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Maiores orçamentos do
município, Saúde e Educação
encerram debate sobre LDO 2023

Regra do 1/3 de hora-atividade
de professores segue para
sanção, para que se torne lei
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SESSÃO

REGRA DO 1/3 PARA
PROFESSORES SEGUE
PARA SANÇÃO
Medida altera de 1/6 para 1/3 o tempo destinado à horaatividade dos professores e ajusta a jornada à legislação federal
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Os vereadores de Taubaté
aprovaram em segunda votação, na sessão do dia 7, o
projeto de lei complementar
9/2022, de autoria do prefeito
José Saud (MDB), que instituiu
um terço da jornada de trabalho dos professores para ho-
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ra-atividade e adéqua a lei municipal à legislação federal.
Assim, dois terços da carga
horária dos professores serão
destinadas ao desempenho
das atividades de interação
com alunos.
O restante, a hora-atividade,
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pode ser cumprido na escola
ou em local de livre escolha.
É o tempo disponível para planejar as aulas ou corrigir e elaborar provas, por exemplo.
Agora, o texto segue para
sanção do prefeito, para que
seja oficializado como lei.

SESSÃO

PROPOSTA OBRIGA
PUBLICAÇÃO DE
LISTAGEM DE PLANTÕES
MÉDICOS EM TAUBATÉ
Foi aprovado em segunda
votação, na sessão ordinária
do dia 7, o projeto de lei
176/2021, de autoria da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), que determina que
a Prefeitura de Taubaté divulgue a relação dos médicos
que realizam atendimento nas
unidades e equipamentos públicos de saúde que estão em
funcionamento na cidade.

A divulgação deverá ser feita
por meio de publicação na página da internet da Prefeitura,
com os endereços, horário de
atendimento, nomes completos,
escala de plantão de especialistas e dos médicos que trabalham nessas unidades.
Na justificativa, a autora
afirma que a propositura “visa
garantir a dignidade e respeito
aos pacientes, proporcionando

informações de grande valia
para a população que procura o
atendimento médico municipal,
facilitando seu acesso, proporcionando transparência e segurança para todos os envolvidos,
atendendo os princípios da publicidade das Leis, bem como a
transparência das normas”.
O projeto segue para sanção
do prefeito, para que entre em
vigência na forma de lei.
Stockphotos
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SESSÃO

Inclusão da Emca como
patrimônio cultural depende
de confirmação do prefeito
Imprensa CMT

Segue para análise do prefeito José Saud
(MDB) o projeto de lei complementar 22/2021,
de autoria do vereador Professor Edson (PSD),
que inclui a Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas (Emca) como patrimônio cultural do
município de Taubaté.
A proposta foi aprovada em segunda votação
no dia 7 pelos vereadores e depende da sanção do
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prefeito para que se torne lei.
A Emca foi criada em 2003 e é uma instituição
de ensino de aviação civil mantida e financiada
pela Prefeitura. Oferece formação no curso de manutenção aeronáutica para pessoas com idade superior a 17 anos, que tenham concluído o ensino
médio. O curso é reconhecido pelas principais autoridades nacionais em aviação.

SESSÃO

Conheça as homenagens
aprovadas pela Câmara
A Câmara de Taubaté
aprovou, na sessão do dia 7,
homenagens variadas para
pessoas que contribuíram com
o município.
Em segunda votação, foram
analisados dois projetos de denominação, ambos do vereador Serginho (Progressistas):
193/2021, que denomina Osvaldo Geraldo dos Santos a
chamada Praça da Estação,
na Gurilândia, e o 5/2022, que
denomina José Carlos Santos
Salles a rua Quatro, do Residencial Quinta de Santa Cruz,

no Areão. Essas propostas seguem para sanção do prefeito,
para que se tornem leis.
Deverão receber títulos de
cidadania taubateana o músico
Luiz Antônio Oliveira do Nascimento, por iniciativa do vereador Paulo Miranda (MDB),
autor do projeto 6/2022; à coordenadora social Marli de
Oliveira Narciso, por sugestão
do vereador Boanerge (PTB),
autor da proposta 7/2022; e ao
pastor Vanderlei José de Almeida, apresentado pelo vereador Diego Fonseca (PSDB),

autor do projeto 9/2022.
Já o presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado,
Paulo Sérgio Brant de Carvalho
Galizia, deverá receber a medalha Jacques Félix, homenagem proposta pelo vereador
Marcelo Macedo (MDB), por
meio do projeto 8/2022.
Os títulos e a comenda Jacques Félix foram aprovados em
votação única e promulgados
pela Presidência da Câmara na
edição 1454 do Boletim Legislativo, no dia 8 - ou seja, já estão
em vigência.

Vitor Reis / Arquivo pessoal

Acima, Luiz
Antônio
Oliveira,
Marli Narciso,
Vanderlei
Almeida e Paulo
Sérgio Galizia;
à esquerda,
vereadores
durante sessão
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LDO

MAIORES ORÇAMENTOS
DO MUNICÍPIO, SAÚDE E
EDUCAÇÃO ENCERRAM
DEBATE SOBRE LDO 2023
Lincoln Santiago

Fernando
Amâncio na
tribuna; Mário
Peloggia, Vera
Hilst, Marcelo
Macedo e Carlos
Eduardo Reis de
Oliveira

As duas maiores pastas em termos orçamentários de Taubaté, as Secretarias de Saúde e de Educação, demostraram como irão usar os recursos
públicos em 2023, durante audiência pública realizada na Câmara na segunda-feira, 6.
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O debate sobre o projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) foi mediado pelo vereador Marcelo Macedo (MDB) e contou com participação de Alberto Barreto (PRTB), Elisa Representa Taubaté (Cidadania), Moises Luciano

AUDIÊNCIA
Pirulito (PL), Serginho (Progressistas), Talita Cadeirante (PSB) e
Vivi da Rádio (Republicanos).
Na Secretaria de Educação,
deverão ser usados R$421 milhões do orçamento em 2023.
Um percentual deste valor
deverá atender os 29.300
alunos matriculados no ensino fundamental, no total de
R$141 milhões.
Já a Secretaria de Saúde
terá recursos de R$412,6 milhões para desenvolver suas
atividades no próximo ano,
grande parte destinada ao
funcionamento das 56 unidades em atividade, ao custo
de R$298 milhões.
A Secretaria de Justiça
também participou da reunião e apresentou estimativa
de despesa de R$797 mil. A recém-criada pasta é responsável
pela “manutenção de serviços
de justiça e cidadania”, como o
Procon, por exemplo. Quanto
à Procuradoria-Geral, R$10 milhões foram reservados para o
próximo ano, valor para a “manutenção das procuradorias
municipais”.
Próximo passo
Quatro audiências foram realizadas entre o final de maio e
o início de junho para debater o
projeto de lei 74/2022, que trata
da LDO. Agora, o projeto deverá
entrar na agenda de votação dos
vereadores, o que deverá acontecer até o final de junho. A estimativa da Prefeitura é que
R$1,390 bilhão entre no caixa
do município no ano que vem.
Os vídeos das audiências
estão disponíveis na página da
TV Câmara Taubaté do Facebook, www.facebook.com/tvctaubate. A emissora reprisa as
audiências durante sua programação pelo canal aberto 4.2 ou
pela Claro TV, no canal 4.

Políticas
públicas para
as pessoas com
deficiência
serão discutidas
em audiência
A Câmara de Taubaté vai promover uma audiência na segunda-feira, 13, a partir das 14h, para
discutir a promoção de políticas
públicas para pessoas com deficiência. O evento tem iniciativa
da vereadora Talita Cadeirante
(PSB), autora do requerimento
de convocação 916/2022.
No documento, Talita chama
atenção para o fato de a Coordenadoria Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência ter
sido instituída em Taubaté em
2015, mas desde 2019 ela não
funciona mais.
O intuito da Coordenadoria
é fomentar a ampliação de práticas inclusivas e o empenho de
gestores municipais para atendimento das demandas da população com deficiência. De
acordo com a vereadora, têm
sido constantes as reclamações
deste público quanto à omissão
do poder público municipal.
Você pode enviar perguntas
pelo WhatsApp (12) 3625-9525

ou pelo site da Câmara durante
a transmissão ao vivo (clique
em “TV Câmara” e depois em
“Ao Vivo”).
Acompanhe pela TV Câmara
Taubaté no canal 4.2 digital ou
Claro TV canal 4, no site da Câmara, Facebook e Youtube (pesquise por TV Câmara Taubaté).
Stockphotos
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LEI

Empresa consegue
permissão para se
instalar em Taubaté
Imprensa CMT

Entrou em vigência no dia 8
a Lei 5.734, de autoria do prefeito José Saud (MDB), que concede à empresa ProEcologic Reciclagem e Logística a permissão
de uso, por 30 anos, de uma área
de 9.999,54 m² no Distrito Industrial do Piracangaguá, na região
do Quiririm.
A empresa poderá realizar
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no imóvel as obras e melhorias que julgar necessárias, mediante prévia autorização, mas
não será compensada por estas
benfeitorias, que serão incorporadas ao local.
A área havia sido destinada
à empresa Humberto Mancilha
Dias, para construção de um
parque industrial, mas a insta-
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lação não ocorreu e o imóvel foi
devolvido à Prefeitura.
A ProEcologic se comprometeu a gerar 80 empregos diretos e a investir cerca de R$15
milhões no município.
Para conhecer esta e outras
leis municipais, acesse o portal
da Câmara de Taubaté na internet e clique em “Legislação”.

LEI

Prefeitura deverá divulgar
informações sobre
assistência gratuita na
área de habitação
Entrou em vigência no dia 8 a Lei 5.736, de autoria dos vereadores Adriano Coletor Tigrão (Cidadania), Paulo Miranda (MDB) e Richardson da Padaria (União), que obriga a Prefeitura a divulgar
na internet informações sobre como as famílias
de baixa renda devem solicitar assistência técnica gratuita para elaboração de projetos de construção, reforma, ampliação e regularização de habitação de interesse social.
O benefício está previsto nas legislações federal e municipal e pode ser oferecido direta-

mente a famílias ou por meio de cooperativas,
associações e grupos. De acordo com os vereadores, o desconhecimento sobre a Lei da Assistência Técnica, por parte da população mais
necessitada, pode ser atribuído aos entes que
devem estar envolvidos na sua execução e devem
garantir informações necessárias sobre o direito
social a ser ofertado pelos municípios.
Para conhecer esta e outras leis municipais,
acesse o portal da Câmara de Taubaté na internet,
www.camarataubate.sp.gov.br.
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PALAVRA DOS VEREADORES

56ª sessão ordinária
ficiência sempre ficam em segundo plano. O Lucy Montoro
está parado e sem previsão,
e eu digo sem previsão com
certeza, porque toda vez que
- Eu venho falando disso há vem uma data, logo depois é
muito tempo, quando eu co- prorrogado, e as pessoas com
mecei a cobrar o Lucy Montoro deficiência ficam a ver navios,
na nossa cidade. Faz oito anos ficam à Deus-dará.

A vereadora Talita Cadeirante
fez um alerta sobre a falta de previsão de abertura da Rede de Reabilitação Lucy Montoro, que é
referência em reabilitação de deficiências físicas e sensoriais.

TALITA CADEIRANTE
PSB

que o Lucy Montoro deveria
ter saído do papel. Para quem
não sabe, o Lucy Montoro
fica ao lado do AME; o orçamento veio do estado, e era
para terem sido inaugurados
os dois juntos. Mas, por algum
motivo, e o motivo para mim é
muito claro, as pessoas com de-

Saúde
Talita comentou que, antes de
ser vereadora, já participava do
Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência.
Desde então, Talita sentia a
falta de um olhar mais cuidadoso do município sobre as demandas apresentadas pelas pessoas com deficiência.

trazendo empresa e não pensarmos nas pessoas que mais
precisam. Tem que ter uma
cota para isso. Eu sou a favor
- Eu estive numa reunião junto de cota para isso. Tem que
aos surdos de Taubaté, eles es- ter uma cota de trabalho para
tavam clamando por um local essas pessoas, então a gente
para se encontrarem, mas não precisa trabalhar.

A vereadora Vivi da Rádio
apontou a necessidade de ajudar
as pessoas com deficiência e defendeu a criação de postos de trabalho para este público.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos
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conseguiam, ninguém dava
atenção para isso. Quando a
gente votar a doação ou concessão de chão para empresas
virem para cá, a gente precisa
exigir que essa empresa contrate deficientes, surdos, cegos.
Nós precisamos militar em cima
disso. Não adianta a gente ficar
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Saúde
Vivi comentou o descaso
com os profissionais da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM).
A vereadora descobriu recentemente que os médicos demoram
meses para receber o salário do
mês trabalhado, e quem sai prejudicado é a população.

PALAVRA DOS VEREADORES

56ª sessão ordinária
e pagamos imposto. Então,
prefeito, se for com qualidade
eu voto com o maior prazer o
seu projeto. O cidadão tauba- É inaceitável uma mãe ficar teano está cansado da [sidas 8h até 17h com o filho com tuação da] saúde.

O vereador Adriano Coletor Tigrão criticou as empresas terceirizadas das unidades de saúde do
município pela falta de organização
e de respeito com a população.

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania

febre, e não ser atendida. Só
que eu tive a resposta do nosso
prefeito: que paga em dia, que
nossos médicos vão receber
agora por pessoa, por quantidade de pessoas atendidas.
Não vai ser mais “receber por
dias”, mas por produção - e eu
espero que a produção seja
com qualidade, porque nós não
somos bichos, nós somos seres
humanos, nós somos cidadãos

Atenção
O parlamentar repreendeu o
prefeito Saud pela falta de fiscalização “in loco” nos postos de
saúde e hospitais.
“Saia da sua cadeira e vá ao
encontro do povo que te elegeu.
Mostra que o senhor está atento
com a nossa população”, cobrou
o parlamentar.
Cassação
O vereador afirmou que quase
foi cassado por lutar pela saúde,
mas que mesmo assim não desistiu da causa.

recolocação. Estive em uma
visita junto à população para
saber essa situação, veio o
pessoal da Secretaria para verificar e fazer o projeto, nós
destinamos a emenda para a
- Quero avisar a população de construção das aduelas. Essas
uma fala minha logo no começo aduelas foram construídas
do mandato sobre a questão
pela Fábrica de Artefatos de
das inundações que estava
Cimento (FAC), e agora vamos
tendo lá na região da Pedra
começar a obra.

O vereador Alberto Barreto relembrou uma fala do início do
mandato sobre os transtornos causados por alagamentos no bairro
Pedra Grande e disse que a Secretaria de Obras começará a recolocação das aduelas no dia 8.

ALBERTO BARRETO
PRTB

Grande, no qual eu destinei
uma emenda de R$50 mil para
a construção de aduelas para
fazer a ponte e solucionar de
vez o problema. A Secretaria de
Obras anunciou que amanhã,
dia 8, começará as obras para

Maquinário
Barreto agradeceu a emenda
do deputado estadual Castello
Branco para a compra de um
trator que será entregue no dia
13 de junho, a fim de ajudar o
produtor rural.
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PALAVRA DOS VEREADORES

56ª sessão ordinária
Cuidado, heim? Cuidado, que
você não vai fazer o que você
quer aí. Não quer atender
ao pedido? Não tem pro- Não é fácil ser secretário blema, então vamos judiciado município, né? Demanda lizar. Vamos ver até onde você
tempo, demanda responsabi- aguenta. Na hora em que colidade, embora tenha uns que meçar a chover denúncia
não têm nenhuma responsabi- lá no Ministério Público, eu
lidade. E aí você pede as coisas quero ver o senhor responder.

O vereador Diego Fonseca
chamou a atenção de alguns secretários municipais quanto à falta
de responsabilidade com as suas
pastas. Ele não citou nomes.

DIEGO FONSECA
PSDB

para o secretário, para que ele
atenda ao pedido da população. “Se você quiser, tem que
mandar emenda”. Ele ainda
bate na mesa, falando que “a
Secretaria é minha, eu faço o
que eu quiser!”. Tem certeza
que você faz o que você quer?

Legitimidade
O parlamentar comparou a situação dos secretários, que são
nomeados por indicação, aos
vereadores, que são eleitos por
voto popular.
“Vocês foram colocados aí por
um dedo político, uma escolha”,
afirmou o vereador.

ações sobre essa situação.
Desde o dia 6, no Madre Cecília, já está acontecendo esse
cadastro das pessoas com de- Eu quero ressaltar que a ve- ficiência, que precisam de órreadora Talita [Cadeirante, teses e próteses. Procurem.

A vereadora Elisa Representa
Taubaté comentou o levantamento
que está sendo realizado a respeito
das pessoas com deficiência que
precisam de próteses e órteses.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Partido
Cidadania
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PSB] falou nesta tribuna sobre
o levantamento das pessoas
com deficiência que precisam
de órteses e próteses. Nosso
mandato ficou muito feliz com
essa ação, a gente quer que
a população entenda que,
quando faz esse cadastro, não
é garantia de que vai receber
nada. Por enquanto, é só um levantamento para poder tomar
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Cultura
A assessora parlamentar Adalgisa destacou moção de aplausos
à Escola Dom Pereira de Barros,
por conta da apresentação musical realizada no Teatro Metrópole que envolveu professores e
alunos no espetáculo.
Amparo
Adalgisa indagou a Prefeitura
sobre que medidas serão tomadas
para ajudar as famílias que perderam o trabalho após incêndio
na cooperativa da Vila Marli.

PALAVRA DOS VEREADORES

56ª sessão ordinária
O vereador Jessé Silva afirmou
que há emendas parlamentares
destinadas à reforma do Pronto-Socorro Infantil (PSI). A obra
virou prioridade, acima da criação
da maternidade no H-Mut.

JESSÉ SILVA
PL

- A prioridade foi, de cara, o PSI,
que está atravessando uma dificuldade. É bom esclarecer
aqui que a maternidade só não
avançou ainda porque o PSI
teve aquele incidente, teve uns
problemas e “gargalou”. Então,
a gente tem que ser justo nesta
tribuna e reconhecer, porque
cobrança não falta quanto à maternidade, estamos cobrando
direto, porque foi emenda destinada desta Casa. Esses R$100

O vereador João Henrique Dentinho comentou a visita às novas
salas da Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas (Emca).

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
Partido
União

- São três novas salas que estão
sendo criadas. De quarta-feira
até agora estão sendo ampliadas as salas. De quarta-feira
para cá, a gente está acompanhando juntamente com
o [gestor pedagógico Fábio]
Moutinho, juntamente com o
jurídico da Prefeitura, a liberação do edital para as novas
turmas da Emca também.
Então, a gente fica contente, é
uma escola que leva o nome da
cidade para o mundo inteiro.

mil vão direto para o PSI, para
tentar dar agilidade, porque
não adianta não fazer o PSI, ir
para a maternidade, e depois
ficar “gargalando” o PSI. É
muito mais confuso!
Deputado
Jessé se reuniu com o deputado federal Luiz Carlos Mota,
responsável pela emenda parlamentar, e o agradeceu pela dedicação e pelos recursos.
Reconhecimento
Ele apresentou moção de
aplauso à ex-ministra da Mulher,
Família e Direitos Humanos, Damares Alves, pela “diminuição
de mortes infantis no Brasil”. Ela
encaminhou ofício à Câmara,
agradecendo o reconhecimento.

Política
Dentinho comentou a visita feita pelo governador de
São Paulo, Rodrigo Garcia, a
Taubaté, na segunda-feira, 6.
Ele elogiou Garcia pela “simpatia” e apresentou a ele alguns
requerimentos para benefício
da cidade.
“O governador veio trazer
tudo aquilo que foi prometido
pelo governo dele, tudo o que ele
prometeu para a região do Vale
do Paraíba”, afirmou o vereador
sobre a visita.
Mutirão
Segundo o parlamentar, o governador ainda anunciou que
em breve haverá um mutirão de
saúde no município, para tentar
desafogar demandas de atendimentos do Hospital Regional.
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PALAVRA DOS VEREADORES

56ª sessão ordinária

MARCELO MACEDO
MDB

O vereador Marcelo Macedo
agradeceu o deputado estadual
e ex-secretário de Agricultura
e Abastecimento de São Paulo,
Itamar Borges, por enviar maquinários para o campo.

agrícolas, viatura da Defesa
Civil, uma série de equipamentos e uma ambulância,
que também foi entregue.

- Recebemos máquinas e equipamentos ontem, com o governo na área, equipamentos
que haviam sido prometidos e
foram entregues pela Secretaria
de Agricultura. Queria fazer um
agradecimento especial aqui
ao deputado Itamar Borges. Só
para a cidade de Taubaté, foram
três equipamentos de segurança, três viaturas para segurança no campo, um caminhão
pipa, trator com implementos

Audiência pública
Macedo questionou se vale
a pena realizar audiências públicas noturnas, pelo fato de
poucas pessoas aparecerem
para participar.
“Por nós, não tem o menor
problema fazer à noite, mas
temos que avaliar se isso é realmente viável ou não.”
Desenvolve São Paulo
O vereador destacou o projeto de origem estadual que oferece a possibilidade de amparar
o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas.

custeio da saúde. Esse recurso
poderá suprir várias necessidades do município - do PS
Central, da UPA Santa Helena
- Estivemos lá na Assembleia Lee algumas necessidades
gislativa, visitando com recursos
também do H-Mut - e eu espróprios o deputado Marcos
tarei acompanhando centavo
Damasio, do PL. Passamos para
por centavo a execução desta
ele as grandes necessidades
que a saúde do nosso muni- emenda até o final.

O vereador Moises Luciano Pirulito anunciou o envio de emenda
parlamentar de R$500 mil para
custeio da saúde.

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL
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cípio precisa e ele se prontificou a conseguir um recurso. E
antes de ontem eu tive a grata
satisfação de receber essa notícia em primeira mão. Já está
terminando o trâmite para cair
na conta da Prefeitura a quantia
de R$500 mil de emendas para
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Educação
Moises reclamou da situação
de escolas municipais e disse
que irá abordar com frequência
a educação. Citou o exemplo
da Escola da Fonte Imaculada:
desde 2021 os diretores pedem
uma mesa de concreto e até
hoje não conseguiram.

PALAVRA DOS VEREADORES

56ª sessão ordinária
O vereador Serginho comentou
a passagem do governador Rodrigo Garcia por Taubaté, no dia 6,
e o anúncio de recursos.

SERGINHO
Progressistas

- O governador falou de investimentos na cidade, serão
R$305 milhões em obras e serviços, e aí a gente falou de empréstimo, mas na realidade não
é empréstimo. Então, abre-se
uma linha de crédito - é óbvio,
precisa passar por análise desta
Casa - e aí só vai cobrar aquilo
que foi feito a captação. Quer
usar R$10 milhões? Vai lá usar
essa linha de crédito de R$10 milhões. Quer R$30 milhões? R$30
milhões! Mas tudo isso, nós

vamos analisar. E o projeto,
adiantando aqui, passando
pela Comissão de Finanças e
Orçamento, nós vamos avaliar
com todo carinho.
Semana
Serginho prestou contas de
sua atuação semanal. Ele verificou, com o presidente da Associação de Moradores do Jardim
Mourisco, o problema de um
afundamento na rua Santina Alvissus Fernandes, que prejudicou as residências ao redor.
Na UPA Santa Helena, viu que
a nova organização social que
a administra corrigiu a iluminação na recepção e arrumou o
banheiro, que estava interditado.
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Presidente
Paulo de Tarso Cardoso de Miranda “Paulo Miranda” (MDB)
1º vice-presidente
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2º vice-presidente
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1º secretário
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Edson Aparecido de Oliveira “Professor Edson” (PSD)
Elisa de Oliveira Coelho Manoel “Elisa Representa Taubaté” (Cidadania)
Jessé da Silva “Jessé Silva” (PL)
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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
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Sessão
22ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
13.6.2022
CONVOCAÇÃO
Fica a Câmara Municipal de Taubaté convocada para reunir-se em Sessão Extraordinária, no dia 13 de junho de 2022, às 9h,
para, nos termos do § 2º, do artigo 65, da
Lei Orgânica do Município de Taubaté, realizar a sabatina da Prof.ª Dr.ª Nara Lucia
Perondi Fortes, candidata a Reitora, e do
Prof. Dr. Luiz Carlos Maciel, candidato a
Vice-Reitor da Universidade de Taubaté.
Plenário Jaurés Guisard, 9 de junho de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
57ª SESSÃO ORDINÁRIA
14.6.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens
e de proposições apresentadas pelos
Vereadores.
Discussão e votação de proposições em
destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
Discussão e votação única do Veto Total
ao Projeto de Lei Complementar nº
23/2021, de autoria do Vereador Adriano
Coletor Tigrão e das Vereadoras Elisa Representa Taubaté e Vivi da Rádio, que
inclui dispositivo na Lei Complementar
nº 7, de 17 de maio de 1991, para especificar nova exceção aos casos em que é
vedada a outorga de permissões a vendedores ambulantes.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 40/2022, de autoria do Vereador João Henrique Dentinho, que
revoga a Lei nº 3.115, de 8 de setembro
de 1997, que proíbe terminantemente
a fabricação, comércio e uso de “cerol”
ou qualquer outra substância similar, de
efeito cortante, que possa ser usada para
impregnar linhas de empinar “pipas” e
todos os seus correlatos, no município de
Taubaté e dá outras providências.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 75/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$
789.600,00 para os fins que especifica e
dá outras providências.
– Há uma emenda.
ITEM 4
Discussão e votação única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 10/2022, de autoria do Vereador Adriano Coletor Tigrão,
que concede Título de Cidadania Taubateana ao Sr. Reinaldo Santos Barbosa.
- Há uma emenda.
ITEM 5
Discussão e votação única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 11/2022, de autoria da Vereadora Talita Cadeirante, que
concede Título de Cidadã Taubateana à
senhora Maria Helena Magalhães da Silva
Rezende.
- Há uma emenda.
ITEM 6
Discussão e votação única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 12/2022, de autoria
do Vereador Jessé Silva, que concede o
Título de Cidadão Taubateano ao senhor
Carlos Alberto Pereta de Andrade.
- Há uma emenda.
PALAVRA DOS VEREADORES
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
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Plenário Jaurés Guisard, 10 de junho de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Audiência
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Comunicamos que no dia 13 de junho,
segunda-feira, às 14 horas, na sede da
Câmara Municipal, será realizada, sob
coordenação da Vereadora Talita Cadeirante, Audiência Pública para discutir a
promoção das Políticas Públicas para as
Pessoas com Deficiência.
Taubaté, 03 de junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Lei
LEI Nº 5.733, DE 6 DE JUNHO DE 2022
Autoria: Vereadora Vivi da Rádio
Dispõe sobre a realização de sessões
de cinema adaptadas para pessoas
com Transtorno do Espectro Autista e
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suas famílias.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo a seguinte Lei, nos
termos do § 2º do artigo 37 da Lei Orgânica do Município de Taubaté:
Art. 1º Deverão ser realizadas em todas
as salas de cinema do município de
Taubaté, no mínimo uma vez por mês,
sessões destinadas a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.
§ 1º A previsão do caput não se aplica às
salas que estejam desativadas provisória
ou permanentemente.
§ 2º Durante tais sessões, não será exibida
publicidade comercial, as luzes deverão
estar levemente acesas e o volume de
som será reduzido.
§ 3º Nas sessões de que trata o caput, não
haverá vedação à livre circulação pelo interior da sala, bem como entrada e saída
durante a exibição.
§ 4º Os filmes a serem exibidos nas
sessões de que trata o caput serão apropriados às pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA).
Art. 2º As sessões deverão ser identificadas com o símbolo mundial do espectro autista, que será afixado na entrada da sala de exibição.
Art. 3º O descumprimento do estabelecido na presente Lei sujeitará o infrator,
conforme o caso, sem prejuízo das demais
sanções de natureza civil ou penal, às seguintes sanções administrativas:
I - advertência;
II - após a advertência, na hipótese de reiteração do descumprimento, multa no
valor de 100 UFMT (Unidade Fiscal do
Município de Taubaté);
III - em caso de nova reincidência, multa
no valor de 400 UFMT (Unidade Fiscal do
Município de Taubaté);
IV - interdição do estabelecimento.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa) dias de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 6 de junho
de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
18
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Portaria
PORTARIA N.º 70/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER progressão por mérito, nos termos do artigo 38 da Lei Complementar nº 401, de 22 de dezembro de 2016, incisos I a IV, ao servidor abaixo relacionado, conforme Processo nº 2995/2022:
NOME

Bruno Souza Barbosa

CARGO

Técnico Legislativo de Administração

PADRÃO
ATUAL

NOVO
PADRÃO

VIII-B

VIII-C

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem
ao dia 1º de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 06 de junho de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Licitação
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2022
PROCESSO Nº 2388/2022
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
Homologo o julgamento procedido pelo
pregoeiro e autorizo a contratação do
objeto desta licitação, item de nº 01, no
valor total de R$ 73.800,00, ao fornecedor
Celio Domingos Cabral dos Santos - ME.
Publique-se.
Taubaté, 10 de junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 1399/2022
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Autor: Serginho
Requer um estudo/acordo junto à empresa que administra o estacionamento
rotativo de Taubaté, no sentido de aumentar o número de vagas para idosos.
Of. nº 662/2022
1- Nos meses de janeiro a abril de 2022,
quantas multas foram aplicadas em
Taubaté por estacionamento irregular,
em vagas de idosos e deficientes?
Entre os meses de janeiro e abril de 2022
foram: 12 estacionamento irregulares em
vagas de idosos sem credencial e 13 estacionamentos irregulares em vagas de
PCDs sem credencial.
2- Existe a possibilidade de um estudo/
acordo junto a empresa que administra o
estacionamento rotativo de Taubaté, no
sentido de aumentar o número de vagas
para idosos?
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que as vagas regulamentadas
no município foram instaladas via contrato e seguem o regramento federal
com respeito à porcentagem destinadas
às pessoas com deficiência 2% e para
idosos 5%.
Quanto à possibilidade de implantação

ATOS OFICIAIS

terão que ser realizadas discussões sobre
alterações contratuais. A Secretaria de
Mobilidade Urbana já consultou a concessionária sobre o tema e está no aguardo
de posicionamento. Acrescenta-se que
foram implantadas 70 vagas solidárias
na cidade, que são gratuitas com tempo
de 30 minutos de permanência. Há a necessidade do condutor se cadastrar no
aplicativo da concessionária para acessá-las. A utilização pode ser feita por
todos, inclusive idosos e pessoas com
deficiência, oferecendo assim mais vagas
para estacionarem.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1402/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade de
as unidades de saúde do nosso município fornecerem máscaras descartáveis
aos munícipes.
Of. nº 662/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1403/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade
de se criar um plano estratégico de
marketing para chamar o turista que
passa pelas quatro rodovias no trecho de
Taubaté.
Of. nº 662/2022
O Departamento de Desenvolvimento
do Turismo, da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo informa que
sua equipe vem trabalhando um plano de
divulgação dos equipamentos turísticos
do município, bem como de suas ações
e seus eventos, trabalho este que vem tomando corpo em seu segundo mês de
desenvolvimento junto à agência de publicidade que atende este Departamento
e, que deverá ganhar força em breve com
a finalização e o funcionamento do site

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

oficial do Turismo de Taubaté, o qual permitirá um avanço nas ações. Além de se
guiar pelo conteúdo do Plano Diretor de
Turismo, o qual fora atualizado recentemente, o Departamento de Desenvolvimento do Turismo busca direcionar-se
por estudos que permitem maior precisão na efetivação da sua publicidade,
com a busca por pesquisas que identificam e traçam o perfil do turista no município - uma das ações na qual está aprimorando a operação — e como é o caso
da elaboração do plano de branding para
o município de Taubaté, o qual será realizado por meio de parceria entre a Prefeitura e a Universidade de Taubaté, pelo
Programa de Pesquisa em Políticas da
Fapesp. Por fim, o Departamento de Desenvolvimento do Turismo informa que
compartilha da inquestionável visão de
aproveitamento das grandes possibilidades que nos configuram as rodovias
que cortam esta cidade, como oportunidade de apresentar o município aos turistas em potencial, de modo que afirma
que esta é uma questão presente em suas
estratégias de trabalho e divulgação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1404/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre o aceite no
Programa do Governo Estadual plataforma digital “Nova Frota - SP Não Para”.
Of. nº 662/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo Departamento de Convênios e
Transferências Intergovernamentais.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1405/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade de
se criar um novo curso na Escola Municipal do Trabalho: Formação Básica em
Materiais Recicláveis.
Of. nº 662/2022

A Área Pedagógica do Ensino Técnico e
Profissionalizante da Secretaria de Educação informa que diversos cursos da
área do Artesanato já possuem em seus
componentes curriculares a utilização
básica de materiais recicláveis, a saber:
reutilização de tecidos, botões, caixas de
leite, garrafas PET, papelão e urna extensa
gama de materiais que devem ser reutilizados. Quanto à criação de um novo
curso específico de Formação Básica em
Materiais Recicláveis, serão iniciados estudos de viabilidade técnica e orçamentária para verificar a possibilidade de
atendimento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1406/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito disponibilidade de mais lixeiras e retirada regular
do lixo na Chácara Ingrid.
Of. nº 654/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que foi solicitado e disponibilizado mais
um contêiner pela Empresa EcoTaubaté,
que se comprometeu a efetuar a retirada
do lixo regularmente
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1407/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito reforço da
pintura de faixa de pedestres no centro.
Of. nº 654/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a repintura da faixa para a
travessia de pedestres entre a Praça
Monsenhor Silva Barros e a Rua Coronel Augusto Monteiro já consta de sua
programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1408/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito segurança
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na Praça do bairro Vila IAPI.
Of. nº 654/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1409/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a supressão
de árvore na escola Newton Câmara Leal
de Barros, no bairro Jardim Gurilândia.
Of. nº 654/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que trata-se de escola estadual, competência do Estado, contudo, será verificada a propriedade do imóvel, a fim
de viabilizar a execução dentro de sua
programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1410/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a finalização
das obras do córrego atrás do Sedes.
Of. nº 654/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o serviço consta de sua programação
de trabalho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1411/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, informações sobre a data de início da execução da obra autorizada através do Memorando da Secretaria de Mobilidade
Urbana n° 385/2021.
Of. nº 654/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que já elaborou o projeto para
abertura do canteiro no local e enviou
para a Secretaria de Obras. Contudo, a
solicitação foi encaminhada à Secretaria
20
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de Obras para conhecimento e adoção
das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1412/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a instalação
de um portão na entrada do campo do
Flamenguinho, no bairro Gurilândia.
Of. nº 654/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que não possui
esse tipo de material e nem dotação orçamentária disponível para atender a solicitação neste momento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1413/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção
na Estrada Municipal Itapecirica.
Of. nº 654/2022
A Secretaria de Obras informa que o
serviço foi executado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1414/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito, Marcelo
Macedo , Paulo Miranda
Requer ao Sr. Prefeito estudos técnicos
para instalar uma base da GCM na Praça
D. Epaminondas.
Of. nº 658/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que atualmente está com
um déficit no efetivo da Guarda Civil Municipal, o que impossibilita, no momento,
a criação de mais uma base, contudo, já
está mantendo as tratativas necessárias
para abertura de concurso público, para
contratação de novos guardas. Desde
o início do ano até o dia 13 de maio, já
foram realizadas 328 rondas e permanências na Praça Dom Epaminondas,
com emprego da Guarda Civil Municipal
e, segundo informações da Secretaria
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de Serviços Públicos, não poderia ter no
local edificações, por se tratar de uma
área verde, sendo que já foi demolida
uma base por consequência de causar
transtornos, impactando no urbanismo e
mobilidade da referida praça.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1415/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer a Mag.ª Reitora da Universidade de Taubaté, Profa. Dra. Nara Lucia
Perondi Fortes que tome conhecimento
da representação ofertada pelo Diretório
Acadêmico da Medicina Taubaté em face
da Unitau, bem como preste esclarecimento sobre as supostas ilegalidades
praticadas.
Of. R Nº132/2022
Informamos que, conforme manifestação da Procuradoria Jurídica da Universidade de Taubaté - Unitau-, o procedimento licitatório que deu origem ao
contrato de locação do imóvel para o
funcionamento do campus fora de sede
não recebeu nenhuma impugnação,
bem como nenhum apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
lembrando que o TCESP recebeu à dispensa de licitação. Destacamos que as
contas de 2021 ainda não foram analisadas, de forma que, até o presente momento, o órgão de Fiscalização de Contas
não apontou nenhuma suposta irregularidade. Porém, se assim ocorrer, apresentaremos a defesa prévia referente à
regularidade dos atos administrativos.
Ressaltamos que, até a presente data,
todas as contas desta gestão foram aprovadas pela Corte de Contas.
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Requerimento N° 1416/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a possibilidade de se
firmar contrato com escolas particulares
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de educação infantil, objetivando “aquisição” de vagas creche para suprir a lista
de espera no município.
Of. nº 661/2022
A Secretaria de Educação informa que
há estudos para viabilidade de chamamento das escolas particulares, para a
implantação da Bolsa Creche. Ressalta-se que primeiramente estão sendo esgotadas todas as possibilidades de vagas
no sistema de ensino municipal, para
após mapear a demanda remanescente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1417/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
a possibilidade da cobertura da quadra
poliesportiva da EMEF Profª Celia Monteiro de Castro, no bairro Chácara São
Silvestre.
Of. nº 661/2022
A Secretaria de Educação informa que
já houve levantamento das quadras que
necessitam de cobertura, sendo que as
ações estão em andamento. Serão utilizados os modelos de cobertura de
quadra da FDE, cujos projetos já foram
encaminhados para a Secretaria de Planejamento para elaboração das adequações e implantações nos projetos
originais.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1418/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Saúde que tome
providências quanto às denúncias sobre
as instalações do H-Mut – Hospital Municipal Universitário de Taubaté.
Of. nº 650/2022
Cumpre-nos encaminhar, por cópia,
as informações prestadas pelo diretor-geral do Hospital Municipal Universitário de Taubaté.

Consulte a ordem do dia no
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Prefeito Municipal
Requerimento N° 1419/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que
tome providências quanto às denúncias
de ocupação irregular de imóvel por
pessoas em situação de rua na Vila das
Graças.
Of. nº 650/2022
Cumpre-nos encaminhar, por cópia, as
informações prestadas pela Secretaria
de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1420/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade
que proceda à pintura e sinalização da
lombada existente em frente ao Sedes.
Of. nº 650/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o local indicado trata-se de
um trecho da Rodovia SP-062 e a obra
de recapeamento foi realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem —
DER (órgão do Governo do Estado) e no
escopo orçamentário e de execução dos
serviços, estão inclusas a pavimentação
e a sinalização horizontal. A implantação
da sinalização horizontal na lombada já
foi executada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1421/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que através
das Secretarias competentes execute as
reformas necessárias em salas de atendimento do H-Mut – Hospital Municipal
Universitário de Taubaté.
Of. nº 664/2022
Cumpre-nos encaminhar, por cópia, o

Ofício 291/2022, subscrito pela Diretora
Geral do Hospital Municipal Universitário
de Taubaté, Dra. Fabiana Mara Alvarenga
Caldeira.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1422/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a aplicação do Código de Obras do
município na regularização e fiscalização
da calçada da Rua São José, no centro.
Of. nº 663/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o imóvel foi notificado, conforme documento anexo. Ademais, será verificado
junto ao Departamento de Postura o andamento do processo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1423/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre os motivos pelos quais a Prefeitura não aumentou a alíquota de contribuição patronal junto com a alíquota
de contribuição dos servidores.
Of. nº 663/2022
A Secretaria de Finanças informa que não
há dotação orçamentária e financeira ou
suporte financeiro para a elevação da
contribuição patronal para o patamar de
28%.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1424/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações a o Exmo. Sr.
Prefeito sobre o processo de formação dos conselhos escolares e suas
responsabilidades.
Of. nº 663/2022
A Secretaria de Educação informa que
os Conselhos de Escola das unidades
de ensino do sistema municipal estão
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compostos. A Secretaria coloca-se à disposição caso sejam necessários novos
esclarecimentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1425/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Senhor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Taubaté – IPMT- sobre o impacto financeiro nas contas do Instituto
decorrente da Reforma Administrativa da
Prefeitura efetivada pelas Leis Complementares nº 470/2021 e 475/2022.
Of. nº 206/2022
Encaminho junto a este ofício as informações solicitadas no requerimento. Nos
colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.
Anderson Carlos Barbosa, Presidente do
Instituto de Previdência
Requerimento N° 1426/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique, Talita
Cadeirante
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
venha nos prestar informações sobre a
acessibilidade em relação aos pontos de
ônibus do município.
Of. nº 656/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Mobilidade
Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1427/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre a segurança da Área de Museus, Patrimônio e Arquivo Histórico.
Of. nº 652/2022
Encaminhamos, por cópia, as informações prestadas pela área de Museus,
Patrimônio e Arquivo Histórico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa
22
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e da Secretaria de Segurança Pública
Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1428/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre demandas do bairro Vila Marly e
redondezas.
Of. nº 652/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a repintura da faixa de pedestres e lombada na Rua José Vicente
de Barros em frente ao n° 961, entrará
em sua programação. A Secretaria
de Mobilidade Urbana informa que o
referido abrigo foi retirado uma vez que
se encontrava instalado em local que não
trazia segurança aos moradores e devido
à baixa demanda, porém, não causou
prejuízos aos usuários, haja vista que nas
proximidades já existem outros abrigos,
ressaltando que a distância do Centro de
Convivência dos Idosos ao abrigo mais
próximo chega a 220 metros. A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que
em relação aos horários sugeridos, realizará estudo para que possa atender a
solicitação de readequação dos horários.
Quanto aos itens IV e V, seguem por cópia
as informações prestadas pela Divisão de
Atenção Básica, da Secretaria de Saúde.
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que as podas solicitadas serão inseridas
em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1429/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito Municipal que
instale um abrigo de parada de ônibus
na Rua Hilda Corrêa de Moura – Jardim
Oasis, próximo ao número 110.
Of. nº 653/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, por meio do Departamento
de Transporte Público, foi realizada visita
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técnica no local e incluirá em seu cronograma a instalação do referido abrigo
para atender os moradores do bairro.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1430/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito Municipal que faça
o calçamento em torno da Praça Dr. José
Luiz Faria Pereira – Jardim Oasis.
Of. nº 653/2022
A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Obras para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1431/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito Municipal que faça
a expansão da iluminação da Praça Dr.
José Luiz Faria Pereira – Jardim Oasis.
Of. nº 653/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local,
para posterior adoção das providências
necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1432/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito Municipal que determine à Secretaria competente que resolva o problema de descarte de lixo, na
Rua Muriqui – Chácaras Ingrid.
Of. nº 653/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que foi solicitado e disponibilizado mais
um contêiner pela Empresa EcoTaubaté,
que se comprometeu a efetuar a retirada
do lixo regularmente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1433/2022
Autor: Jessé Silva
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Requerer ao Prefeito Municipal que faça
manutenção na Rua Macaco prego –
Chácaras Ingrid.
Of. nº 653/2022
A Secretaria de Obras informa que o
serviço já foi executado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1434/2022
Autor: Professor Edson
Solicita informações a respeito da situação da dengue em Taubaté e como
a Prefeitura Municipal tem se preparado
para evitar novos casos da doença.
Of. nº 651/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia, as
informações prestadas pelo CAS - Controle de Animais Sinantrópicos, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1435/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de determinar que a Secretaria competente
realize estudos visando à implementação de lombofaixa (travessia elevada)
no cruzamento da Avenida da Pinha
com a Travessa São Miguel, Vila Costa.
Of. nº 718/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação
do Ministério Público do Estado de São
Paulo, recomenda-se que a Prefeitura
se 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 e dispositivos similares im-
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plantados transversalmente à via pública”, no art.1°, diz que “A ondulação
transversal pode ser utilizada onde
se necessite reduzir a velocidade do
veículo de forma imperativa, nos casos
em que estudo técnico de engenharia de
tráfego demonstre índice significativo
ou risco potencial de acidentes, cujo
fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e, onde outras
alternativas de engenharia de tráfego
são ineficazes”. A Secretaria de Mobilidade Urbana realizará vistoria no local
e executará um projeto para melhorar a
sinalização horizontal e vertical, e após,
será incluída na programação da equipe
de sinalização.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1437/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
recapeamento asfáltico da rua José Marcondes Quadros, no Jardim América.
Of. nº 727/2022
O requerimento foi encaminhado à Secretaria de Mobilidade Urbana para conhecimento e adoção das providências
cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1438/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre o cronograma de transição na gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do
município de Taubaté.
Of. nº 717/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Divisão da Rede de Urgência
e Emergência da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1439/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Pre-

feito a possibilidade de se cadastrar o
nosso município no Programa Rotas
Rurais do Governo do Estado.
Of. nº 729/2022
Encaminhamos por cópia as informações prestadas pelo Departamento
de Desenvolvimento Agropecuário, da
Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1440/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
realização de obra para escoamento da
água da chuva na Av. Professor Walter
Thaumaturgo, 739.
Of. nº 727/2022
A Secretaria de Obras informa que o referido serviço foi incluído em seu cronograma de obras e será executado assim
que possível.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1441/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito urgente revitalização da Praça Doutor Barbosa de
Oliveira e providências de constante
conservação.
Of. nº 727/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local para
levantamento das necessidades de manutenção dos bancos, equipamentos e
iluminação para posterior adoção das
providências. A Secretaria de Cultura e
Economia Criativa informa que a praça
em questão está inserida em seu cronograma de restauração de monumentos e
esclarece que o processo de chamamento
de feiras de artesanato está em fase de finalização e, tão logo seja possível, os pedidos poderão ser encaminhados àquela
Secretaria para apreciação.
Prefeito Municipal
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