reuniu com o secretário de
Saúde e a diretoria da Associação
Paulista para o Desenvolvimento
da Medicina (SPDM) para agilizar
o atendimento.

JESSÉ SILVA
PL
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- Fui cobrar o direito da população, e nem precisamos chegar
nesse ponto, o certo é ter ali o
feedback dos profissionais, principalmente de uma área neurológica, né? E a família estava
angustiada. Falei: “Dr. Mário,
por favor, precisa urgente!”.
E [a paciente] foi muito bem
atendida, o quadro já evoluiu
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Diversidade
Em vídeo, o assessor parlamentar Rafael Soares divulgou o
Fórum da Diversidade que acontecerá nos dias 6 e 7 de maio no
auditório da OAB em Taubaté,
para discutir a pluralidade de direitos para todos.
Acrescentou que, em uma cerimônia que será realizada na
sexta-feira, 6, será entregue a
minuta do projeto de lei para a
criação do Conselho Municipal
da Diversidade Sexual e de Gênero em Taubaté.
Concurso
A vereadora Elisa ainda falou
a respeito do concurso de professores da rede municipal, que
agora serão efetivos e não mais
professores eventuais, e anunciou que uma de suas alunas se
tornará sua colega de profissão.

para melhor. Já deu feedback
para a família, que está mais
calma. Essa é a nossa função,
dar voz à população. Não deveria ter dificuldades em ter
um retorno do quadro do familiar. Que não precise mais o
vereador ter que intermediar
momentos como esse - mas
quando chega, nós vamos, e
vamos com coragem.
Melhorias
Jessé agradeceu ao prefeito
José Saud e ao secretário de Mobilidade Urbana, Tiago Dias, por
atenderem ao pedido de melhorias na avenida Álvaro Marcondes de Mattos, no Estoril.

PALAVRA DOS VEREADORES

51ª sessão ordinária
O vereador João Henrique Dentinho falou sobre a aprovação do
projeto do prefeito que reforça em
R$12,7 milhões o orçamento da
saúde para a gestão de unidades
de urgência e emergência.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL

- A saúde tem muita coisa a ser
melhorada. Nós demos o nosso
voto de confiança nas organizações sociais (OSs) e entendemos que uma OS em cada
equipamento médico, em cada
UPA, será mais fácil de fiscalizar.
Agora será a nossa vez de fiscalizar essas OSs que estão entrando, para que elas verdadeiramente resolvam o problema,
e que não tragam mais problemas. Porque se trouxerem

problemas, não devem ficar.
Animais
Dentinho participou da reunião com o Conselho Municipal
de Proteção e Bem-estar Animal
(Compbea) junto com os vereadores Alberto Barreto (PRTB),
Elisa Representa Taubaté (Cidadania), Moises Luciano Pirulito
(PL) e Serginho (Progressistas).
Festa
O vereador Dentinho participou da Festa Italiana de Quiririm e parabenizou a comunidade pela realização do evento,
que considerou “maravilhoso” e
“bem organizado”.
Também registrou participação em novenas em louvor a
São José Operário, santo celebrado em 1º de maio.

O vereador Moises Luciano Pirulito esteve na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) San Marino no
dia 1º de maio para acompanhar
a transição da equipe da organização social (OS) que assumiu o
gerenciamento da unidade.

dicos. Eu verifiquei todas as
salas, o fluxo está bacana, está
tudo fluindo. Vamos torcer
para que continue neste nível
para melhor.

- Estou aqui fiscalizando a transição da equipe da UPA San
Marino, da antiga para a nova
OS que assumiu, que é o Instituto Nacional de Ciência e
Saúde. Então, olha só que
bacana, agora estamos com
nove enfermeiros e 18 técnicos
de enfermagem, mais o pessoal
da segurança, mais o pessoal
do atendimento, da triagem.
Está muito bacana, tem seis mé-

H-Mut
O vereador Pirulito esteve
no Hospital Municipal Universitário acompanhado do secretário de Saúde, Mário Peloggia, e
da diretoria da Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina (SPDM), para verificar
a reforma do Pronto-Socorro Infantil, que deverá ser inaugurado em 15 de junho.
Averiguou também a adaptação da UTI, que receberá todos
os leitos até então exclusivos
para covid.
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Sessão
52ª SESSÃO ORDINÁRIA
10.5.2022
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 24/2022, de autoria do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre
abertura de crédito suplementar até o
limite de R$ 46.562.130,00, para os fins
que especifica.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 53/2022, de autoria do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre
abertura de crédito suplementar até o
limite de R$ 12.746.000,00, para os fins
que especifica.
ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 57/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que institui o Programa
Dinheiro Direto na Escola Municipal PDDE-M, às Associações de Pais e Mestres
das unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino.
ITEM 4
Discussão e votação única do veto parcial
ao Projeto de Lei Ordinária nº 2/2022,
de autoria do Vereador Paulo Miranda,
que dispõe sobre horário de funcionamento do comércio varejista de bebidas
– “Adegas”.
14
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ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 54/2021, de autoria do Prefeito Municipal que autoriza concessão
de direito real de uso de bem público
municipal à Empresa Pró-Ecológic Reciclagem e Logística Ltda - EPP, e dá outras
providências.
PALAVRA DOS VEREADORES
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
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, 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

dação Getúlio Vargas - FGV.
Publique-se.
Taubaté, 05 de maio de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022
Processo nº 383/2021
Execução de obras para a reforma do telhado do prédio da Câmara Municipal.
DESPACHO
1. HOMOLOGO o julgamento procedido
pela Comissão Permanente de Licitações,
ADJUDICO o objeto à empresa Construtora Devini Ltda. EPP e AUTORIZO a
contratação pelo valor de R$ 539.756,16.
2. PUBLIQUE-SE.
3. Ao Setor de Compras para as providências de sua alçada.
Taubaté, 6 de maio de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Requerimento

Plenário Jaurés Guisard, 6 de maio de 2022.

SÚMULA E RESPOSTA

Vereador Paulo Miranda
Presidente

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

Licitação
RATIFICAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: nº 0577/2022 – Contratação
de organizadora de Concurso Público.
Ante os documentos juntados aos
autos do processo epígrafe e do parecer
exarado pela Procuradoria Legislativa,
com fundamento no inciso XIII do art.
24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e, em atenção ao comando previsto no art. 26, da mesma Lei, RATIFICO
a Dispensa de Licitação em favor da Fun-

Câmara Municipal de Taubaté, 6.5.2022 - Boletim Legislativo nº 1448

Requerimento N° 858/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a possibilidade de instalação de cestas de coleta
de resíduos em bocas de lobo.
Of. nº 389/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a implantação de bocas de lobos inteligentes já foi objeto de estudo desta
municipalidade, porém, sem êxito na instalação. Contudo, será verificada a viabilidade novamente, em conjunto com a
Secretaria de Obras.
Prefeito Municipal

ATOS OFICIAIS

Requerimento N° 859/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a dinâmica de
entrega de uniformes a alunos da rede
municipal de ensino.
Of. nº 389/2022
Segundo informa a Direção Administrativa da Secretaria de Educação, as entregas continuam acontecendo. Foi realizado remanejamento entre as unidades
escolares, por questões de trocas de tamanho. Os casos de transferências e matrículas novas foram solicitados pelos
gestores, e as entregas estão ocorrendo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 860/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a dinâmica de
atendimento no Abrigo Institucional para
População em Situação de Rua.
Of. nº 389/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 861/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a previsão de
realização de obras estruturais no prédio
da ESF Água Quente.
Of. nº 389/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria
de Saúde informa que está avaliando
todas as unidades básicas para que
possam dar andamento nas reformas estruturais necessárias.
Com o Setor de Manutenção de Obras
da Saúde e o Setor de Planejamento de
Obras, já estão sendo elaborados os projetos para serem adequados às suas unidades, para melhor qualidade da ambiência, tanto para os funcionários
quanto aos munícipes.
Prefeito Municipal

Consulte a ordem do dia no
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Requerimento N° 862/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao prefeito que sejam instaladas
caixas de proteção nos aparelhos de ar-condicionado que se encontram no
Pamo do Quiririm.
Of. nº 393/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que enviou solicitação ao seu Setor de Manutenção de
Obras, para que junto ao Setor de Obras
possa providenciar a proteção do ar-condicionado, ressaltando que um dos aparelhos já está com a proteção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 863/2022
Autor: Professor Edson
Requer que sejam feitas melhorias na Estrada Municipal João Gadioli e corte do
mato por toda sua extensão, no distrito
de Quiririm.
Of. nº 393/2022
A Secretaria de Obras informa que se encontra em estudo para contemplação de
projeto de pavimentação asfáltica, na referida estrada. Quanto ao corte do mato
da área urbanizada, a solicitação será incluída na programação de serviços da Secretaria de Serviços Públicos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 864/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que designe a Secretaria de Serviços Públicos
para que realize a limpeza, manutenção
e pintura no Cemitério Municipal localizado na Travessa Saudade, bairro
Jardim Eulália.
Of. nº 400/2022
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos informa que a limpeza e capina
estão sendo concluídas, e a pintura será
iniciada na sequência.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 865/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feito o reparo e fechamento dos buracos abertos na rua João
Batista Canavezi, no Quiririm.
Of. nº 393/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 866/2022
Autor: Professor Edson
Solicita que seja realizado o corte do
mato, poda das árvores e instalação de
iluminação externa da Escola do Trabalho do Cecap.
Of. nº 393/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria para avaliação
e posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 867/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer que sejam mapeadas e resolvidas demandas sobre ventiladores e bebedouros quebrados em escolas da rede
municipal de Taubaté.
Of. nº 389/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que sua equipe de manutenção
elétrica conta com três eletricistas, entretanto, tal equipe está empenhada
em atender todas as demandas dos 149
prédios na educação. As manutenções
nos ventiladores têm sido realizadas
dentro do cronograma possível de atendimento. Situação idêntica acontece
com a equipe de hidráulica e pedreiros,
que também atende toda demanda do
cronograma possível.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 868/2022
Autor: Professor Edson
Solicita que seja feito o corte do mato,
limpeza e pintura no palco de eventos do
distrito de Quiririm.
Of. nº 393/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza e corte do mato serão inseridos em sua programação de serviços.
Quanto aos serviços de manutenção e
pintura do palco, a Secretaria de Obras
está adotando as providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 869/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a adequação do imóvel da rua Dr. Rebouças de Carvalho nº 24, para onde
foi transferida a Central de Regulação
de Vagas, e se atendidas as melhorias e
acessibilidade solicitadas em 2021.
Of. nº 399/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 870/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
problemas que ocorrem na avenida
Itália, bairro Independência.
Of. nº 399/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a limpeza é realizada rotineiramente pela concessionária EcoTaubaté,
contudo, será avaliada a possibilidade de
reforço e instalação de mais contêineres
no local.
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que encaminhará o requerimento à Polícia Militar, solicitando
adoção das providências necessárias
quanto à intensificação do policiamento
pelo local.
Prefeito Municipal
16
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Requerimento N° 871/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a manutenção da
iluminação externa do Pamo do Quiririm.
Of. nº 393/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que enviou solicitação ao Setor de Manutenção de Obras
da Saúde, para que seja providenciada
a colocação de iluminação externa na
unidade do Pamo Quiririm.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 872/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre cobertura da
quadra poliesportiva da EMEF Cônego
José Luiz Pereira Ribeiro.
Of. nº 402/2022
O diretor do Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de
Educação informa que essa demanda já
foi levantada em 2021. O projeto de cobertura foi enviado à Secretaria de Planejamento, para que sejam realizadas as
devidas adequações no projeto, viabilizando posterior implantação .
Prefeito Municipal
Requerimento N° 873/2022
Autor: Serginho
Requer do prefeito informações sobre
a Lei Federal 14.285/2021, que alterou o
Código Florestal e a Lei de Parcelamento
do Solo Urbano.
Of. nº 400/2022
A Secretaria de Planejamento informa
que é previsto durante a revisão do Plano
Diretor, em conjunto com a Secretaria
de Meio Ambiente e demais secretarias
pertinentes, irão proceder com a composição de câmara técnica com vistas a
montar o escopo que irá nortear a aplicação da lei. A Secretaria recomenda aos
novos empreendimentos ou atividades
a serem instalados nas APPs em áreas
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urbanas consolidadas quanto à observação de casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental,
conforme previsto pelo Código Florestal
e demais legislações pertinentes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 874/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre investimentos
e desenvolvimento de políticas públicas
em relação à saúde mental para os próximos anos em Taubaté.
Of. nº 400/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Divisão de
Saúde Mental, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 875/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre disponibilização de Wi-Fi gratuito nas praças,
parques e prédios públicos de Taubaté.
Of. nº 400/2022
Informamos que tornar a internet mais
acessível ao cidadão, disponibilizando
sinal wi-fi (sem fio) e gratuito em locais
públicos, é uma ação que vem sendo
construída pela administração municipal. O tema é de relevância para os
munícipes, porém, deve-se observar a
viabilidade financeira e técnica, para que
projetos possam ser adequadamente
elaborados, pois são fatores determinantes para o estabelecimento de prazos
e especificidades.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 876/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre manutenção da estrada municipal rural do
Taboãozinho.
Of. nº 400/2022

ATOS OFICIAIS

A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades será
efetuada vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 877/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre encerramento
de contrato de trabalho de funcionários
do pronto-socorro e San Marino.
Of. nº 400/2022
A Secretaria de Saúde informa que o contrato com a empresa Ergoquali continuará vigente no que tange à UPA Santa
Helena e Pronto Atendimento Cecap e
será proporcionalmente suprimido em
relação ao Pronto-Socorro Central e à
UPA San Marino, assim que as organizações sociais tomarem posse da gestão
das unidades. A contratação de profissionais para atuarem nas UPAs, Pronto
Atendimento e Pronto-Socorro Municipal ficará a cargo da organização social
responsável de cada unidade, porém,
a Secretaria de Saúde se compromete
a sugerir às OS que recontratem os profissionais que ali trabalhavam, a fim
de manter seus empregos e dar continuidade aos serviços sem prejuízos gerados por contratação de novo pessoal e
sua devida adequação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 878/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre religação de
energia elétrica e substituição de caçambas no Ponto de Entrega Voluntária
Santa Helena.
Of. nº 400/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que as reformas emergenciais causadas
por vandalismo foram executadas pela
equipe de manutenção. Para as demais
reformas, inclusive as instalações elé-
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tricas, está sendo realizada a atualização
do orçamento para contratação. Há previsão para recebimento de caçambas até
10/4/2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 879/2022
Autor: Serginho
Requer estudos junto a Secretaria de Mobilidade Urbana no sentido de que seja
alterada a configuração das vagas no
início da via (paralelas e 45º) de estacionamento para veículos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da rua Expedicionário Ernesto Pereira.
Of. nº 400/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que efetuará vistoria no local, a fim
de verificar os apontamentos. Caso haja
necessidade de reconfiguração das vagas
de estacionamento, um projeto será elaborado, e a implantação entrará na programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 880/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito determinar limpeza
de casa abandonada na rua Rio das
Mortes, no bairro Imaculada Conceição.
Of. nº 399/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo CAS - Controle de Animais Sinantrópicos - da Secretaria de Saúde.
Quanto aos usuários de entorpecentes,
a Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que em deslocamento de
um próprio público a outro intensificará
as rondas da Guarda Civil Municipal em
torno do local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 881/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
política pública para transporte de pa-

cientes com mobilidade nula ou reduzida
dentro do município para viabilizar realização de procedimentos, exames ou tratamento de saúde pela rede SUS.
Of. nº 399/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 882/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
poda de árvores na Estrada do Graminha,
bairro Caieiras.
Of. nº 399/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que trata-se de poda com interferência
na rede de energia. Foi oficiado à concessionária EDP (cópia anexa). Será verificado o andamento atual da solicitação
para retorno.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 883/2022
Autor: Serginho
Requer gestão junto a ABC Transportes
Coletivos no sentido de disponibilizar
mais ônibus (aumento da frota) na linha
Vila Aparecida/Parque Sabará nos horários de pico das 6h30 às 9h e das 16h30
às 20h.
Of. nº 400/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a empresa ABC Transportes
Coletivos acompanha o aumento da demanda das linhas de ônibus e que de
acordo com este aumento de demanda
são colocados ônibus reservas nas fiscalizações diariamente na Rodoviária Velha
e demais pontos de embarque de passageiros. Está sendo realizado um estudo
que visa à reestruturação do sistema de
transporte público, o qual apontará o
melhor cenário para o transporte público
no município.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 884/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito estudos e respostas
acerca da Indicação 29/2021, relativa
ao combate à corrupção e concessão de
prêmio a denunciante de crimes contra a
administração municipal, visando recuperação de valores ao erário.
Of. nº 399/2022
A Secretaria de Finanças entende que
existem mecanismos e poderes suficientes para a apuração de denúncias,
não somos falhos de estimular a população a este tipo de atitude, lembrando
que é um dever do cidadão se manifestar
diante de uma irregularidade.
Ademais, entendemos que premiar
aquilo que é dever do cidadão não cabe
ao bem ao erário.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 885/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Segurança Pública que busque junto ao Ministério Público uma solução através de TAC para os
servidores da Defesa Civil.
Of. nº 392/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Procuradoria-Geral do Município de Taubaté.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 886/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito a troca das lâmpadas da quadra aberta e coberta da
praça Pergentino Mota da Silva, na
avenida Cinderela, Jardim Gurilândia.
Of. nº 399/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade da substituição pelo Departamento de Iluminação, para posterior providências.
Prefeito Municipal
18
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Requerimento N° 887/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade que proceda à instalação de radares e redutores de velocidade na estrada do Pinhão.

Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para que designe à Secretaria competente, para uma visita técnica para
análise da viabilidade de mudar a ciclovia localizada na avenida do Pinhão –
Santa Fé para o canteiro central.

Of. nº 392/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a estrada do Pinhão possui um
radar próximo ao nº 641, em ambos os
sentidos, e avaliará a velocidade média
e o volume de tráfego para verificar se o
trecho indicado atende aos critérios para
instalação de radar ou outro equipamento redutor de velocidade.
Prefeito Municipal

Of. nº 401/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que em vistoria no local, verificou-se que a ciclovia na estrada do
Pinhão, no trecho do bairro Santa Fé, encontra-se no sentido de circulação centro-bairro, onde foi verificado que há dois
estabelecimentos, e ambos absorvem as
vagas de estacionamento nas suas dependências, e o acesso a eles é feito pela
rua Margarida. No sentido de circulação
bairro-centro verificou-se também que
há pontos comerciais, e foi observada a
existências de sinalização horizontal e
vertical que permitem o estacionamento
em frente aos estabelecimentos. A Secretaria de Mobilidade Urbana informa,
ainda, que a implantação de ciclovias e
ciclofaixas no município visa atender o
Programa de Mobilidade Urbana - PMU/
CAF, que reconhece a vocação de Taubaté
para valorizar e fomentar o uso da bicicleta como modal de transporte. Entre os
objetivos do programa está a mudança
dos paradigmas dos deslocamentos pela
cidade e estimular ações em prol da segurança viária e mobilidade urbana.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 888/2022
Autor: Professor Edson
Requer informações sobre a possibilidade de serem implantados os cursos
de mecânica básica e corte/costura na
Escola do Trabalho do Cecap.
Of. nº 393/2022
A Diretoria Pedagógica da Secretaria de
Educação informa que será realizado um
estudo de demanda e viabilidade técnica
para a implantação dos cursos de mecânica básica e corte/costura na Escola
do Trabalho do Cecap.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 889/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que faça a manutenção na iluminação da quadra esportiva do bairro Cidade Jardim.
Of. nº 395/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 890/2022
Autor: Richardson da Padaria
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Requerimento N° 891/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reiterando Requerimento 2266 de
20/10/2021 e Requerimento 510 de
22/2/2022 - Requer informações ao
Exmo. Sr. Prefeito sobre a falta de manutenção na EMIEIEF Professora Ana Silva
Paolichi Ferro – Continental.
Of. nº 401/2022
O diretor do Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de
Educação informa que será enviada ao
local a equipe de manutenção elétrica
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para averiguar e fazer os reparos necessários nos locais de lâmpadas. Com relação ao gás, um engenheiro da equipe
de obras visitou o local juntamente com
um técnico em instalação, com a finalidade de verificar a situação. Após, foi
realizada a medição dos materiais e serviços necessários para a devida manutenção dessa tubulação de gás. A planilha já foi elaborada, e serão colhidos
os orçamentos necessários para a aquisição desse serviço. Com relação à caixa
d’água, a direção da unidade relatou
se tratar de um vazamento e indicou ao
local a equipe de hidráulica, sendo o problema solucionado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 892/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, sobre a possibilidade, sejam viabilizados estudos para manutenções necessárias na EMEI Vereador Brasil Natalino,
localizada na rua Viriato Bandeira Duarte,
20 - Jardim Bela Vista.
Of. nº 401/2022
O diretor do Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de
Educação informa que será feita uma
visita pela equipe de manutenção no
local, para levantamento dos serviços de
manutenção necessários.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 893/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre área localizada na avenida Antônio Cândido de
Oliveira Filho, ao lado da Bamuf.
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Autor: Diego Fonseca
Requer que a Secretaria de Saúde contrate profissionais para o Ambulatório de
Reabilitação Madre Cecília.
Of. nº 391/2022
O Ambulatório de Reabilitação Madre
Cecília informa que a Secretaria de
Saúde iniciou as ações para o processo
de contratação de empresa prestadora
de serviços para oferecer atendimento
multiprofissional com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
fisioterapeutas para atender a demanda
dos pacientes do Ambulatório de Reabilitação Madre Cecília com diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 895/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito limpeza e iluminação
na estrada do Itapecerica de baixo.
Of. nº 396/2022
A solicitação de limpeza foi encaminhada
à Secretaria de Obras para conhecimento
e adoção das providências cabíveis.
Quanto à iluminação, a Secretaria de Serviços Públicos informa que será avaliada
a possibilidade de iluminação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 896/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito retirada dos
tocos de árvores na calçada da avenida
Juscelino Kubitschek.

Of. nº 402/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Planejamento.
Prefeito Municipal

Of. nº 396/2022
A Secretaria de Serviço Públicos informa
que será avaliada a possibilidade de remoção, considerando a existência de
redes subterrâneas no local e o refazimento da calçada.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 894/2022

Requerimento N° 897/2022

Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito informações sobre a
qualidade da água fornecida em Taubaté.
Of. nº 396/2022
Seguem, por cópia, o ofício RVDT/PF
53/22, subscrito pelo Eng. Claudio Katayama, gerente de Divisão da Sabesp e
as informações prestadas pela Secretaria
de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 898/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito repinturas
de sinalizações de solo no Cecap II.
Of. nº 396/2022
A Secretaria de Mobilidade informa que
a revitalização da pintura de solo das rua
do Cecap II entrará em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 899/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre instruções de atendimento aos autointitulados “covereadores” de Taubaté.
Of. nº 396/2022
A Administração informa que todos os documentos oficiados ao gabinete do prefeito, advindo dessa E. Casa de Lei, são
de vereadores legitimamente eleitos no
município, onde exercem seu mandato
eletivo. Qualquer assunto correlacionado
à esfera legislativa, deverá ser consultada
a mesma, junto à ouvidoria ou Comissão
Fiscalizadora. O Poder Executivo respeita
a separação de poderes e prima pela harmonia entre os entes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 900/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a realização de festas do calendário
de eventos do município de Taubaté.
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Of. nº 396/2022
A Secretaria de Cultura informa que há
interesse em auxiliar e executar a 70ª
Semana Monteiro Lobato. Segue anexa a
programação dos eventos que serão realizados no corrente ano.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 901/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito repinturas
de sinalizações dos obstáculos no Areão.
Of. nº 396/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a repintura das lombadas na
Avenida Santa Cruz do Areão, em frente
aos nºs 1481, 1688 e 1805 será inserida
em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 902/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a realização da Festa do Quiririm
em 2022.
Of. nº 396/2022
O diretor do Departamento de Turismo,
da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo informa que a 33ª Festa
da Colônia Italiana de Quiririm será realizada do dia 27 de abril até o dia 1º de
maio. As atrações da festa ainda estão
sendo definidas, e o calendário oficial
será lançado em momento oportuno,
assim que a programação estiver pronta.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 903/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre as linhas de ônibus do Largo da Inconfidência, Vila São José.
Of. nº 396/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a linha que realiza o trans20
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porte de passageiros pelo Largo da
Inconfidência, Vila São José, é a linha 21 Parque Urupês - Rodoviária Velha, tendo
19 partidas por dia. O munícipe também
tem a opção de estar se orientando pelos
aplicativos que a Empresa ABC Transportes oferece Citamobi e Moovit, acompanhando em tempo real os horários e
itinerários dos ônibus. Está sendo realizado estudo que visa à reestruturação
do sistema de transporte público, o qual
apontará o melhor cenário para o transporte público no município.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 904/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre taxas municipais cobradas nos segmentos que especifica.
Of. nº 396/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela unidade competente da Secretaria de Finanças.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 905/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito informações sobre a
linha quatro de ônibus do Barreiro.
Of. nº 396/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que na linha quatro do Barreiro
- Rodoviária Velha houve aumento de
partidas para atender os alunos e trabalhadores que utilizam do transporte público de 24 para 28, para os alunos da
Escola Prof. José Ezequiel de Souza, que
saem às 22h30, será alterada a saída do
ônibus da Rodoviária Velha das 22h15
para 22h25, vindo a passar pela praça
Santa Terezinha para atender os alunos
que irão utilizar o transporte público.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 906/2022
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Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção
de boca de bueiro no bairro Estoril.
Of. nº 396/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 907/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito limpezas e cortes dos
matos na calçada da Chácara Ingrid.
Of. nº 396/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 908/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito implantação
de faixa de pedestres no Alto do Cristo.
Of. nº 396/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será efetuada vistoria técnica
que definirá o melhor local para implantação de faixa de pedestre na rua Coronel
Bento Furtado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 909/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção
na travessa do bairro Pinheirinho.
Of. nº 396/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 910/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o estudo de instalação do Centro
Pop no Jardim Maria Augusta.

loteamentos fechados de acordo com
a Lei Complementar 412, de 12 julho de
2017 (Art.s 314 ao Art.316).
Prefeito Municipal

Of. nº 396/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela unidade competente da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 913/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a valorização salarial dos professores da Rede Municipal.

Requerimento N° 911/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero Requerimento 131/2021 e
2048/2021 - Requer informações ao
Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade
de se determinar a Secretaria competente que viabilize estudos para executar as intervenções necessárias à revitalização no Parque Municipal Monteiro
Lobato, localizado na rua Mercedes
Bonafé Terashima, 5 - Residencial Portal
da Mantiqueira.
Of. nº 401/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza dos parques é executada
de forma rotineira. Será verificada a necessidade atual quanto à limpeza, capina
e poda. As revitalizações e reformas dependem de disponibilidade orçamentária. Estão em andamento estudos, visando à terceirização dos parques.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 912/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. S. Prefeito
sobre a execução de serviços públicos
dentro dos “loteamentos fechados”.
Of. nº 403/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo gestor da Área de Parcelamento de Solo, da Secretaria de Planejamento. A Secretaria de Planejamento
informa que executa manutenções em

Of. nº 403/2022
O Departamento de Recursos Humanos
informa que a aplicação da inflação permanece em pauta, não somente aos
professores como também a outras
categorias.
O Departamento de Recursos Humanos
informa que com relação à homologação
do resultado final do Concurso Público
1/2021, na data de 23/3/2022 a Vunesp,
empresa responsável pela realização do
concurso, divulgou o resultado da prova
de títulos.
Neste momento encontra-se em prazo
para a apresentação de recursos, e após
apreciação destes a empresa divulgará o
resultado final para a homologação.
De acordo com cronograma enviado
pela Vunesp a previsão para envio do resultado final é até 29/3/2022. Assim que
homologados se dará, imediatamente,
início ao procedimento de convocação
dos aprovados, em conformidade com as
quantidades de cargos solicitados pela
Secretaria de Educação.
Seguem abaixo as informações prestadas
pela Diretoria Administrativa da Secretaria de Educação, quanto aos itens 2, 3,
5 e 6:
2 - O plano de carreira da categoaiaestá
em fase intermediária de elaboração e
precisa de análise de impacto financeiro.
Existe uma minuta elaborada. Previsão
para envio no primeiro semestre do corrente ano.
3 - O projeto já foi elaborado e será enviado na próxima semana à Câmara Municipal de Taubaté.
5 - Assim que homologado o concurso

público 1/2021. A Área de Recursos Humanos está em fechamento dos cargos.
6 - Processos seletivos 1/2021 e 6/2021.
Em estudo da possibilidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 914/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o contrato emergencial com a empresa Conam.
Of. nº 403/2022
A Secretaria de Finanças informa que
não foi assinado contrato emergencial.
A Conam Consultoria em Administração
Municipal Ltda. tomou a decisão de disponibilizar as funcionalidades do sistema
contratado por um período de 60 dias.
Conforme convencionado, o pagamento
pela prestação dos serviços será feito de
forma indenizatória.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 915/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr.Prefeito
sobre o Instituto de Previdência Municipal de Taubaté - IPMT.
Of. nº 403/2022
O levantamento será efetuado pelas unidades competentes, para posterior disponibilidade à vereadora requerente.
Segue por cópia o Ofício 135/2022 subscrito pelo presidente do Instituto de Previdência do Município de Taubaté.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 916/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para realização de audiência pública para
discutir a promoção das políticas públicas para as pessoas com deficiência.
Requerimento N° 917/2022
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Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o Centro Pop.
Of. nº 403/2022
Compre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela unidade competente da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 918/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o atendimento de médicos no
Pamo Bonfim.
Of. nº 403/2022
Seguem as informações prestadas pela
Divisão de Atenção Básica: Na Unidade
Básica do Bonfim, são atendidas as especialidades: clínico, ginecologista e pediatra. O quadro de médicos está completo
sendo: 24h de clínico, 24h de ginecologista
e 20h de pediatria. A unidade conta com
uma enfermeira e cinco técnicos de enfermagem. As consultas são agendadas diariamente das 8h às 11h e das 13h às 16h.
Dispomos de psicólogos terceirizados que
atendem semanalmente, contando com
12 sessões de atendimento, ao término é
dada a alta, e é chamado para triagem o
próximo munícipe.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 919/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
o transporte de pacientes para tratamento de fisioterapia dentro do município - critérios e demanda.
Of. nº 399/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 920/2022
22
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Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre a realização de novas eleições para
o Conselho Municipal de Cultura.
Of. nº 394/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que a previsão para
início das eleições no procedimento administrativo será no mês de maio/2022.
O atual mandato do Conselho Municipal
de Cultura se extingue no mês de março,
e foi aberto processo administrativo para
composição dos membros do poder público e os representantes da sociedade
civil, respectivamente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 921/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Prefeito sobre
demandas relacionadas à educação.
Of. nº 394/2022
A Diretoria de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que:
1- Os materiais de consumo e papelaria
são adquiridos pela própria unidade escolar com verba do PDDEM. Materiais
de limpeza e desinfecção são fornecidos
pela empresa contratada para a limpeza
das escolas municipais.
2- Cada gestor verifica sua própria demanda para elaborar a sua planilha de
necessidades e gastos dentro da APM.
3- A solicitação de manutenção nas câmeras de monitoramento será repassada
ao setor competente para esse serviço.
Quanto à manutenção na cobertura da
quadra, está prevista para os serviços
que serão executados pela nova ata de
manutenção predial.
4- Os materiais inservíveis são relacionados pela unidade escolar requisitante.
As solicitações são encaminhadas à Divisão de Patrimônio Central, que é responsável por esses materiais, e esta faz
a retirada conforme solicitado, dando o
destino correto para cada item.
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Quanto ao item 5, a Diretoria Administrativa da Secretaria de Educação informa que a homologação da classificação final do concurso público sob o
edital 1/2021 ainda depende de procedimentos finais de análise de recursos
da Instituição Vunesp. Segundo o Departamento de Recursos Humanos, a previsão para homologação é na segunda
quinzena de abril de 2022. Assim que
houver a homologação da classificação
final as convocações serão inseridas. As
aulas livres para convocação de novos
docentes pelo referido certame público
estão disponíveis no site da Prefeitura.
No que se refere ao item 6, a Diretoria
Pedagógica da Secretaria de Educação
informa que o acompanhamento pedagógico de oficineiros da Funcabes é
realizado por equipe pedagógica específica daquela Secretaria de Educação
com acompanhamento contínuo, paralelo às atividades escolares. As formações dos oficineiros são realizadas
pela Funcabes, instituição que contrata
e capacita os profissionais para as atividades escolares.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 922/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre a execução do Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana e Socioambiental contratado junto à Corporação
Andina de Fomento – CAF.
Of. nº 404/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 923/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar à
Secretaria competente policiamento ostensivo no Jardim Garcez.
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Of. nº 390/2022
A Secretaria de Segurança Pública informa que encaminhará à Polícia Militar
solicitação para adoção das providências
necessárias quanto à intensificação do
policiamento no Jardim Garcez, bem
como, em deslocamento de um próprio a
outro e intensificar as rondas da Guarda
Civil Municipal em torno do local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 924/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer informações ao diretor presidente da Funcabes sobre a distribuição e
estocagem dos insumos e material.
Of. Funcabes Convênio 56/2022
Seguem anexas as requisições da Secretaria de Educação, junto das ordens de
compra emitidas por esta Fundação, e as
notas fiscais dos fornecedores. De acordo
com o plano de trabalho e suas planilhas
financeiras, os orçamentos previstos
para as despesas estão determinados
nas rubricas de insumo.
Profª. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora Presidente
Requerimento N° 925/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer informações ao diretor presidente da Funcabes em relação ao Requerimento 643/2022.
Requerimento N° 926/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer Egrégio Plenário autorização
para a realização de audiência pública
para discutir e debater sobre o convênio
com a entidade Funcabes no município.
Requerimento N° 927/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer informações ao diretor presidente da Funac, em resposta ao Requerimento 644/2022.
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Of. Funac 5/2022
Seguem anexas as requisições da Secretaria de Educação, junto das ordens de
compra emitidas por esta Fundação, e as
notas fiscais dos fornecedores. De acordo
com o plano de trabalho e suas planilhas
financeiras, os orçamentos previstos
para as despesas estão determinados
nas rubricas de insumo.
Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara
Neto
Diretor Presidente
Requerimento N° 928/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Obras a realização do recapeamento/operação tapa-buraco vários pontos nas avenidas e
ruas no município.
Of. nº 397/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 929/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria Serviços Urbanos
para a desobstruir a vegetação nas placas
de sinalização de trânsito ao longo das
vias no município.
Of. nº 397/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será incluída em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 930/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade
Urbana a substituição das placas de

identificação de ruas localizadas na rotatória da Av. Voluntário Benedito Sérgio.
Of. nº 397/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a placa denominativa após ser
confeccionada será instalada na rotatória
da avenida Voluntário Benedito Sérgio.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 931/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Prefeito que determine à Secretaria de Obras vistoria no túnel na galeria de passagem de águas pluviais localizado na rua da Fraternidade, na altura
nº 150, Jardim Ana Rosa.
Of. nº 397/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 932/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Prefeito que determine à Secretaria de Serviços Urbanos a instalação
de um contêiner de lixo e limpeza, localizado na rua José Hermínio da Silva,
altura nº 314, Chácara do Visconde.
Of. nº 397/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza será incluída em sua programação de serviços e será avaliada a
viabilidade da instalação de contêiner.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 933/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que possa realizar a implantação
de cobertura na quadra da Escola Municipal Luiz Augusto, localizada na avenida
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Santa Luiza do Marilac, na Vila São José.
Of. nº 398/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação
informa que a situação já foi verificada.
O projeto para construção foi encaminhado para a Secretaria competente,
para que proceda as adequações necessárias ao projeto arquitetônico, e a implantação está prevista desde 2021.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 934/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Prefeito que determine ao
departamento competente para que
possa realizar a reforma e manutenção
na quadra localizada na praça Joaquim
Antônio de Camargo Ortiz, na rua José
Bento Monteiro Lobato com a rua Doutor
Caramujo, no Jardim Gurilândia.
Of. nº 398/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que tem previsão
de investimento em manutenção e reforma de equipamentos públicos esportivos no exercício de 2022 e analisará a
possibilidade de atender futuramente o
pedido, conforme lista de prioridade de
manutenção que está em elaboração.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 935/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que possa realizar a reforma e manutenção na quadra localizada na rua
Oscar Severiano dos Anjos, ao lado do
Pamo, no Parque Paduan.
Of. nº 398/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que tem previsão
de investimento em manutenção e reforma de equipamentos públicos esportivos no exercício de 2022 e analisará a
24
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possibilidade de atender futuramente o
pedido, conforme lista de prioridade de
manutenção que está em elaboração.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 936/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que possa realizar a reforma e manutenção na quadra localizada na praça
Adolfo de Godoy, na Avenida Santa Luiza
do Marilac, no Jardim Ana Emília.
Of. nº 398/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que tem previsão
de investimento em manutenção e reforma de equipamentos públicos esportivos no exercício de 2022 e analisará a
possibilidade de atender futuramente o
pedido, conforme lista de prioridade de
manutenção que está em elaboração.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 937/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Prefeito a possibilidade de viabilizar iluminação pública no mirante localizado na Estrada do Pinhão.
Of. nº 404/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a manutenção da iluminação
solicitada foi executada, porém, será realizada nova vistoria para constatação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 938/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito quanto ao número de crianças que
aguardam na lista de espera por vaga na
educação infantil.
Of. nº 404/2022
Seguem as informações prestadas pela
Diretoria Administrativa da Secretaria

Câmara Municipal de Taubaté, 6.5.2022 - Boletim Legislativo nº 1448

Municipal de Educação:
“A lista foi publicada em 25/3/2022, com
espera de: berçário: 380 crianças; maternal: 411 crianças; maternal II: 564
crianças; 1ª e 2ª etapa não há fila de
espera.”
Prefeito Municipal
Requerimento N° 939/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que informe quais
políticas públicas voltadas aos portadores da síndrome de Down.
Of. nº 395/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Coordenação de Reabilitação
Madre Cecília.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 940/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feito o corte do mato e
pintura das guias e da ciclovia por toda a
extensão da Estrada Municipal Francisco
Alves Monteiro.
Of. nº 393/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o corte do mato e pintura das guias
serão incluídos em sua programação. A
Secretaria de Mobilidade Urbana informa
que será inserida em sua programação a
pintura da ciclovia na estrada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 941/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer que a Secretaria de Obras realize
benfeitorias na rua São Benedito – Estiva.
Of. nº 391/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 942/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito informações sobre
a paralisação da obra de contenção das
margens do córrego paralelo à avenida
Dom Duarte Leopoldo e Silva e medidas
urgentes para liberação do trânsito.
Of. nº 399/2022
A Secretaria de Obras informa que infelizmente a empresa paralisou os serviços,
com isso será aberta nova licitação para
a referida obra.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 943/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer informações sobre demandas
reprimidas de pacientes de Taubaté
que aguardam por vagas de consulta,
exames, cirurgias reguladas via Central
de Regularização de Ofertas de Serviços
de Saúde (Cross).
Of. nº 399/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 944/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre obras na
EMEF Professor Claudio Cesar Guilherme
de Toledo, no Jardim Garcez.
Of. nº 402/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que seu Setor de Obras visitou o
local acompanhado de um responsável
técnico em engenharia. As necessidades
de manutenção predial foram verificadas
e planilhadas. Entretanto a solicitação de
reforma está sendo conduzida de forma
que será aberta licitação para contratação de uma empresa que executará os
serviços naquela unidade escolar.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 945/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre os trabalhos
da Secretaria de Planejamento.

Requerimento N° 948/2022
Autor: Professor Edson
Requer a limpeza e corte do mato na Estrada Municipal José Cândido de Oliveira.

Of. nº 402/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo setor competente da Secretaria de Planejamento.
Prefeito Municipal

Of. nº 429/2022
A Secretaria de Obras informa que a
limpeza está programada para execução,
sendo que sua equipe já trabalha na
região do Barreiro.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 946/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
demora no retorno ou agendamento de
consulta médica nas especialidades endocrinologia, cardiologia e ortopedia na
UBS Mais Independência.
Of. nº 436/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 947/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de determinar
que a Secretaria competente intensifique o policiamento na avenida Bagé,
no Parque Urupês.
Of. nº 426/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que intensificará o policiamento na avenida Bagé, por consequência de informações de munícipes,
quanto a situações de furtos, roubos,
dentre outros crimes. Informa, ainda,
que em deslocamento de um próprio
público a outro, a Guarda Civil realiza o
patrulhamento ostensivo e preventivo,
dessa forma tal solicitação será atendida
e caso as equipes se depararem com atos
ilícitos, medidas serão tomadas.
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa, ainda, que encaminhou
ofício à Polícia Militar.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 949/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao prefeito a limpeza e corte do
mato na parte externa do Mercato, no distrito de Quiririm.
Of. nº 429/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação está incluída em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 950/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a realização de visita técnica e
melhoria da iluminação pública na rua
Antônio Queirós Filho, na Independência.
Of. nº 429/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada visita para posteriormente adotar as providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 951/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a análise e instalação de redutores de velocidade na
rua Antônio Queirós Filho, no bairro
Independência.
Of. nº 429/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do ofício 15/2021 - 11º PJ/Kcon
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Inquérito Cívil 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 estudos 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
- ‘’Art. 1º - 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° 952/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a análise e instalação de redutores de velocidade na rua
Antonio Catossi, Jardim Independência.
Of. nº 429/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do ofício 15/2021 - 11º PJ/Kcon
Inquérito Cívil 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 estudos técnicos. Na Resolução nº
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 implan26
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tados transversalmente à via pública
- ‘’Art. 1º - 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° 953/2022
Autor: Professor Edson
Requer informações sobre a Lei 4.613, de
23 de março de 2012, que denomina rua
Norma Camargo Valério Gadioli, no distrito de Quiririm.
Of. nº 429/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Divisão de Cadastro
Técnico, da Secretaria de Planejamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 954/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de determinar que as Secretarias
competentes realizem estudos técnicos
visando a construção e implantação de
um parque em toda a extensão da área
verde da rua Maria Aparecida Marcondes
de Araújo, no bairro Flamboyant.
Of. nº 426/2022
A Área de Projetos Institucionais da Secretaria de Planejamento informa que há
projeto elaborado para implantação de
um parque linear no bairro Flamboyant,
conforme imagem área anexa. O projeto
do Parque Linear Chácara Guisard é a
parte integrante do pacote de projetos de
parque lineares a serem executados pelo
CAF. Os projetos estão sendo implantados sob a responsabilidade da Secretaria de Obras.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 955/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre o protocolo
utilizado na saída de alunos, fora do horário habitual, em escolas municipais e a
possibilidade de ampliar a segurança na
porta das instituições de ensino.
Of. nº 425/2022
A Diretoria de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que não é permitida a saída de
alunos antes do término oficial do horário letivo, sem a presença de um responsável, quando ocorre a saída, acompanhada de um responsável, é registrada
em livro ou ficha própria para essa finalidade. Sobre a ampliação da segurança
na porta das instituições, a Secretaria
de Educação já solicitou esse apoio por
parte da Secretaria de Segurança Municipal, porém, foi informada que está refazendo a escala do efetivo para atender
essa solicitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 956/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer informações sobre a reposição
salarial dos professores da rede municipal de ensino de Taubaté.
Of. nº 427/2022
A Diretora Administrativa da Secretaria
de Educação informa que o piso nacional
da categoria é o valor mínimo que deve
ser pago aos professores do magistério
público da educação básica, em início de
carreira, para a jornada de no máximo 40
horas semanais, ou seja, o piso, para conforme o aumento de 33,24%, que é de
R$3.845,63. Os professores de Taubaté
recebem além do piso, sendo o valor de
R$5.381,30 por 40 horas semanais.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 957/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
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instalação de redutor de velocidade na
altura do nº 1303 da Av. Santa Luíza de
Marillac.
Of. nº 436/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana infon-na que no trecho indicado os equipamentos de redução de velocidade (radares), os semáforos com botoeira e a
sinalização horizontal têm se mostrado
eficazes no objetivo de garantir a segurança de motoristas e pedestres, não havendo, até o momento, a necessidade de
colocação de lombada no sentido bairro.
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do Ofício 15/2021 - 11ª 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 estudos 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 na via pública
- “Art. 1° — 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° 958/2022
Autor: Paulo Miranda
Reitera informações ao Exmo. Sr. Prefeito em relação ao critério utilizado para
a contratação dos professores eventuais
para o ano letivo de 2022.
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Of. nº 437/2022
A Diretora Administrativa da Secretaria de
Educação informa que diante da decisão
proferida pelo TJ-SP, nos autos de Ação
Direta de inconstitucionalidade 207580760.2021.8.26.0000, em que julgou inconstitucionais que permitam a contratação
de professores temporários, a Secretaria
de Educação passou a adotar a lista classificatória dos editais do Processo Seletivo 1, 2 e 6/2021, para atendimento da
demanda diária das unidades escolares
do município.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 959/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que leve ao
conhecimento do Cisamu os problemas
estruturais que comprometem o atendimento do Samu.
Of. nº 425/2022
A Secretaria de Saúde esclarece que o
Consórcio Cisamu foi notificado, e em
resposta acostada afirma que segue aplicando os protocolos de manutenção corretiva necessárias de toda a frota, sendo
que o fato apontado está sendo verificado para melhor atender e garantir a
segurança da equipe e seus usuários.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 960/2022
Autor: Nunes Coelho
Requer informações ao Prefeito sobre a
possibilidade de análise para instalação
de um semáforo para pedestres com botoeira na rua Professora Julieta Rocha
Vasques, em frente à EMEF Professor Juvenal da Costa e Silva.
Of. nº 433/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será realizado projeto para a
implantação de semáforo no local e planejamento orçamentário e financeiro
para a sua implantação.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 961/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer que se determine ao setor competente que promova melhorias no estacionamento da ESF Santa Isabel no
bairro Parque São Luis.
Of. nº 425/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que encaminhará
ao setor de manutenção para que sejam
tomadas as providências no estacionamento do PAMO Santa Isabel, para que
com isso proporcione melhorias no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 962/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
roubos no Jardim Gurilândia.
Of. nº 436/2022
Segue por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 963/2022
Autor: Serginho, Elisa Representa Taubaté
Requer estudos sobre a possibilidade
da apresentação anual do diagnóstico
e metas relativos à educação ao Poder
Legislativo.
Of. nº 440/2022
A Diretora Administrativa da Secretaria de
Educação esclarece que, muito embora
as informações relacionadas aos itens I
a VII do requerimento possam ser encontradas junto aos competentes órgãos públicos, efetuará análise e o estudo acerca
da possibilidade e condições de apresentação anual do diagnóstico da educação
ao Poder Legislativo e retornará informando quanto à viabilidade do pedido.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 964/2022
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Autor: Serginho
Requer informações sobre exame preventivo de colo de útero.
Of. nº 441/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela unidade competente da Secretaria de Saúde, APS - Atenção Primária
à Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 965/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade de
disponibilizar transporte adaptado exclusivo e gratuito para pessoas com deficiência em Taubaté.
Of. nº 441/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que foram realizado estudos e, ao verificar que uma das cidades
adotou esse atendimento às PCDs, São
José dos Campos, de como era o funcionamento e o custo para manter o transporte adaptado na cidade Acesso Já,
onde recebeu a informação do curso
antes da pandemia, que aproximadamente R$500.000,00 por mês, totalizando o custo de R$6.000.000,00 por ano,
e devido à pandemia veio a cair a utilização pelos PCDs, vindo o valor baixar
para R$380.000,00 por mês por falta de
usuários no sistema.
A Secretaria de Mobilidade Urbana analisou que devido ao alto custo e ao cenário que vivemos hoje, se torna inviável
a implantação desse sistema. Futuramente, após esse cenário econômico
apresentar melhoras, a Secretaria de Mobilidade Urbana informa que reavaliará
tal demanda, inclusive realizado parceria ou até mesmo por meio de verbas
federais, a implantação em nossa cidade,
uma vez que atenderá pessoas com PCD
- deficiência motora, mental e/ou multifuncional, criado ou permanente em alto
grau de permanência e dependência.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 966/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre o funcionamento do Relógio da CTI.
Of. nº 441/2022
A Secretaria de Cultura informa que está
sendo contratada a empresa Madis Comércio e Serviços Ltda. para efetuar
a manutenção preventiva do relógio,
sendo que o processo se encontra em
trâmite de homologação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 967/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre presença de
médico hebiatra na rede de saúde.
Of. nº 441/2022
Segundo informa a Secretaria de Saúde,
o hebiatra cuida da saúde e do bem-estar
dos jovens e adolescentes. O acompanhamento é recomendado quando o
jovem apresenta os primeiros sinais da
puberdade. O hebiatra orienta o adolescente a ter um melhor entendimento
sobre sua vida e seu corpo, para que
se sinta bem e esteja apto a entrar no
mundo adulto. A rede municipal conta
com a parceria do médico hebiatra da
Universidade de Taubaté, que realiza
atendimentos uma vez por semana na
Policlínica Infantil, e não há demanda reprimida para esta especialidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 968/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre cobertura da
quadra poliesportiva da Escola Municipal
Vereadora Judith Mazella Moura, Vila
Caetano, região rural do Pinheirinho.
Of. nº 441/2022
A Secretaria de Educação informa que
tal demanda foi verificada com a gestão
escolar, e foi enviado o projeto de cobertura, modelo FDE, à Secretaria de Pla-
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nejamento que fará as adequações necessárias para a posterior implantação
da reforma da quadra daquele local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 969/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre os afastamentos de professores da rede municipal
de ensino de Taubaté.
Of. nº 441/2022
Seguem as informações prestadas pela
Diretora Administrativa da Secretaria
Municipal de Educação:
1. São 42 professores trabalhando na Secretaria de Educação, dentre esses dois
servidores são readaptados.
2. O número de afastamento de professores por motivo de saúde é em média
409 licenças médicas por mês, dentre
esses, média de 40 professores em licenças constantes. Sendo o prazo de
afastamento diversos, 1 a 30 dias, com
uma média de oito dias por professor,
nos meses de janeiro e fevereiro do presente ano letivo.
3. O SESMT (Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho) faz o atendimento. A Secretaria
Municipal de Educação analisa formação
na área socioeducacional.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 970/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre o acompanhamento de alunos com deficiência na rede
pública municipal de ensino.
Of. nº 441/2022
A diretora pedagógica da Secretaria de
Educação, Priscilla Heleonora Messias
Pereira dos Santos, informa que a educação inclusiva do sistema municipal
de Taubaté é organizado por meio do
Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (Nape), composto por uma equipe
multidisciplinar que organiza e monitora
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as ações educacionais que visam à efetivação dos direitos dos estudantes público-alvo da educação especial por meio
do Atendimento Educacional Especializado da Escola Madre Cecília e por meio
da realização de projetos e eventos durante o ano letivo, além de ações pedagógicas e curriculares que visam garantir
a equidade no atendimento oferecido
para todos os estudantes. Os estudantes
público-alvo da educação especial (regulamentado pelo Estatuto da Pessoa
com Deficiência) são encaminhados
para o atendimento na sala de recursos
multifuncionais, automaticamente, se
possuem laudo médico e após avaliação
da professora do Aee, quando encaminhado pela professora do ensino regular.
Não há lista de espera para o atendimento no AEE na unidade escolar, todos
os estudantes que necessitam do atendimento são contemplados, sendo atendidos atualmente 1.293 estudantes público-alvo da educação especial. Ao que
tange aos professores, atualmente todas
as escolas do sistema municipal de educação possuem um professor especialista (professor de AEE). Sobre o acompanhamento ou acolhimento familiar, as
ações neste sentido são realizadas pela
equipe escolar conforme a demanda.
Cabe expor que a partir do mês de abril
contaremos com o apoio de uma psicóloga que fará acompanhamento das
famílias e dos alunos surdos nas unidades escolares que contemplam o Programa Bilíngue.
Prefeito Municipal

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

tuará vistoria no local, a fim de analisar
a possibilidade da realização do serviço.
A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Mobilidade Urbana para conhecimento e adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 972/2022
Autor: Nunes Coelho
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de recapeamento
da rua Marechal Mascarenhas de Morais,
Jardim Independência.
Of. nº 433/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local, para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 973/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer que se estude a possibilidade de
ampliação da oferta de cursos na Escola
do Trabalho da Gurilândia.
Of. nº 425/2022
A Diretoria Pedagógica da Secretaria de
Educação informa que será realizado um
estudo de demanda e viabilidade técnica
para a implantação dos cursos solicitados. Cabe ressaltar que desde 2018 são
ofertadas turmas de Gestão, porém, não
há demanda.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 971/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer a inclusão no cronograma de
obras da Prefeitura de Taubaté a manutenção da rua paralela ao campo do Rodoviário Futebol Clube.

Requerimento N° 974/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito providências sobre os lixos depositados na
porta do PEV do Parque Urupês.

Of. nº 425/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efe-

Of. nº 432/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o lixo é depositado irregularmente
na porta dos PEVs, sendo que a munici-

palidade faz a fiscalização e a limpeza rotineira desses locais. Contudo, será verificada a necessidade atual do local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 975/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito reforma da
grade de proteção na EMEFM Professor
José Ezequiel de Souza.
Of. nº 432/2022
A Diretoria de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que verificará essa demanda junto
à gestão escolar a necessidade e se necessário, procederá a implantação, visando a segurança dos alunos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 976/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito corte do
mato e limpeza na praça do Cecap.
Of. nº 432/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza será executada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 977/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito implantação de depressão em um cruzamento
do Jaraguá.
Of. nº 432/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a implantação de depressão
em via pública tem por finalidade resolver questões de drenagem ou escoamento de água, não sendo por este
motivo utilizada como equipamento redutor de velocidade, uma vez instalada a
depressão, para o fim que destina, cabe
a este Secretária finalizá-la. A Secretaria
de Mobilidade Urbana informa que reforçará a sinalização viária vertical e ho-
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rizontal, no citado cruzamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 978/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o convênio com a Funcabes.
Of. nº 432/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que, até o momento, não houve
encerramento do convênio entre a Funcabes e o município, apenas notificação
prévia, prevista em cláusula contratual.
Em respeito aos princípios legais que
rege a Administração Pública, todos os
funcionários serão tratados de acordo
com a isonomia, legalidade e moralidade
para manutenção de seu trabalho, e a Secretaria de Educação se empenhou, considerando sua limitação administrativa.
Prefeito Municipal

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

ficou que atualmente duas encontram-se
queimadas, e já foi solicitado ao setor
competente a troca.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 981/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a criação da
Casa do Artesão em Taubaté.
Of. nº 432/2022
O diretor do Departamento de Turismo,
Ricardo Carvalho de Vilhena, informa que
a Capela do Pilar está sob os cuidados da
Prefeitura de Taubaté há pouco tempo, e
está sendo estudada quais ações serão
implantadas futuramente no espaço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 982/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre as câmeras do COI.

Requerimento N° 979/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito instalar container para recolhimento de material de
poda no bairro Granjas Reunidas São
Judas Tadeu.

Of. nº 432/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal

Of. nº 432/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade de instalação no local, bem como a disponibilidade de contêineres.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 983/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre regularização
e entrega de documentos a moradores
do Loteamento Hércules Masson.

Requerimento N° 980/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito melhorias na iluminação da pista de atletismo na CTI.
Of. nº 432/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que recentemente realizou a troca de suas lâmpadas
que estavam queimadas, contudo, veri30

Of. nº 441/2022
O secretário de Habitação informa que
o loteamento foi regularizado (Reurb-S),
todavia a Secretaria de Habitação está
em processo de visita em outros loteamentos, após o término, o Conjunto Hércules Masson será visitado para coleta
da documentação no início de maio de
2022. Lembrando que concluídas as devidas atualizações, os documentos são
encaminhados ao Cartório de Registro
de Imóveis para lavratura das escrituras,
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feito isso, elas são devolvidas à Secretaria de Habitação, para que seja organizada a logística de entrega das escrituras. A Secretaria de Habitação ressalta
que as famílias que residem em casas da
municipalidade e que ainda não receberam a visita dos servidores da pasta
devem aguardar, uma vez que todas as
famílias envolvidas serão visitadas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 984/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Prefeito que determine à
Secretaria competente que realize melhorias na Estrada Visconde de Mossoró,
localizada no bairro Pinheirinho.
Of. nº 428/2022
A Secretaria de Obras informa que a estrada se encontra em manutenção.
Quanto à iluminação, a Secretaria de
Serviços Públicos informa que será verificada junto à EDP Bandeirante sobre o
sistema de iluminação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 985/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a possibilidade de se implantar no município
o sistema de recebimento de tributos
por meio das operadoras de cartões de
débito e crédito sem onerar os cofres públicos, além dos sistemas convencionais
(carnês), para auxiliar no serviço de arrecadação de tributos, tarifas e demais receitas municipais.
Of. nº 441/2022
O Secretário de Finanças informa que se
encontra em tramitação processo licitatório para recebimento de tributos por
meio de cartão.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 986/2022
Autor: Douglas Carbonne
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Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Meio Ambiente
e Bem-Estar Animal que preste esclarecimento sobre a qualidade de ração oferecida aos animais do Centro de Controle
de Zoonoses.
Of. nº 428/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo Centro de Controle de Zoonoses.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 987/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que aumente o
número de vagas para munícipes taubateanos na clínica médica psiquiátrica
do Hospital Municipal Universitário de
Taubaté (H-Mut).
Of. nº 431/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela diretora-geral do Hospital Municipal Universitário de Taubaté, Dra. Fabiana Mara Alvarenga Caldeira.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 988/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Prefeito Municipal que informe sobre o itinerário reduzido dos
ônibus que passam na avenida Tiradentes, linha Vila Aparecida, Vila São Geraldo entre outras.
Of. nº 431/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que em relação ao solicitado, as linhas mencionadas sofreram
aumento de oferta de partidas, não havendo redução dos ônibus, bem como
as demais linhas que utilizam a avenida
Tiradentes, para seguirem para a parte
baixa da cidade.
A ABC Transportes Coletivos acompanha
o aumento da demanda das linhas de
ônibus, e de acordo com este aumento

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

de demanda colocam-se ônibus reservas
nas linhas para suprir as necessidades
dos munícipes, bem como os agentes
de trânsito realizam fiscalizações diariamente na Rodoviária Velha e demais
pontos de embarque de passageiros.
Está sendo realizado um estudo que visa
à reestruturação do sistema de transporte público, o qual apontará o melhor
cenário para o transporte público no município de Taubaté.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 989/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Prefeito Municipal que informe se estão sendo realizados serviços
de verificação/certificação nos aparelhos
tacógrafo dos veículos do município.
Of. nº 431/2022
O Departamento de Frota Patrimonial informa que as vistorias dos veículos do
município, não pertencentes à frota municipal, não são de competência da Prefeitura de Taubaté. Quanto aos veículos
pertencentes à frota, que possuem tacógrafo obrigatório, estão sendo devidamente vistoriados.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 990/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Prefeito informações sobre a
reforma na EMIEF Avedis Victor Nahas, localizada na rua Caminho dos Coqueiros,
631 - São Gonçalo.
Of. nº 438/2022
A Diretoria de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa
que a equipe de manutenção esteve na
EMEF Dr. Avedis Victor Nahas, efetuando
o levantamento das necessidades de manutenção apontadas pela gestão escolar,
de forma a garantir qualidade e segurança no prédio.
Essa demanda se encontra em andamento para revitalização total daquele

espaço. Já houve reuniões com a equipe
da Guarda Civil Municipal com vistas a
colher informações técnicas sobre segurança, visto que a escola já foi vítima de
furtos, mesmo constando com sistema
de alarme.
No momento, será construído de um
muro de arrimo, que terá a função de
conter o talude e, conforme contato com
a gestão da escola, a obra poderá ser realizada, visto que a unidade escolar dispõe
de outras salas que podem acolher as
oficinas do período integral durante as
obras, sendo que os pais foram comunicados em reunião.
Não há outras escolas que passaram por
obras emergenciais, sendo que as vistorias são realizadas pela equipe de manutenção e com o auxílio dos gestores
que apontam as demandas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 991/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
para que designe à Secretaria de Mobilidade Urbana visita técnica para análise
da viabilidade de execução da pintura de
faixas de pedestres e estudo técnico para
implantação de redutor de velocidade na
rua Viriato Bandeira Duarte.
Of. nº 438/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a sinalização viária tanto vertical quanto horizontal na rua Viriato
Bandeira Duarte será reforçada.
A via conta com dois redutores de velocidade (lombadas) e, conforme dados
sobre acidentes no local, levantados no
período de dois anos, não foi verificada
ocorrência de acidentes no local até a
presente data.
A Secretaria conclui , portanto, que os redutores já existentes na referida via têm
se mostrado eficientes, não havendo, até
o momento, a necessidade de instalação
de outros redutores, tachões ou sinalização semafórica.
Prefeito Municipal
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Maio Amarelo
Mês da prevenção ao acidente de trânsito

Respeite a faixa
de pedestres

