Legislativo
BOLETIM

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

ATOS OFICIAIS

Sessão
25ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
1º.7.2022
CONVOCAÇÃO
Fica a Câmara Municipal de Taubaté convocada para reunir-se em Sessão Extraordinária, no dia 1º de julho de 2022, às
9 horas, para deliberação das seguintes
matérias:
ITEM 1
2ª discussão e votação da Proposta de
Emenda à Lei Orgânica do Município nº
1/2022, de autoria do Prefeito Municipal,
que acrescenta o art. 105-A à Lei Orgânica
do Município de Taubaté, em atendimento ao art. 40, § 1º, III da Emenda
Constitucional nº 103, de 2019.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 74/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2023 da Prefeitura Municipal de Taubaté,
do Instituto de Previdência do Município
de Taubaté - IPMT e da Universidade de
Taubaté e suas Fundações.
Plenário Jaurés Guisard, 29 de junho de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Licitação
EXTRATO DE CONTRATO
Processo: nº. 3115/2022.
Modalidade: Dispensa de Licitação nº.
69/2022.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE

Nº 1459
29.6.2022
TAUBATÉ.
Contratada: SAFETY2U GESTÃO DE
RISCOS DE INCÊNDIO, ENGENHARIA E LICENÇAS LTDA.
Objeto: Prestação de serviço de acompanhamento e solicitação de AVCB para o
prédio da Câmara Municipal de Taubaté.
Valor Total: R$ 4.270,00 (quatro mil duzentos e setenta reais).
Prazo: 90 (noventa) dias a partir de 23 de
junho de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais.
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO
DE CONTRATO
Processo: nº. 1558/2020.
Modalidade: Dispensa de Licitação nº.
61/2020.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
Contratada: PRIMASOFT INFORMÁTICA
LTDA.
Objeto: Prestação de serviço de Fornecimento, Instalação, Manutenção, e Suporte Técnico de Software para Gerenciamento de Acervo de Biblioteca.
Valor Total: R$ 2.002,12 (dois mil e dois
reais e doze centavos).
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 01 de
julho de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99 –
Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO
PROCESSO: nº. 2473/2018
MODALIDADE: Pregão nº. 11/2018 (Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas
alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ

Contratada: ACTCON SOLUÇÕES WEB
LTDA EPP
Objeto: Prestação de serviço de desenvolvimento e disponibilização de informações online em datacenter do Portal
da Transparência e do Portal de Acesso à
Informação Pública.
Valor Total: 55.210,92 (cinquenta e cinco
mil duzentos e dez reais e noventa e dois
centavos).
Prazo: até 12 (doze) meses a partir de 03
de julho de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99 –
Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº. 0577/2022
Modalidade: Dispensa de Licitação nº
054/2022 (com fundamento no inciso
XIII do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações).
Empenho nº: 0564/2022
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada:
FUNDAÇÃO
GETÚLIO
VARGAS - FGV
Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviço de planejamento,
organização e execução de concurso
público para a Câmara Municipal de
Taubaté.
Valor Total: R$ 480.000,00 (quatrocentos
e oitenta mil reais).
Prazo: 12 meses a partir da assinatura do
contrato.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.48 –
Serviço de Seleção e Treinamento.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
PROCESSO Nº 2652/2022
SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E CATALO-
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GAÇÃO DE ACERVO
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE M.E. E E.P.P.
Homologo o julgamento procedido pelo
pregoeiro e autorizo a contratação do
objeto desta licitação, item de nº 01, no
valor total de R$ 42.000,00, ao fornecedor
Media Portal Soluções Eireli - ME.
Publique-se.
Taubaté, 29 de junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Portaria
PORTARIA N.º 73/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
INDICAR o servidor João Luiz Costa
Gomes, titular do cargo público efetivo
de Técnico Legislativo de Informática,
para responder em substituição pela
função de confiança de Diretor-Geral,
no período de 04 a 23 de julho de 2022,
em virtude de férias do titular, fazendo
jus à percepção da diferença de remuneração, sem prejuízo de suas atribuições
normais.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 29 de
junho de 2022.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 74/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
I - Designar os servidores Elizethe Silva
Gomes, Eliane Mendes, Cláudia Aparecida Agostinho da Silva, Guilherme
Ricken, Ismael Guimarães da Silva, Júlio
César Zacarias da Rocha e Fernanda
2

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Maria da Silva Ribeiro dos Santos para
comporem a Comissão Organizadora do
Concurso Público que será realizado pela
Fundação Getúlio Vargas.
II - À comissão compete acompanhar
e supervisionar todas as etapas do
certame, sob a presidência da primeira
servidora referida.
III - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 29 de
junho de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 1600/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a supressão de ciclovias na cidade.
Of. nº 769/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1601/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o convênio com a Funcabes
e o novo processo seletivo da Fundação.
Of. nº 769/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que somente o atendimento do
Programa de Ensino Integral do Ensino
Fundamental será realizado por organi-
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zação social, em substituição ao atual
serviço prestado ao município nesse
segmento pela Funcabes. Contudo, a
Secretaria de Educação informa que a
Funcabes continuará atendendo ao município, por meio do Programa de Ensino
Integral, segmento da educação infantil.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1602/2022
Autor: Talita Cadeirante
Reitera pedido de informações ao Exmo.
Sr. Prefeito a respeito do clube de tiro
Taubatexas Gun Club, localizado na rua
Paineiras, bairro Cataguá.
Of. nº 769/2022
Esclarecemos que por meio do Ofício
227, de 11 de março de 2022, em resposta ao Requerimento 523/2022, foi informado que se encontrava à disposição
da nobre vereadora cópia do processo
solicitado. Ademais, informamos que a
cópia do processo será encaminhada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1603/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre as ações de assistência e proteção
das pessoas em situação de rua diante
das previsões meteorológicas de frente
fria na região.
Of. nº 769/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pelo Departamento de Proteção Social Especial, da Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1604/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Prefeito sobre
as ações desenvolvidas pela Prefeitura a
respeito da dengue, zika e chikungunya.
Of. nº 769/2022
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Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo CAS - Controle
de Animais Sinantrópicos, da Secretaria
de Saúde.
Prefeito Municipal

Requer estudos sobre a possibilidade da
implantação de faixas de retenção e recuo
exclusivas para motos nos semáforos nas
mudanças de trânsito da área central a
serem iniciadas em agosto de 2022.

Requerimento N° 1605/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a substituição da
placa de identificação da rua Wellington
Queirós de Oliveira, no Conjunto Urupês.

Of. nº 768/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que já há previsão para a implantação de faixas de retenção e recuo para
motos nos semáforos.
Prefeito Municipal

Of. nº 756/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a placa denominativa será
confeccionada e instalada na referida via.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1606/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre ampliação da
rede de águas pluviais na rua Prof. Mário
Celso de Almeida, Loteamento Santa Inês.
Of. nº 768/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e, dentro das possibilidades, efetuará vistoria no local para analisar a
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1607/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre prédio inacabado e abandonado na esquina da rua
Ernesto de Oliveira Filho com avenida Garcílio da Costa Ferreira - Independência.
Of. nº 768/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública e pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1608/2022
Autor: Serginho

Requerimento N° 1609/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre criação de um
sistema de interação no Gabinete do Prefeito com a comunidade e setores representativos da sociedade.
Of. nº 768/2022
Informamos que já existe interação do
Poder Executivo junto com a comunidade e setores representativos da sociedade, envolvendo a Secretaria de
Gabinete, a Secretaria de Governo e Relações Institucionais e a Secretaria de
Justiça e Cidadania.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1610/2022
Autor: Serginho
Requer instituição de uma política pública municipal para a capacitação e formação de cuidadores de idosos.
Of. nº 768/2022
O gestor de Ensino Técnico e Profissionalizante da Secretaria de Educação informa que foi detectada uma demanda
pela formação/capacitação de cuidadores de idosos, por isso será realizado
um levantamento da procura por parte
dos munícipes, bem como um estudo de
viabilidade técnica e orçamentária para
verificar a possibilidade da implantação
do referido curso na grade das Escolas
Municipais do Trabalho.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1611/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre projetos esportivos apresentados ao Governo Federal.
Of. nº 768/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que possui três
convênios em andamento com o Governo Federal: Programa Segundo
Tempo, Aquisição de Placares Eletrônicos e Reforma de Infraestrutura,
os quais totalizam aproximadamente
R$750.000,00. Em maio de 2021, o secretário de Esportes esteve em Brasília solicitando diversas parcerias na ordem de
custeio e infraestrutura, tais como: modernização do Complexo Esportivo da
CTI e construção de arena multiuso. Por
fim, a Secretaria de Esportes realizará
no dia 12 de junho, no Sedes, e dia 28
de agosto, no Itaim, as etapas da corrida
do circuito Corre Taubaté, projeto implementado por meio da Lei de Incentivo
ao Esporte, com recurso captado de empresas instaladas na cidade e que não
gerará nenhum custo ao município. Está
sendo priorizada e organizada a preparação para a documentação dos equipamentos esportivos, primordial para essas
parcerias concretizarem.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1612/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre os prejuízos financeiros aos cofres públicos e também
aos munícipes pela falta de serviços
informatizados.
Of. nº 768/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Finanças.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1613/2022
Autor: Professor Edson
Reitera que seja feito o conserto da arquibancada do campo de futebol no bairro
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Cidade Jardim e análise dos riscos de
rompimento do asfalto na via.
Of. nº 756/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que há processo
interno para resolução e reparo no local,
contudo, aguarda laudo dos órgãos competentes, a fim de alicerçar ações futuras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1614/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a limpeza e corte do
mato nas proximidades do campo de futebol no bairro Cidade Jardim.
Of. nº 813/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação já foi atendida.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1615/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo.Sr. Prefeito que designe
a secretaria competente para que providencie a placa designativa da quadra
coberta do Parque Municipal Jardim
das Nações - Esportista Célio de Angelis
Nunes de Assis “Celinho”.
Of. nº 821/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a placa denominativa será
confeccionada e após será implantada
na quadra coberta do Parque Municipal
Jardim das Nações.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1616/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações
sobre solução para esgoto que corre a
céu aberto na avenida Reitor Milton de
Freitas Chagas, no bairro Barranco.
Of. nº 820/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
4
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que será realizada vistoria no local, para
levantamento da situação atual e posterior providências junto à Sabesp.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1617/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Segurança Pública que intensifique rondas preventivas
no Mirante do Pinhão.
Of. nº 812/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1618/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, sobre a possibilidade de determinar a instalação de
semáforo no cruzamento das ruas Capitão Adolfo Monteiro e Com. Fernando
de Barros Morgado – Pq. Aeroporto.
Of. nº 821/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será realizado estudo para a
implantação de semáforo no cruzamento,
porém, haverá a necessidade de
implantação de sentido único na via
transversal, de forma que seja possível
garantir a eficiência de tal dispositivo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1619/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Prefeito que designe a Secretaria de Obras, para que realize o recapeamento asfáltico na rua Com. Fernando de
Barros Morgado - Pq. Aeroporto.
Of. nº 821/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que após a finalização do recapeamento asfáltico pela Secretaria de Obras
implantará a sinalização vertical e hori-
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zontal necessária, a fim de garantir a segurança do tráfego na via.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1620/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudo para melhorias da identificação na acomodação
dos PCDs, idosos, gestantes, mobilidade
reduzida, na recepção e salas de espera
da rede pública de Saúde.
Of. nº 820/2022
Segundo informa a Coordenação
Médica da Atenção Básica, já estão
sendo providenciadas as adequações
nas acomodações dos PCDs, idosos,
gestantes, como prioridades nas
unidades de saúde do município.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1621/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer autorização para realizar audiência pública para debater sobre descarte e situação de aterros em Taubaté.
Requerimento N° 1622/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
o Requerimento 185, de 9/3/2022, sobre
implantação de cobertura na passarela e
viaduto do bairro Fonte Imaculada.
Of. nº 820/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que até a presente data não obteve
resposta positiva sobre a solicitação. É de
competência da concessionária que administra a rodovia Dutra o projeto e a instalação de coberturas sobre passarelas,
não podendo haver, por parte da Secretaria de Mobilidade Urbana, intervenções
naquele espaço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1623/2022
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Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a manutenção das
lâmpadas queimadas nos postes de iluminação na praça Maria Rita Rovida
(antiga quadra F), no Cecap 1.
Of. nº 813/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1624/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Ilmo. Sr. Diretor da Empresa
Sabesp informações a respeito da cobrança de cota de ligação de distribuição
de água e esgoto.
Requerimento N° 1625/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
atraso na liberação de processos na área
da construção civil.
Of. nº 820/2022
A Secretaria de Planejamento, bem
como toda administração, já vem implementado os serviços da plataforma on
doc, a fim de agilizar os serviços prestados com maior celeridade, tornando a
“Prefeitura Sem Papel”, gerando maior
economicidade de celeridade processual.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1626/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para a realização da audiência pública
sobre realização da Semana Municipal de
Museus, no município de Taubaté.
Requerimento N° 1627/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de cessão de
espaço na Rodoviária Velha para a ADV-
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-Vale – Associação dos Deficientes Visuais
de Taubaté e Vale do Paraíba.
Of. nº 825/2022
A Secretaria de Serviço Públicos informa
que já está em contato com a ADV-Vale,
por meio do presidente Sr. Luís, a fim de
viabilizar novo local. Assim que houver
definição, o requerente será comunicado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1628/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre as revitalizações das pistas de
skate da nossa cidade.
Of. nº 825/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida esclarece que, no Parque
Jardim das Nações, a Prefeitura por meio
da mesma realizou a troca de toda a iluminação por LED e doou duas latas de
tinta de 18 litros. Nesse caso, a Prefeitura
não executou o serviço da pintura, pois os
skatistas que utilizam a pista solicitaram
pessoalmente, na Sede da Secretaria
de Esportes, autorização para realizar o
serviço, haja vista terem realizado anteriormente. Na pista de skate do Quiririm,
a Secretaria de Esportes pintou aproximadamente 64,79% da pista (plataformas,
bancos e o half pequeno) e doou a maior
parte do material utilizado: duas latas de
tinta de 18 litros e uma lata de resina de
18 litros, além de duas manutenções na
iluminação do local, sendo que a comunidade pintou o half maior com algum
material próprio, que a Secretaria de Esportes não sabe mensurar, contrariando
a informação veiculada na tribuna da
55ª sessão ordinária dessa E. Casa de
Leis. Em se tratando da pista de skate
do Parque do Itaim, foram realizados diversos serviços, como: remanejamento
das centenas de pombos que lá habitavam, os quais deixavam o local em condições precárias; organização dos materiais que haviam estocados; manutenção
nos banheiros; mutirão de limpeza, além

de diversos reparos no telhado do ginásio. Vale lembrar que o local foi alvo
de diversos furtos de fios de iluminação
e vandalismos durante a pandemia, e
com o intuito de proporcionar um local
mais seguro, foram retirados três portões
de acesso vulneráveis, que facilitavam
ações de marginais para adentrarem a
pista. A iluminação do local está em fase
final de restabelecimento e, ainda nesse
sentido, a pista está aberta ao público e,
ainda neste ano foi adquirido madeiramento, por meio de pregão eletrônico,
emenda parlamentar do Vereador Prof.
Edson, que será utilizada na revitalização do local. A Secretaria de Esportes
salienta, ainda, que nos dias 27 e 28 de
agosto será realizado o evento de BMX
Freestyle, que terá grandes marcas parceiras apoiando o evento como: Monster
e Vans, terá transmissão por emissora
de televisão. Tratando-se do Skate Plaza
Guilherme Feijão, o local sofreu com recorrentes furtos e vandalismo também e,
a fim de evitar novas ações delituosas, a
Secretaria de Esportes produziu com recursos próprios por meio da FAC, portas
de aço para os banheiros e grades de proteção para o quadro de energia e hidrômetro, além da reposição de algumas
torneira furtadas e três manutenções e
reparos na iluminação do local. O local
está contemplado no cronograma de revitalização que será realizada em breve,
contando com emenda parlamentar do
Vereador Neneca. Em todas essas ações
foram investidos nestes locais aproximadamente R$69.000,00. Por fim, a Secretaria de Esportes informa que será enviado pessoalmente o cronograma de
revitalização à Nobre Vereadora e coloca-se à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1629/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o registro das entidades e organizações sociais no Conselho Municipal de
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Assistência Social.
Of. nº 825/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social
sobre o assunto.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1630/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a dispensação de próteses oculares através do Sistema Único de Saúde
no município de Taubaté.
Of. nº 825/2022
A Secretaria Municipal de Saúde informa
que, conforme orientação do protocolo
de encaminhamentos do Departamento
Regional de Saúde 17, sendo a última
atualização no ano de 2016, o paciente
que possui a necessidade para uso de
prótese ocular deverá entrar em contato
com a Univap (Universidade do Vale do
Paraíba), por meio do telefone (12) 39471016, onde será realizado um cadastro e,
o paciente solicitante será inserido em
uma fila de espera.
A Univap realiza a prestação desse
serviço como um trabalho social, porém,
informa que existe um valor para aquisição da prótese, com custo inferior ao
do mercado e mais acessível a usuários
de baixa renda, porém, a avaliação é realizada individualmente durante os atendimentos na instituição.
Com relação ao planejamento para que a
rede municipal realize a dispensação de
próteses oculares, a Secretaria Municipal
de Saúde iniciou no dia 6 de junho de
2022, por meio do Ambulatório de Reabilitação Madre Cecília, um censo para
identificar pessoas de Taubaté que necessitam de próteses, órteses e meios auxiliares de locomoção.
Antes da criação deste programa, é necessário conhecer a população que necessita desse auxílio.
Dessa forma, os interessados devem
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procurar a secretaria do Ambulatório de
Reabilitação Madre Cecilia, de segunda a
sexta- feira, das 8h às 17h.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1631/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté,
Serginho
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre a indicação 389/2021 para implementação da rede 5G no município.
Of. nº 825/2022
A Área de Plano Diretor e Gestão Democrática, da Secretaria de Planejamento,
acerca da Indicação 389/2021, para a implantação de rede 5G no município de
Taubaté, informa que partir da referida
indicação foi aberto processo administrativo, no qual foi minutado projeto de
lei em consonância com as legislações federais, estaduais, bem como, a legislação
municipal em vigência.
O presente projeto de lei foi submetido
ao Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia no dia 25/5/2022, onde foi criado
um grupo de trabalho que está trabalhando na análise da legislação de antenas, com ênfase no 5G.
Nesse sentido, a Secretaria Municipal de
Planejamento aguarda parecer do referido conselho para continuidade no
processo e posterior envio à essa E. Casa
de Leis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1632/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté,
Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
cópias sobre o convênio realizado entre
o Município e a Funcabes.
Of. nº 815/2022
Segue por cópia, por meio do Oficio R n°
164/2022, subscrito pela Reitora da Universidade de Taubaté, a documentação
ora solicitada pelos vereadores no presente Requerimento.
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Prefeito Municipal.
Requerimento N° 1633/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a respeito do número insuficiente de médicos reumatologistas
para atendimento à crescente demanda
dessa especialidade na rede municipal
de Saúde.
Of. n° 822/2022
Segue por cópia, as informações prestadas pela Área de Atenção Especializada, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municpal.

Decreto
DECRETO LEGISLATIVO Nº 660/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº 21/2022
Autoria: Vereador Neneca Luiz Henrique
Concede Título de Cidadão Taubateano
ao Senhor Luciano Henrique de Gouveia.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão
Taubateano ao Senhor Luciano Henrique
de Gouveia.
Parágrafo único. O título deverá ser entregue ao agraciado em solenidade, na
forma que dispõe o caput do art. 3º do
Decreto Legislativo nº 11, de 28 de maio
de 1991.
Art. 2º As despesas com o cumprimento
deste Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas orçamentárias próprias
consignadas no orçamento da Câmara
Municipal, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 29 de
junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
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