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SESSÃO

CÂMARA DE TAUBATÉ
APROVA MUDANÇA
EM PUNIÇÕES SOBRE
COMÉRCIO E USO DE CEROL
A Câmara de Taubaté
aprovou, na sessão do dia 18, o
projeto de lei ordinária 40/2022,
de autoria do vereador João
Henrique Dentinho (União), que
faz adequação na legislação municipal sobre uso de cerol, com
emenda que faz mudança nas
sanções aplicadas aos fabricantes, comerciantes e usuários.
A proposta revoga a Lei 3.115,
de 1997, que proíbe a fabricação,
comércio e uso de cerol ou qualquer outra forma de substância

similar, de efeito cortante, que
possa ser usada para impregnar
linhas de empinar pipas e todos
os seus correlatos.
“Com a promulgação da Lei
5.383 de 28 de dezembro de
2017, que trata da proibição, comercialização e distribuição da
‘linha chilena’ e artefatos similares, a lei anterior, que conflita, inclusive, em termos de
penalização do infrator, resta
ineficaz, haja vista que a utilização da Linha Chilena e Simi-

Plenário durante
a 71ª sessão
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lares abarca todo tipo de artefato proibido para a
finalidade cortante a que se destinam”, justifica o
vereador Dentinho.
A emenda que trata das sanções tem autoria
do próprio vereador e determina que na primeira
ocorrência seja aplicada advertência; na segunda
ocorrência, no caso de maiores de 18 anos, multa
de 100 unidades fiscais do município (UFMTs);
e no caso de menores de 18 anos, multa de 20
UFMTs. O valor atual de uma UFMT é de R$232,33.
Determina também que o material apreendido
deve ser inutilizado.
O projeto depende de segunda votação para ser
encaminhado à sanção do prefeito.
Eduarda Visoto

SESSÃO

UPA Central vai receber nome
de profissional que atuou na
unidade durante 25 anos
Arquivo pessoal

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central de Taubaté deverá receber o nome da auxiliar
de enfermagem Edy Lamar Rodrigues de Almeida
Machado, que trabalhou no local por 25 anos.
O projeto de lei ordinária 29/2022, de autoria
do vereador Douglas Carbonne (Republicanos),
foi aprovado em primeira votação na sessão do
dia 18 com emenda da Comissão de Justiça para
adequação textual, e depende de segunda votação
para ser encaminhado à sanção.
Nascida em Guaratinguetá, Edy formou-se auxiliar de enfermagem pelo Senac de Taubaté em
1994. Ela faleceu em 2019 no local onde dedicou
sua vida exercendo a profissão.
Japonês fotógrafo
Também em primeira votação, teve aval o projeto de lei ordinária 91/2022, de autoria do vereador Marcelo Macedo (MDB), que denomina José
Campos Souza – Japonês fotógrafo as ruas 12, 13 e
14 do loteamento Vale dos Bandeirantes.
José nasceu em Mutuípe (BA) e mudou-se para
Taubaté, onde se estabeleceu como o único fotógrafo da cidade com deficiência visual. Trabalhou
por 37 anos e parou devido à pandemia. Conhecido como japonês fotógrafo, foi o primeiro a retratar as crianças nas escolas, além de autoridades
governamentais, entregas de obras e solenidades
de início de mandato. Faleceu em dezembro de

Edy Lamar
Rodrigues de
Almeida e José
Campos Souza,
o Japonês
fotógrafo

2021 após complicações de uma asma crônica.
Duas emendas da Comissão de Justiça aprovadas fazem adequação textual.

2ª votação: denominações têm aprovação confirmada
Quatro projetos de lei ordinária que tratam de
denominações de espaços e vias tiveram aval em
segunda votação e seguem para sanção.
O projeto 77/2022, de autoria do vereador Professor Edson (PSD), denomina “Jorge Ramos dos
Santos” a praça que fica entre a rua Nelson Campello e a avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.
O projeto 83/2022, de autoria do vereador Marcelo

Macedo (MDB), denomina rua
Presbítero José Mendes Diniz o
trecho entre as ruas Nove, Dez e
Onze, no Vale dos Bandeirantes.
O projeto 119/2022, de autoria
dos vereadores Boanerge (PTB)
e Neneca Luiz Henrique (PDT),
denomina Praça Mirante Pôr do

Sol Renato Mariotto, localizada
na estrada do Pinhão; e o projeto 135/2022, de autoria do vereador Richardson da Padaria
(União) denomina rua Chuva de
Ouro a rua Oito, com início na
rua Cinco e término na quadra
H, Morada dos Nobres.
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AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS

LOA 2023
A Comissão de Finanças e Orçamento
convida para as Audiências Públicas que
realizará, com a presença de autoridades e
representantes de entidades, para avaliar e
debater o projeto de Lei Orçamentária
Anual para o exercício de 2023.

04/11/2022 • sexta-feira • 9h
27/10/2022 • quinta-feira • 14h
Câmara Municipal, IPMT, Unitau
e
suas
fundações
(FUST,
FUNCABES, FUNAC e FAPETI)
31/10/2022 • segunda-feira • 14h
Prefeitura Municipal (Secretarias
de Finanças, Gabinete, Governo e
Relações Institucionais, Esporte,
Lazer e Qualidade de Vida,
Desenvolvimento, Inovação e
Turismo,
Obras,
Segurança
Pública e Habitação)

Prefeitura
Municipal
(Secretarias de Planejamento,
Desenvolvimento e Inclusão
Social, Serviços Públicos, Cultura
e Economia Criativa, Meio
Ambiente e Bem Estar Animal,
Mobilidade
Urbana
e
Administração)
7/11/2022 • segunda-feira • 18h
Prefeitura Municipal (Secretarias
de Saúde, Educação, Justiça e
Cidadania e Procuradoria Geral
do Município)

A presença da população, da sociedade civil organizada e das instituições em geral é imprescindível para o êxito do evento.
Envie sua pergunta pelo WhatsApp (12) 3625-9525.

Assista à audiência pela TV Câmara Taubaté no canal 4.2 da TV aberta, Claro TV canal 4 ou pelo
site da Câmara (TV Câmara/Ao Vivo).

Local:

CÂMARA
DE TAUBATÉ

AV. PROF. WALTER THAUMATURGO, 208 – JARDIM DAS NAÇÕES
O Projeto de Lei Ordinária nº 175/2022 pode ser consultado no site www.camarataubate.sp.gov.br,
opção “Atividades Legislativas/Processo Legislativo”.

AGENDA
Imprensa CMT

AGENDA DA SEMANA: CONFIRA
OS EVENTOS QUE VÃO
ACONTECER NO PLENÁRIO
A semana de eventos no Plenário começa com
audiência pública para apresentação do projeto
funcional do anel viário de Taubaté na segunda-feira, 24. A iniciativa é do vereador Marcelo Macedo (MDB), autor do requerimento de convocação 2606/2022.
Na quarta-feira, 26, solenidade celebra o Dia do
Funcionário Público e o Dia do Comerciário. Serão
homenageados os servidores públicos municipais
Antônio Olavo Nogueira Arantes, Ricardo Rodrigo
Alves dos Santos, Rosalba Ramos Reis e Silvana
Antunes de Oliveira, e os comerciários Elaine Cristina de Oliveira Santos, Luzia Aparecida de Faria,
Marli de Paulo Leite e Simone Procópio Rezende.
Em nome do Poder Legislativo, usarão da pa-

lavra na solenidade as vereadoras Talita Cadeirante (PSB) e
Vivi da Rádio (Republicanos).
Já na quinta-feira, 27, começa
a série de audiências para debater o orçamento municipal de
2023, que está no projeto de lei
175/2022. No primeiro encontro,
será analisado o orçamento da
Câmara, Instituto de Previdência
do Município (IPMT), Universidade de Taubaté (Unitau) e fundações universitárias.
Os três eventos começam
a partir das 14h e podem ser

acompanhados no Plenário ou
pela TV Câmara Taubaté, canal
4.2 da TV aberta, Claro TV canal
4, site, Facebook e Youtube (pesquise por tvctaubate). No caso
das audiências, os interessados
podem enviar perguntas, no
momento da realização, pelo
WhatsApp (12) 3625-9525.
Vale lembrar que na terça-feira, 25, a partir das 16h, tem
a sessão ordinária, para votação
de projetos da Ordem do Dia e
de requerimentos, além da Palavra dos Vereadores.
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PALAVRA DOS VEREADORES

71ª sessão ordinária
fique em torno de R$300 mil
ou R$400 mil, [então] uma sugestão: talvez possamos até
contribuir, porque eu tenho
certeza de que a prioridade
para todos os vereadores é a
saúde. Se cada vereador coTem que esperar uma ambulocar emenda de R$20 mil
lância chegar até a UPA para
levar até o Hospital Regional, para uma locação, nós vamos
para fazer a tomografia. E aí dar mais dignidade para o
espera duas, três horas. Quando nosso município.

O vereador Professor Edson sugeriu à Prefeitura a locação de um
aparelho de tomografia para a UPA
Central, uma vez que a unidade
não possui o equipamento, estimado em torno de R$1 milhão. Ele
explicou que a falta do tomógrafo
prejudica o atendimento.

PROFESSOR EDSON
PSD

a paciente retornou, já estava
passando do horário da troca
de turno dos médicos, e aí
outro médico vai pegar o diagnóstico do anterior para avaliar
a situação. Talvez a locação

Atendimento
Apesar do cenário apresentado pelo parlamentar, ele falou
que a demora no atendimento
ocorreu apenas pelo traslado
entre a UPA e o Hospital.

é humildade, união, e a gente
chega lá. E parabéns ao Cecap
também, que subiu para a
primeira divisão. Sempre luEstamos na primeira divisão
tando também, e agora com
com muito orgulho, em 2019
humildade, que ao final preiniciamos essa história do
valeça o melhor.

O vereador Richardson da Padaria esboçou alegria ao comentar
que o time de futebol Unidos São
Gonçalo chegou à primeira divisão.

RICHARDSON DA PADARIA
União

6

bairro de São Gonçalo, e hoje
é referência no futebol aqui na
cidade. Estamos na elite do futebol de Taubaté. Vamos acompanhar de perto essa liga, para
que não favoreça só alguns
times, que dêem liberdade a
todos, que todos possam participar das reuniões e ter voz. A
gente vai cobrar de perto para
que isso aconteça. Mas essa sim
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Jogo
Richardson convidou os munícipes a verem a final do jogo
Unidos São Gonçalo contra o Atlético Cecap no domingo, 23, às 9h,
no Campo do Ipiranga. Agradeceu
a todos que fizeram esse sonho
possível. “Que Deus abençoe a
vida de cada um, de cada jogador
em campo, que a torcida faça a
melhor parte que é torcer, e não
entrar em confronto.”

PALAVRA DOS VEREADORES

71ª sessão ordinária
1.659 crianças esperando na
fila. Com essa medida, vamos
zerar filas do dia para a noite.
O custo disso é 0,02% do orçaSetembro fechou com 1.659
mento da Secretaria, é insignicrianças esperando vaga nas
ficante para um orçamento
creches. Já dei a solução e vou
tão grande que a senhora tem.

O vereador Rodson Lima Bobi
cobrou do Executivo uma solução
para a fila de espera por vagas nas
creches municipais.

RODSON LIMA BOBI
PSDB

voltar mais uma vez a cobrar
da secretária, a professora Vera
[Hilst]. Nós temos um projeto de
lei desta Casa, de autoria da exvereadora Pollyana Gama e do
ex-vereador Henrique Nunes,
que garante a possibilidade
de abertura de convênio com
creches particulares para que
a gente possa zerar essas filas.
É inaceitável o município ter

O vereador Serginho registrou
a prestação de contas feita pela
Casa São Francisco de Idosos, em
relação aos R$19 mil que o parlamentar destinou à instituição por
meio de emenda impositiva.

SERGINHO
Progressistas

A Casa fez a prestação de contas,
um relatório, e tudo o que eles
adquiriram está aí, exibido em
fotos. Esperamos que as secretarias que recebem recursos de
emendas prestem contas para
a gente também. É óbvio que
depois são prestadas contas
para o Tribunal de Contas, mas
nada mais justo do que os
nobres pares receberem uma
prestação de contas de tudo o
que foi feito. Quero dar os pa-

Moção
O vereador Bobi agradeceu
aos colegas pela aprovação da
moção de aplauso para Geraldo
e Amanda Ferreira, idealizadores do Treino Solidário Arthur
Ferreira, que na última edição
arrecadou R$25 mil destinados
ao Grupo de Apoio à Criança
com Câncer (Gacc), de São José
dos Campos. “

rabéns à Casa São Francisco,
recurso bem investido para
os nossos idosos, e já fizeram
uma solicitação de recurso
para melhorar a cozinha.
Cemume
Serginho se reuniu com a Secretaria de Saúde para tratar de
destinação de verba para a regionalização do Centro Municipal
de Medicamentos (Cemume) na
UBS Mais Mourisco. Ele se comprometeu a indicar R$230 mil
para o Cemume Regional.
Manutenção
O vereador pediu manutenção e limpeza do entorno da
ESF Esplanada Santa Terezinha,
da escola e do centro comunitário do bairro.
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PALAVRA DOS VEREADORES

71ª sessão ordinária

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania

8

A vereadora Vivi da Rádio parabenizou o prefeito José Saud pela
terceirização das UPAs.

pelo menos. Quando acertar,
eu vou falar, vou aplaudir.

Eu tenho recebido vários munícipes que estão falando para
mim assim: “Vivi, eu tenho me
sentido numa clínica particular
nas UPAs. O prefeito acertou, as
UPAs foram reformadas, estão
lindas”. O pessoal fala muito
da UPA Santa Helena, que está
parecendo clínica particular,
o atendimento rápido, o atendimento digno. Parabéns, prefeito! O senhor acertou na terceirização dessas UPAs. Se lá na
frente não der certo, a gente está
com as UPAs todas novinhas,

Posicionamento
A vereadora frisou que elogia
ou critica o prefeito quando necessário, e que agiu desta forma
também durante a gestão de
Ortiz Junior, seja como vereadora, comunicadora ou em suas
redes sociais, e ninguém poderá
tirar o seu direito de expressão.
“Eu vou tirar o chapéu, eu vou
bater continência. Mas se errar,
eu também vou mostrar. ”
Eleições
Vivi expressou suas opiniões sobre as eleições de 2022 e
sobre o debate de domingo, 16.
Ela sugeriu que os munícipes
pesquisem as informações no
Google quando tiverem dúvidas.

O vereador Adriano Coletor Tigrão detalhou a destinação de suas
emendas impositivas para o orçamento municipal de 2023, no valor
de R$460 mil para a saúde.

saúde, como já fiz no postinho
da Água Quente e outros, com
as minhas emendas.

Quero aqui falar também das
minhas emendas impositivas de
R$460 mil para a saúde taubateana. Serão compradas autoclaves, que são usadas para a
esterilização do material hospitalar. Compra de poltronas para
atender você, cidadão taubateano, para que você fique
sentado [enquanto estiver] tomando um remédio, com qualidade. A verba vai também para
a manutenção dos postinhos de

Mobilidade Urbana
Tigrão agradeceu aos vereadores pelo apoio para garantir a
pintura da rua Vereador Rodson
Lima. Agora, o próximo passo é
inserir um radar perto do campo
do Ipiranga para evitar acidentes, já que uma lombada não
será possível.
Manutenção
Ele comentou que, em breve,
mais mudanças ocorrerão no
Campo do Ipiranga, além da pintura que está sendo feita, como
o estudo de uma arquibancada
e corte de mato. Ele agradeceu
quem cuida do local. Esse campo
é um dos melhores da cidade.”
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PALAVRA DOS VEREADORES

71ª sessão ordinária
vezes, o próprio padre ou o
bispo provoca essa situação
quando tem um político
dentro. A população reagiu Não é porque existe uma [foi] errado, na minha opinião.
pessoa política participando Discordo da população agir
de uma missa, que o bispo daquele jeito, naquele local,
ou o padre tem que fazer dis- mas muitas vezes ela é procurso político ou usar isso para vocada a reagir.

O vereador Alberto Barreto comentou as manifestações políticas ocorridas na cidade de Aparecida durante o feriado de 12 de
outubro, dia da padroeira.

ALBERTO BARRETO
PRTB

querer dar recado. As pessoas
estão indo à missa para participar da missa. Elas querem
ouvir a palavra. Nós queremos
chegar no ato mais importante
da missa, que é a comunhão.
Vamos deixar o discurso político
para fora da igreja. Mas, muitas

Tiroteio
O parlamentar mencionou o
tiroteio ocorrido em São Paulo,
próximo a um local onde estava
o candidato ao governo Tarcísio
de Freitas.
Para Alberto Barreto, foi um
ataque antidemocrático e não
deve ser minimizado.

de construção”? Isso aí está na
sua cartilha, viu, Tiago Dias? A
menos de três metros da linha
de construção é autuação.
Estamos solicitando aqui ao [sePor gentileza, façam emplacacretário] Tiago Dias, à Mobilidade
mento e sinalização adequada.

O vereador Boanerge pediu a
instalação de sinalização de trânsito na avenida João Ramalho, no
bairro Novo Horizonte.

BOANERGE
PTB

Urbana, um estudo técnico na
avenida João Ramalho, que
possa colocar sinalização lá,
porque, segundo os vizinhos,
tem um cidadão que coloca um
caminhão 24 horas estacionado
na esquina. E aí, o pessoal que
faz o cruzamento, ou pelo menos
tenta fazer a travessia, não consegue ter visão. Sabe aquela
coisa de “não pode estacionar a
menos de três metros da linha

Asfaltamento
O parlamentar questionou
autoridades da Sabesp acerca de
operações no Recanto dos Coqueirais. De acordo com o vereador, o asfalto não foi devidamente reposto pela companhia,
após a remoção para obras. Ele
disse que a Sabesp garantiu que
irá concluir o serviço.
Iluminação
Boanerge também pediu melhorias no sistema de iluminação pública na Vila Marli.
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PALAVRA DOS VEREADORES

71ª sessão ordinária
guntando: onde está a cabeça
do cidadão para responder?
Sabe qual que é o problema
de vocês? A síndrome de preDeixa eu perguntar para alguns
sidente, é ficar dentro dessa
secretários aí: vocês acham
salinha com ar-condicionado.
que os vereadores vêm aqui
Vocês precisam escutar o que
para brincar? Vocês acham
a população precisa.
que a população elege os ve-

O vereador Diego Fonseca reclamou das respostas dadas pelas
secretarias municipais para alguns
requerimentos de sua autoria.

DIEGO FONSECA
PSDB

readores aqui para brincar? Eu
me recuso a aceitar umas respostas que vêm. Poxa, a gente
tem o trabalho de fazer o requerimento, tem o trabalho de entender o problema da população, faz o requerimento para
ter uma resposta, e vem umas
respostas que eu fico me per-

O vereador Douglas Carbonne
ressaltou a obra da rotatória no
bairro Belém e frisou a importância desta providência em prol
da segurança. Ele mostrou fotos
da visita que fez ao local.

DOUGLAS CARBONNE
Republicanos

10

Quero agradecer o secretário
de Mobilidade Urbana [Tiago
Dias] e também parabenizar a
Prefeitura. Ali morreram muitas
pessoas, famílias inteiras perderam a vida. São essas coisas
que a gente precisa mostrar: resultado para a população. Essa
obra é importante para a região
do Belém.
Inconstitucional
Após receber críticas, Carbonne
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Queixas
Diego se queixou da resposta
para o pedido de criação de clínicas de recuperação para dependentes químicos, pois a
Prefeitura alegou não haver demanda. Ele também criticou a
resposta ao requerimento sobre
lista de prioridade para atendimento de crianças com autismo.

afirmou que o vereador Alberto
Barreto (PRTB) apresentou vários projetos inconstitucionais,
e lembrou que existe um Termo
de Ajustamento de Conduta
(TAC) entre Câmara e Ministério
Público, que define multa para
quem apresentar projetos do
tipo. “Tem que parar com esse
circo, aqui é uma Casa de Leis.”
Rodeio
Ele afirmou que Barreto só retirou o projeto que libera os rodeios “porque não consegue debater com a população”. “No
dia da carreata do Tarcísio [de
Freitas, candidato a governador],
eu vi várias pessoas questionando o vereador por que ele
apresentou esse tipo de projeto.
Não é uma pauta de esquerda ou
de direita, é uma pauta de pessoas que têm coerência.”

PALAVRA DOS VEREADORES

71ª sessão ordinária
A vereadora Elisa Representa
Taubaté lembrou os munícipes
que o prazo para a atualização do
Cadastro Único foi prorrogado
para o dia 11 de novembro.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

Para as famílias que precisam
dessa revisão, elas precisam procurar o CadÚnico, que também
está entrando em contato. No
sábado (22) vai ser realizado um
mutirão de atendimento no Cras
Sabará. Eu já conversei algumas
vezes, inclusive com o prefeito,
sobre a questão do Cadastro
Único, sobre a questão das filas
que ficam grandes lá na porta,
os munícipes chegam às 5h30 ou
6h, para entrar só a partir das 8h.

O vereador Jessé Silva fez a entrega de moção de aplauso aos representantes da Assembleia de
Deus Reobote Ministério Taubaté.
O documento foi aprovado pela
Câmara Municipal.

JESSÉ SILVA
PL

O pastor Valdomiro e sua esposa
Rute são os responsáveis por
esse ministério, que há quatro
anos vem fazendo um trabalho
sério, um trabalho digno de
respeito em nossa cidade. O
local onde eles atuam precisa
muito. Eles estão fazendo a diferença e dando a oportunidade
de pessoas serem alcançadas
através da palavra, do evangelismo, e trazendo paz para
muitas famílias naquele local.

Audiências públicas
Elisa convidou a população
a participar das próximas audiências públicas da Casa, que começam no dia 27 de outubro, e
irão debater o orçamento municipal do próximo ano. “Vocês
que estão preocupados com o orçamento da nossa cidade, como
vai ser gasto o dinheiro da nossa
cidade, participem!”
Educação
Usando como base a matéria
publicada por um jornal, Elisa
falou sobre um requerimento
apresentado no ano passado,
sobre a quantidade de alunos
por sala de aula na rede municipal. Segundo a reportagem,
atualmente existem mais alunos
que o autorizado por lei, cerca
de 35%.

Crianças
Jessé destacou eventos de comemoração ao Dia das Crianças,
um deles realizado no Paiol:
“reuniu as famílias, e as crianças
tiveram um momento muito bacana para comemorar o seu dia
tão merecido”.
O outro, por iniciativa da
União das Crianças das Assembleias de Deus de Taubaté, foi realizado no templo do Bom Conselho, e o terceiro aconteceu
na Igreja Fonte de Prodígio, no
bairro Cidade Jardim.
Dia do médico
Jessé parabenizou os médicos
pela data comemorada em 18 de
outubro, e destacou os nomes do
mastologista André Girardi e da
coordenadora do setor de Ginecologia e Obstetrícia do H-Mut,
Simone Lima.
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PALAVRA DOS VEREADORES

71ª sessão ordinária
O vereador João Henrique Dentinho contestou o vereador Douglas Carbonne (Republicanos),
sobre a afirmação de que o projeto
sobre a liberação dos rodeios em
Taubaté seria inconstitucional.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

Queria deixar claro ao vereador
Douglas que o projeto do rodeio
não foi inconstitucional. Não
ponha isso na nossa conta. O
senhor faltou com a verdade
quando falou que se tratava de
um projeto inconstitucional, que
[o vereador Alberto Barreto] tirou
porque não queria discutir. O
senhor alinhou com o vereador
[Moises Luciano] Pirulito. O Pirulito ia colocar a emenda, e o
senhor, sendo da Comissão [de

Justiça], não ia dar parecer, e o
projeto não seria votado. Quem
não teve coragem de votar
porque sabia que ia perder foi
Vossa Excelência.
Professores
Dentinho parabenizou a secretária de Educação, Vera Hilst,
pelo coquetel de comemoração
ao Dia dos Professores.
Destacou que a festa não
gerou custo para os cofres públicos, e foi realizada por meio
de patrocínios.
Festa
O vereador ainda agradeceu a
organização da festa do Dia das
Crianças da Granja Santa Terezinha. Ele foi convidado para
contar histórias no evento.

ele firmou compromisso. Já
está em fase final de trâmites
legais, vai ter troca da base
do solo, estudo de solo, para
A tão sonhada e esperada depois determinar o recapeavenida Cinderela vai sair. Não amento asfáltico da avenida.
é só um recapeamento as- Vai sair, com previsão para o
fáltico, eu tenho que explicar, início do ano de 2023. Pode
por isso que demorou bastante. anotar, e vamos cobrar juntos.

O vereador Moises Luciano Pirulito informou que o recapeamento da avenida Cinderela, no
Jardim Gurilândia, tem execução
prevista para 2023.

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL

12

Eu vivo falando nesta tribuna
que não tem mais para onde ter
remendo, que está mais para
rua Emília do que avenida Cinderela, cheia de remendo, com
o asfalto afundando em algumas partes. Pedimos ao prefeito, tive reunião com ele, e
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Saúde
Pirulito chamou atenção para
a falta de medicamentos em unidades de saúde. Afirmou que a
Prefeitura tem recursos financeiros, mas falta gestão.
Ele também falou sobre as reclamações que recebe com frequência sobre a demora na marcação de consultas.
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Sessão
72ª SESSÃO ORDINÁRIA
25.10.2022
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 Ordinária nº 194/2021,
de autoria dos Vereadores Boanerge, Alberto Barreto e da Vereadora Vivi da
Rádio, que dispõe sobre a expressa proibição de instituições de ensino públicas
e privadas, bem como bancas examinadoras de seleções e concursos públicos municipais de usarem novas
formas de flexão de gênero e de número
das palavras da língua portuguesa, em
contrariedade às regras gramaticais
consolidadas.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 29/2022, de autoria do
Vereador Douglas Carbonne, que denomina Edy Lamar Rodrigues de Almeida
Machado a UPA Central do Município de
Taubaté.
ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 91/2022, de autoria do Vereador Marcelo Macedo, que denomina
Rua José Campos Souza – Japonês
fotógrafo.
ITEM 4
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
14
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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 5
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 197/2021, de autoria da Vereadora Vivi da Rádio, que altera erro de
grafia no anexo único da Lei nº 5.411, de
28 de maio de 2018.
– Há uma emenda.
ITEM 6
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 18/2022, de autoria dos Vereadores Douglas Carbonne e Moises
Luciano Pirulito, que veda a nomeação
para cargos em comissão de pessoas que
tenham sido condenadas por prática de
ato de abuso, maus-tratos, ferimento ou
mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, no âmbito do Município de Taubaté.
ITEM 7
1ª discussão e votação da Proposta de
Emenda à Lei Orgânica do Município nº
4/2022, de autoria da Vereadora Vivi da
Rádio e demais vereadores, que altera
a redação do inciso IX, do artigo 168 da
Lei Orgânica do Município de Taubaté
para acrescentar o Mercado Municipal
como patrimônio cultural do município
de Taubaté.
PALAVRA DOS VEREADORES
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
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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
Plenário Jaurés Guisard, 21 de outubro
de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Audiência
PROJETO FUNCIONAL DO ANEL VIÁRIO
Comunicamos que no dia 24 de outubro, segunda-feira, às 14h00, na sede
da Câmara Municipal, será realizada, por
meio do requerimento nº 2606/2022, de
autoria do vereador Marcelo Macedo,
Audiência Pública para a apresentação
do Projeto Funcional do Anel Viário de
Taubaté.
Taubaté, 11 de outubro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Lei
LEI Nº 5.774,
DE 17 DE OUTUBRO DE 2022
Autoria: Vereador Moises Luciano Pirulito
Dispõe sobre a criação do Programa
Desperdício Zero e o Selo Estabelecimento contra o desperdício e dá outras
providências.
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:
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Art. 1° Esta Lei dispõe sobre os mecanismos e requisitos para se aderir ao programa Desperdício Zero e acesso ao Selo
Estabelecimento contra o desperdício.
Art. 2° Fica criado o programa Desperdício Zero, instituindo-se ao final, o Selo
“Estabelecimento contra o desperdício”
às pessoas jurídicas que cumprirem os
requisitos específicos previstos nesta Lei.
Parágrafo único. O Programa Desperdício Zero tem como escopo a redução
do desperdício de alimentos por estabelecimentos dedicados à produção e
ao fornecimento de alimentos, incluídos
produtos in natura.
Art. 3° Os alimentos poderão ser doados
e encaminhados por meio de celebração
de convênios a entidades não governamentais, associações, ONGs, fundações
sem fins lucrativos, bancos de alimentos,
entre outros, com o objetivo de atender
aos programas sociais ou de combate à
fome e ao desperdício.
Parágrafo único. Também poderão ser
objeto de celebração de convênio com
as entidades públicas que prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
bem como para entidades públicas que
prestam atendimento aos animais, como
zoológicos e redes de proteção animal.
Art. 4° Os alimentos devem estar em bom
estado e com todas as características organolépticas exigidas pela autoridade
sanitária local para serem comercializados, devendo:
I - os alimentos de natureza vegetal in
natura e hortifrútis, desde que se encontrem dentro das especificações técnicas para consumo, sem a perda do
valor nutricional;
II - os demais produtos alimentícios,
sendo eles processados, embalados, manipulados ou de origem animal, poderão
ser doados nos casos em que atenderem
a todas as especificações técnicas exigidas para consumo, respeitando as determinações estipuladas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA,
pelo Ministério da Saúde e Ministério da
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Agricultura, e normas estabelecidas em
leis federais, estaduais e municipais.
Art. 5° Os alimentos destinados à doação
serão utilizados, em regra, para:
I - atender pessoas que se encontram em
situação de vulnerabilidade social;
II - consumo animal, para o processamento e transformação em ração, ou
doados para os zoológicos locais, de
acordo com as especificações técnicas e
sanitárias;
III - compostagem e transformação em
adubos orgânicos, quando se tornarem
inutilizáveis para o consumo caso estejam em desacordo com as normas sanitárias vigentes, desde que sejam próprios para esta finalidade.
Art. 6° As empresas e entes que aderirem ao programa deverão manter controle e cadastro dos alimentos destinados à venda e doação, discriminando
em sistema próprio a quantidade de alimentos remetidos para cada beneficiário
e consumidor.
Art. 7° O transporte dos produtos
doados ficará a cargo das instituições
beneficiadas.
Art. 8° Observadas as respectivas atribuições durante o ciclo de produção, conservação e transporte, os vendedores,
doadores, donatários e consumidores
são responsáveis pelo cumprimento das
normas técnicas que garantam a qualidade e segurança dos alimentos para as
destinações aqui previstas, sob as penas
da lei.
Parágrafo único. No caso de doação, as
empresas, entes doadores e as entidades
beneficiadas pelas doações deverão
adotar medidas que não impliquem:
I - na nocividade do produto doado, na
falta de cuidados indispensáveis para o
seu transporte, no favorecimento da perecibilidade prematura, na falta de higiene, ou ainda, no seu estrago por mau
acondicionamento;
II - no desrespeito da legislação aplicável
ao seu preparo, manuseio, conservação,
estoque ou transporte.
Art. 9° Ainda que haja publicidade, as doações estabelecidas por esta Lei não ca-

racterizam relação consumerista.
Art. 10. Fica instituído o Selo Estabelecimento Contra o Desperdício aos bares
e restaurantes que cumprirem os requisitos desta Lei com o objetivo de fomentar e premiar práticas relacionadas
a políticas públicas contra o desperdício
de alimentos.
Art. 11. Para recebimento do Selo Estabelecimento Contra o Desperdício, a pessoa
jurídica interessada deverá apresentar o
pedido junto ao órgão competente na
forma regulamentar, constando a documentação que demonstre o preenchimento das condições previstas nesta Lei.
Art. 12. A pessoa jurídica interessada
poderá utilizar o Selo Estabelecimento
Contra o Desperdício em sua logomarca,
produtos e material publicitário.
Art. 13. Esta Lei poderá ser regulamentada no que couber, baixando-se as
normas que se fizerem necessárias.
Art. 14. As despesas com a execução
desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo
ser suplementadas, se necessário.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 17 de outubro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Licitação
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 3830/2021
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº.
122/2021.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: SAITO & NOGAI LTDA. – ME
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de aparelhos de tratamento de
água.
Valor Total: R$ 3.996,00 (três mil, novecentos e noventa e seis reais).
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Prazo: 12 meses a partir de 07 de outubro
de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.20 –
Manutenção e Conservação de Bens
Móveis de Outras Naturezas.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 4230/2022
MODALIDADE: Pregão nº. 06/2022 (Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas
alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: LPS Demolir e Construir
Ltda.
Objeto: Serviços de pintura predial,
contemplando toda a área externa da
Câmara Municipal de Taubaté.
Valor Total: R$ 96.500,00 (noventa e seis
mil e quinhentos reais)
Vigência: 90 (trinta) dias a partir de 20 de
outubro de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.16 –
Manutenção e Conservação de Bens
Imóveis.

Orçamento
RELATÓRIO PRÉVIO
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Projeto de Lei Ordinária nº 175/2022
Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2023.
Fui designado relator em 11 de outubro
de 2022.
Competência
Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre todos os processos
relativos a assuntos de caráter financeiro
e tributário, especialmente sobre as proposições que, direta ou indiretamente,
alterem a despesa ou a receita do Município, acarretem responsabilidade ao
erário ou interessem ao crédito público,
conforme inciso III do art. 49 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Taubaté - RICMT, e zelar para que, em
16
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nenhuma lei emanada da Câmara, seja
criado encargo ao erário sem que se especifiquem os recursos hábeis (art. 49, §
1º, II do RICMT).
Ainda conforme o Regimento Interno
compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir um relatório prévio sobre o
projeto de lei orçamentária anual (artigo
209).
Relatório
O Projeto de Lei Ordinária nº 175/2022, de
autoria do Prefeito Municipal, nos termos
do artigo 165, § 5º, da Constituição Federal, estima a receita e fixa a despesa do
município para o exercício de 2023.
A proposição foi protocolada na Câmara
Municipal de Taubaté em 30 de setembro
de 2022 e lida no expediente da 69ª
Sessão Ordinária, realizada no dia 5 de
outubro de 2022 (eventos 1.2 e 3.1).
Em 13 de outubro de 2022, foi ouvido o
corpo de vereadores, conforme preceitua
o § 1º, do artigo 209, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taubaté.
E no dia 17 de outubro de 2022, realizou-se uma reunião técnica com as assessorias de gabinetes, para orientação
quanto ao preenchimento do formulário
das emendas.
Emendas e Audiências
Ficou definida a data de 18 de novembro
de 2022 como prazo final para a apresentação eletrônica da emenda pelos
Vereadores, conforme planilha encaminhada. As emendas ao texto do projeto
também deverão ser protocoladas
eletronicamente.
Os Vereadores poderão apresentar
emendas até o limite de R$ 923.918,00
(novecentos e vinte e três mil, novecentos
e dezoito reais), observada a exigência do
artigo 166, § 9º, da Constituição da República. Vale ressaltar que 50% do valor das
emendas deverá ser obrigatoriamente
destinado à função Saúde.
Há liberdade, entretanto, de o vereador
apresentar emendas ao texto do projeto.
Será anulada para constituição de fonte
de receita para as emendas parlamentares a serem restauradas, a ação 9999 Reserva de Contingência, no valor de R$
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17.554.442,00.
Ao observar essas diretrizes, os Vereadores cumprirão o que dispõem os §§ 3º,
4º e 9º do artigo 166 da Constituição da
República.
Os Vereadores poderão apresentar
emendas ao corpo da lei até a fase da
discussão da proposição em Plenário,
contudo sugere-se sua entrega antecipada, sempre eletronicamente, por
questão de organização do processo e
para propiciar acesso da informação à
população.
Caso um componente da Comissão de Finanças e Orçamento apresente emenda
ao corpo da lei e queira dar a ela status
de emenda da comissão, deverá indicar
o nome dos demais componentes no
momento da apresentação eletrônica.
O autor principal de emenda coletiva
ao corpo da lei também deverá indicar
os demais subscritores no momento da
elaboração.
A emenda que receber parecer contrário
desta comissão não será submetida à deliberação do Plenário, conforme dispõe o
Regimento Interno.
Na hipótese de o Plenário aprovar
emenda com parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento, ou
mesmo sem parecer da comissão, este
relator exime-se da atribuição a que se
refere o art. 49, § 1º, IV do Regimento Interno da Câmara de Taubaté.
Para cumprir o que dispõe a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, esta Comissão solicitou à Presidência da Câmara
a realização de quatro Audiências Públicas, sendo nos dias 27 e 31 de outubro,
às 14h, no dia 4 de novembro, às 9h e no
dia 7 de novembro de 2022, às 18h. Solicitou ainda o acompanhamento dos
eventos pela Diretoria de Comunicação,
transmissões ao vivo pela TV Câmara e
reserva do Plenário, com convocação
dos demais servidores necessários aos
trabalhos.
Por fim, a Comissão solicitou a divulgação das audiências nos meios de comunicação de massa, inclusive com chamadas na programação da TV Câmara,
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na internet e a divulgação das audiências
públicas por meio de faixas afixadas, as
quais além de 01 (uma) faixa na frente
do prédio da Câmara Municipal, também
foram instaladas em locais estratégicos,
tais como: Parque Jardim das Nações;
Parque Três Marias; Rodoviária Nova;
Rodoviária Velha; Sedes e Skate Plaza.
Sendo assim, num total de 07 (sete)
pontos espalhados nas proximidades
de locais com grande afluxo de pessoas,
conforme disposto nas alíneas “c” e “d”,
do inciso II, do artigo 211, do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Taubaté.
Depois de dois anos de restrições devido
a pandemia da COVID-19, esse ano poderemos contar com a presença muito
importante da população no Plenário,
durante a realização das audiências públicas e, será garantida a participação
popular por meio do envio de questionamentos pelo site e pelo WhatsApp da TV
Câmara.
Após a data estipulada para a apresentação das emendas, esta Comissão
emitirá os pareceres.
Taubaté, 20 de outubro de 2022.
Vereador Serginho
Relator da Comissão de Finanças e
Orçamento

Solenidade
DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO E
DIA DO COMERCIÁRIO
O Presidente da Câmara Municipal
de Taubaté, Vereador Paulo Miranda,
convida para a solenidade comemorativa
ao Dia do Funcionário Público e ao Dia
do Comerciário, a realizar-se no dia 26
de outubro de 2022, quarta-feira, às 14
horas, no Plenário “Jaurés Guisard”.
Na oportunidade serão homenageados
os servidores públicos municipais Antônio Olavo Nogueira Arantes, Ricardo
Rodrigo Alves dos Santos, Rosalba Ramos
Reis e Silvana Antunes de Oliveira e os
comerciários Elaine Cristina de Oliveira
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Santos, Luzia Aparecida de faria, Marli de
Paulo Leite e Simone Procópio Rezende.
Em nome do Legislativo, usarão da palavra as vereadoras Talita Cadeirante e
Vivi da Rádio.

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas e
seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 2411/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Prefeito que determine ao
Conselho de Administração do Fundo
Municipal de Bolsas de Estudo que tome
providências junto à Universidade de
Taubaté para possibilitar uma modalidade de acordo que atenda aos alunos
contemplados que poderão ser contemplados no segundo semestre de 2022.
Of. nº 1236/2022
O presidente do Simube tem a se manifestar que a Lei Complementar 334, de 12
de fevereiro de 2014, estabelece no § 2º
do Art. 1 que os valores devidos a título
de mensalidades referentes ao ano de
concessão das bolsas de estudo, serão
suportadas pelo Fundo Municipal de
Bolsas de Estudo retroativas desde o mês
de fevereiro com exceção do valor referente a matrícula, sem a incidência de
multas, juros e correção monetária. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar
451, de 26 de dezembro de 2019). Portanto, pode ser informado pela Universidade de Taubaté, única Instituição de
ensino superior cadastrada junto ao Conselho, mensalidades dos bolsistas contemplados desde o mês de fevereiro do
presente exercício. Ocorre que, uma vez
que a Universidade de Taubaté utiliza-se
do sistema semestral, cabe portanto à
ela, administrativamente enquanto autarquia municipal, o entendimento de
que as mensalidades por ventura não

pagas pelo estudante no primeiro semestre de 2022 sejam consideradas
como parcelas não pagas e em aberto,
ao invés de dívida do aluno. Essa decisão foge da esfera da Prefeitura, visto
que impacta questões administrativas,
orçamentárias e legais da Universidade
de Taubaté, visto sua capacidade de autogestão enquanto instituição autarquia.
Segue por cópia o Ofício R 497/2022,
subscrito pela reitora da Unitau, para conhecimento das informações prestadas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2414/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a expansão
das ciclovias no município de Taubaté.
Of. nº 1249/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Mobilidade Urbana:
1- O projeto cicloviário foi revisado, e a
previsão é de ampliação de mais 90 km
(além dos 90 km existentes), prioritariamente em vias arteriais e coletoras, de
forma gradativa e em fases, de acordo
com disponibilidade orçamentária e financeira. A cidade foi contemplada com
recursos provenientes de um convênio
firmado com o Detran para, entre outras
ações, realizar a implantação de 6 km de
ciclofaixas na Av. Garcílio da Costa Ferreira e Av. José Benedito Miguel de Paula.
2- Estão sendo elaborados projetos para
duplicação do viaduto da Av. Charles
Schneider e do viaduto São Pedro, além
da implantação de nova transposição da
rodovia Presidente Dutra, interligando os
Distritos Industriais Una I e II, com a previsão de passagens para ciclistas.
3- Será realizado levantamento e projeto
para adequação de conectividade dos
pontos críticos, mas as implantações dependerão da disponibilidade orçamentária e financeira para esses fins.
4- A repintura da malha cicloviária ocorre
de forma gradativa, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2415/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre precatórios do Fundef.
Of. nº 1251/2022
A Procuradoria-Geral informa que o município não promoveu ação judicial
para cobranças de diferenças oriundas
de repasse de Fundef e Fundeb. Nestes
termos, eventual pagamento de precatório somente seria advindo de condenação específica que permitiria o repasse, tendo em vista a habilitação do
município como credor. Ante a inexistência da competente ação movida por
parte da municipalidade, a Procuradoria-Geral está estudando a possibilidade
de ingresso na lide principal que já tramitou e culminou no pagamento dos referidos precatórios, permitindo assim, se
for o caso, o recebimento nos limites do
direito porventura existente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2416/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer a Mag.ª Reitora da Universidade
de Taubaté, Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes, que analise a possibilidade
jurídica da criação de uma modalidade
de acordo para atender aos alunos que
poderão ser contemplados pelo Simube
no segundo semestre de 2022.
Of. R nº 506/2022
Cabe salientar que o Sistema Municipal
de Bolsas de Estudo - Simube concede
bolsas integrais ou parciais, que são cobertas pelo Executivo municipal, de
acordo com critérios elaborados e interpretados pelo Conselho de Administração, que é nomeado para gerir o
fundo destinado ao sistema de bolsas de
estudo. A Lei Complementar Municipal
334, de 12 de fevereiro de 2014, que
dispõe sobre o sistemas municipal de
bolsas de estudo, no art. 1º, § 2º informa: “Os valores devidos a título de
mensalidades referentes ao ano de con18
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cessão das bolsas de estudo serão suportadas pelo Fundo Municipal de Bolsas de
Estudo retroativas desde o mês de fevereiro com exceção do valor referente a
matrícula, sem a incidência de multas,
juros e correção monetária. (Dispositivo
incluído pela Lei Complementar 451, de
26 de dezembro de 2019)”. A inscrição
para a bolsa Simube para o ensino presencial, no ano de 2022, aconteceu a
partir das 8 horas do dia 10 de janeiro de
2022, encerrando-se às 17 horas do dia
11 de fevereiro de 2022. Em análise ao
requerimento, observa-se que o nobre
Vereador requer que seja oferecido um
acordo financeiro contando com uma
possível bolsa, “uma modalidade de
acordo para atender aos alunos que poderão ser contemplados pelo Simube”.
Nesse caso, estamos em setembro de
2022, e a inscrição encerrou-se em 11 de
fevereiro de 2022. Também, o(s) aluno(s),
até o momento, não foi(foram) contemplado(s) e, não há nada de concreto que
será(ão). Conforme manifestação da Pró-reitoria de Economia e Finanças da Universidade de Taubaté, informamos que
esta instituição de ensino oferece modalidades de acordos a todos os alunos
com débitos com a Instituição. Assim,
qualquer aluno poderá obter acordo até
de forma online. Portanto, o assunto
em requerimento, trata-se de débitos
que a bolsa Simube poderá assumir a
responsabilidade pela liquidação. Observa-se no requerimento do vereador
que “para realizar a rematrícula o aluno
precisa estar adimplente, neste sentido
solicitamos que seja analisada a possibilidade jurídica do acordo ser realizado
descontando-se o montante que ficará a
cargo do Simube por ocasião da contemplação do aluno com a bolsa de estudo”.
O fato até aqui observado é que a Universidade não tem mecanismos para fazer
um acordo considerando um recurso financeiro sujeito a uma possível contemplação de bolsa. Em outras palavras,
a Universidade estará atribuindo um
débito ao município sem a sua anuência,
pois o município ainda não aprovou a
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bolsa ao aluno e tampouco comprometeu-se à concessão dessa bolsa. Diante
do exposto, não caberá à Universidade
aceitar que o município assumirá o
débito do aluno, sem qualquer obrigação
formal até aquele momento. Competirá
ao município aprovar ou não a bolsa ao
aluno ou, no mínimo, oferecer um documento de compromisso para a Universidade, o que seria a mesma coisa que
aprovar a bolsa ao aluno.
Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Requerimento N° 2417/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
problema de circulação na rua Anita
Ribas de Andrade, na Vila São José, onde
carros estacionam dos dois lados.
Of. nº 1296/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que informa que em vistoria
técnica à rua Anita Ribas de Andrade, verificou-se que possui um leito carroçável
de oito metros, com sentido duplo de circulação, com predominância de trânsito
local e monitoramos um baixo fluxo de
veículos, por isso, até o momento, não
foi apontado a necessidade de proibição
de estacionar na via.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2418/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
possibilidade de alterar o local de entrada e saída da Creche Mãe Maria, no
Jardim Morumbi.
Of. nº 1296/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional, da Secretaria de Educação,
informa que foi solicitado auxílio da
FAC - Fábrica de Artefatos de Cimento,
para executar a manutenção do referido
portão. O serviço foi realizado e em
contato com a direção da unidade, foi
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informado que a partir do dia 12/9/22 a
saída dos alunos acontecerá pelo portão
situado à avenida Prefeito Moacyr Freire.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2419/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Prefeito, junto
à secretaria competente, acerca dos radares de velocidade estabelecidos no
município de Taubaté.
Of. nº 1298/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Mobilidade Urbana. Segue,
anexa, a relação dos pontos com lombadas eletrônicas e radares. Quando há
denúncias de excesso de velocidade superior a determinada via, são feitas verificações, a fim de averiguar os fatos denunciados. Os critérios para instalação
de equipamentos seguem o que orienta
a Resolução 396, de 13 de dezembro de
2011, que dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores. Os
equipamentos em operação pertencem
à empresa Talentech. Segue, por cópia,
o contrato celebrado entre a Prefeitura
de Taubaté e o Consórcio Taubaté Segurança e Mobilidade, fornecido pelo Departamento de Compras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2420/2022
Autor: Professor Edson
Requer que a Secretaria de Mobilidade
Urbana realize o estudo e a colocação de
redutor de velocidade na Estrada Municipal Francisco Alves Monteiro, próximo à
altura do número 11.
Of. nº 1291/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo
através do Ofício 15/2021 – 11° PJ/Kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), 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, no Art. 1º diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessita e 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”. Contudo, a Secretaria de Mobilidade Urbana realizará
estudos no local indicado, a fim de verificar se o mesmo se enquadra nos critérios estabelecidos pela resolução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2421/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a cobertura da
quadra de esportes do Santa Luzia Rural.
Of. nº 1291/2022
A Secretaria de Esportes informa que
para a realização da cobertura da quadra
são necessários projeto arquitetônico,
aprovado pela Secretaria de Planejamento, previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual, bem como disponibilidade financeira, o que neste momento
não dispõe.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2422/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
envie a este vereador cópia do contrato
vigente entre a municipalidade e a em-

presa MFC Administradora de Cartões.
Of. nº 1288/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia o
contrato celebrado entre a MFC Administradora de Cartões Ltda. ME e a Prefeitura
Municipal de Taubaté, expedido pelo Departamento de Compras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2423/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a possibilidade da substituição do
cartão cesta básica pelo fornecimento da
própria cesta básica.
Of. nº 1288/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2424/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito para que envie a este
vereador cópia do contrato vigente entre
a municipalidade e a empresa SHA, responsável pelo fornecimento de merenda
nas escolas municipais.
Of. nº 1288/2022
Encaminhamos por cópia o contrato celebrado entre a SHA Comércio de Alimentos Ltda. e a Prefeitura, expedido
pelo Departamento de Compras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2425/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
estude a viabilidade de manter em todas
as unidades de Pronto Atendimento
abastecidas com soro antiescorpiônico.
Of. nº 1288/2022
A Coordenação da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde informa
que o soro antiescorpiônico, segundo
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orientação do Ministério da Saúde, deve
permanecer no Ciatox (Centro de Controle de Intoxicação), localizado no
Centro de Controle de Intoxicações (no
caso, Pronto-Socorro Municipal), com
a finalidade de manter o soro em harmonização adequada, realização diária
por profissionais treinados o controle
de temperaturas, ou seja, ambientação
adequada para manter o soro viável,
seguindo as recomendações da RDC Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). Considerando também o
quantitativo de soro enviado pelo estado
ao Pronto-Socorro, designada como
base estratégica para análise dos casos,
evitando erros de dispensação do tipo
de soro, bem como evitando perdas de
doses. Considerando que esse processo
de armazenamento de soro no Pronto-Socorro, setor habilitado como ponto
estratégico pelos técnicos especialistas
do estado de São Paulo na época de
sua implantação, sendo feito análise e
percursos de distanciamento entre as
outras unidades de serviço de urgência
e emergência do município, respeitando
o tempo viável da hora de solicitação, ao
tempo de administração do soro à vítima
de acidente por animais peçonhentos,
tempo esse considerado adequado conforme protocolo do estado de São Paulo.
Portanto, em qualquer situação referente
a acidente por animais peçonhentos, a
unidade de primeiro atendimento deverá
entrar em contato imediato com o Pronto-Socorro (Ciatox) para a comunicação
do caso.
Posteriormente, a equipe técnica realizará o processo adequado de deslocamento do soro até a unidade solicitante,
seguindo as recomendações e protocolos
definidos pelo estado de São Paulo/Ministério da Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2426/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que solicite
à Secretaria de Serviços Públicos a insta20
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lação da grade de proteção na cobertura,
bem como a limpeza na quadra poliesportiva do Figueiro, localizado na rua dos
Girassóis nº 55 - Campos Elíseos.
Of. nº 1294/2022
A Secretaria de Esportes informa que
tem ciência do problema, inclusive o diretor da SELQV esteve “in loco” e constatou a presença de pombos e diversos
furos na rede de proteção ao redor do ginásio. É importante ressaltar que toda
despesa realizada pelo Executivo demanda a observância da legislação, o
que faz com que essas ações demandam
o tempo necessário da tramitação dentro
da legalidade.
A SELQV está trabalhando para resolver
e reabrir o ginásio o mais rápido possível. Informamos que no dia 8/9/2022
as agentes do CAS - Controle de Animais
Sinantrópicos, da Secretaria de Saúde,
Elisângela Cristina dos Santos Soares
Corrêa e Meire Lucia dos Santos, estiveram na quadra, a fim de verificar possíveis problemas com pombos no local.
Foi constatado que os mesmos estão se
abrigando no interior e formando ninhos,
e há fezes no chão, devido as telas de proteção estarem danificadas com aberturas
que propiciam a entrada dos pombos,
e foi encaminhado à Secretaria de Esportes a manutenção das telas e limpeza
no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2427/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Prefeito que designe a Secretaria de Segurança Pública para que
preste informações a respeito do afastamento dos 7 guardas municipais ocorrido
no mês de junho/2022.
Of. nº 1297/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pelo comandante da Guarda
Civil Municipal, da Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2428/2022
Autor: Ronaldo Homem Montanha
Requer informações ao Prefeito sobre
a possibilidade de reparo do asfalto da
avenida Santina Alvissus Fernandes na
altura do número 40, Jardim Mourisco.
Of. nº 1300/2022
A Secretaria de Obras informa que o
Setor de Galerias irá realizar serviços de
manutenção no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2429/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudos visando o
aumento do número de funcionários no
atendimento do Cras Sabará/Mourisco,
localizado na rua Vicente Santoro nº 211.
Of. nº 1296/2022
O Departamento de Proteção Social
Básica, da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, no âmbito de
sua atuação, esclarece que o Centro de
Referência de Assistência Social Therezinha Peixoto - Cras Sabará/Mourisco
foi inaugurado em 11 de abril de 2014,
e atualmente consta em seu quadro de
recursos humanos os seguintes profissionais: 1 coordenadora (psicóloga); 5
técnicos (1 psicóloga e 4 assistentes sociais); 2 orientadores sociais; 1 escriturário; e 2 serviços gerais. A unidade é
responsável pela cobertura de território
de 21,5 Km² com expressiva densidade
demográfica, compreendendo bairros
como Esplanada Santa Terezinha,
Jardim Mourisco, Parque Santo Antônio,
Parque Aeroporto, Vila dos Comerciários,
Estiva, Jardim das Bandeiras, Parque Planalto, Vila São Geraldo, Vila Marly, entre
outros. Assim, tendo em vista o extenso
território abarcado atualmente pelo Cras
Sabará e as principais vulnerabilidades e
riscos sociais diagnosticados neste território, foi realizado estudo e há o planejamento (previsão para 2024) para implantação do Cras Parque Aeroporto,
o qual contemplará mais de dezesseis
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bairros, cobrindo cerca de 14 km², abarcando também um empreendimento de
interesse social com oitocentas e trinta e
duas moradias. Considerando que a implantação ocorrerá mediante disponibilidade orçamentária, com a possível concretização do planejamento informado,
haverá a divisão do território atendido
atualmente pelo Cras Sabará e nova
composição de equipe de Recursos Humanos para o Cras Aeroporto.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2430/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito verificar a possibilidade de proceder o recapeamento
asfáltico da Estrada conhecida como
“Morro da Piloa”.
Of. nº 1296/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será atendida no âmbito da melhoria da estrada com a execução de patrolagem dentro do mês de setembro.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2431/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito a possibilidade de
revitalização da quadra de esportes localizada na Rua Dr. Agnaldo Ribeiro de Miranda, no Bosque da Saúde.
Of. nº 1296/2022

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

projetos de lei referentes a denominação
de logradouros públicos.
Of. nº 1292/2022
Segue por cópia o Ofício 1257/2022, referente ao projeto de lei ordinária 22/2022
(Of. 96/2022), com as informações prestadas pela Área de Cadastro Técnico.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2433/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito estudos para possibilitar que os munícipes tenham acesso
ao Assaí Atacadista sem trafegar pela Rodovia Dutra.
Of. nº 1296/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será executado, a título de
contrapartida do empreendimento classificado como Polo Gerador de Tráfego PGT, o prolongamento da rua de acesso
ao empreendimento até a Av. Rodson
Lima Silva, possibilitando melhorar o
acesso ao Assaí Atacadista. Tais obras
estão condicionadas à expedição do habite-se, que será executada após a liberação da concessionária ISA CTEEP com
relação à utilização de parte da faixa de
domínio, com a intenção de servidão de
passagem a favor da municipalidade.
Prefeito Municipal

A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que a quadra não
está contemplada no cronograma de manutenção de quadras descobertas de
2022 e que estudará a possibilidade de
inclusão na lista do ano subsequente.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2434/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito a possibilidade de
construção de ponte e a conclusão da canalização da captação de águas pluviais
para sanar o problema de erosão na Estrada Municipal do Laranjal nº 2080, no
bairro Ribeirão das Almas.

Requerimento N° 2432/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre a demora com relação às
respostas dos ofícios que instruem os

Of. nº 1296/2022
A Secretaria de Obras informa que o
local recebeu melhorias com o alargamento do leito carroçável e refazimento
de travessias com limpeza e execução de
caixas e extravasores. Em relação à ponte

e ordenha a Secretaria informa que se encontram no interior da propriedade, e em
se tratando de área particular, o município não tem como realizar intervenção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2435/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito,
junto à secretaria competente, acerca da
situação da Quadra do Figureiro.
Of. nº 1298/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa ter ciência do
problema, inclusive seu diretor administrativo esteve “in loco” e constatou
a presença de pombos e diversos furos
na rede de proteção ao redor do ginásio.
Contudo, importante ressaltar que toda
despesa realizada pelo Executivo demanda observância da legislação pátria
em vigor, o que faz com que essas ações
demandem tempo necessário de tramitação dentro da legalidade. A Secretaria
está trabalhando para resolver e reabrir o
ginásio o mais rápido possível.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2436/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reiterando Requerimento 1635 de 26 de
maio de 2022 e o Requerimento 2189 de
8 de agosto de 2022. Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito informações da falta constante
de vários medicamentos no Centro Municipal de Medicamentos (Cemume).
Of. nº 1298/2022
1) A relação de medicamentos no site
está atualizada? Se não, qual o motivo?
Sim. A atualização da Relação Municipal
de Medicamentos - Remume ocorre mediante análise e deliberações da Coaf Comissão de Assistência Farmacêutica,
anualmente. No ano de 2022 ainda não
houve atualização, entretanto, até que
aconteça os itens continuam sendo adquiridos. Referente à lista de itens em
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falta, que é atualizada semanalmente, os
itens constantes no momento são:
Dexametasona, 0,1% - solução oftálmica
Enalapril Maleato, 5 mg - comprimido
Harpagophytum Procumbens, 400 mg
- comprimido
Hidroclorotiazida, 25 mg - comprimido
Ivermectina, 6 mg - comprimido
Levofloxacino, 500 mg - comprimido
revestido
Loratadina, 1 mg / ml - solução oral
Loratadina, 10 mg - comprimido
Nimodipino, 30 mg - comprimido
Nitrofurantoína, 100 mg - comprimido
Óleo Mineral
Prednisona, 5 mg - comprimido
Sulfato Ferroso, 5 mg / ml - xarope
2) Por que alguns medicamentos ficam
meses sem reposição?
Os medicamentos padronizados na
Remume são devidamente licitados
para sua aquisição. Porém, os trâmites
licitatórios seguem prazos e fluxos
próprios a fim de atender todos os
quesitos da legislação vigente, inclusive
em setores que não competem à Secretaria de Saúde. Cabe ressaltar que,
após a emissão da autorização de fornecimento, as empresas têm prazo contratual para a entrega, e são muitos os
fatores que podem ocasionar atraso na
entrega de medicamentos, como: alta do
câmbio do dólar; falta de matéria-prima
no mercado internacional, que ocasiona
aumento significativo no valor dos medicamentos e consequentemente solicitações de cancelamento de contrato por
parte das empresas, por falta de estoque
nos fornecedores ou aumento nos custos
do contrato; problemas com o registro da
Anvisa, entres outros.
3) Qual a maior dificuldade da Prefeitura
comprar os medicamentos para atender
o município?
A maior dificuldade enfrentada hoje é referente aos fatores de mercado, como exposto anteriormente, tendo em vista os
impactos logísticos que surgiram após a
pandemia de covid-19 e o recente conflito
entre Rússia e Ucrânia, que impacta a disponibilidade dos insumos farmacêuticos
22
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e outros componentes para fabricação,
além de embalagens para envase dos
medicamentos. Segundo amplamente
divulgado nos meios de comunicação
pela Associação Brasileira da Indústria de
Insumos Farmacêuticos, o Brasil produz
apenas 5% dos insumos utilizados na fabricação de medicamentos no país, importando 90% da China ou Índia, fazendo
com que a dificuldade de aquisição de
medicamentos seja sentida tanto no
setor público quanto no privado.
4) Após um determinado medicamento
se tornar indisponível no Cemume, em
quanto tempo a Prefeitura divulga a informação da “ausência do medicamento” em seu site oficial?
A gestora de Assistência Farmacêutica, da
Secretaria de Saúde informa que a lista
de medicamentos em falta é atualizada
semanalmente no site da Prefeitura,
todas as sextas-feiras o setor de Assistência Farmacêutica faz o levantamento
dos itens em falta e envia por e-mail para
o setor de informática da Prefeitura, responsável por atualizar o site oficial.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2437/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
se a Secretaria de Educação está preparada para identificar e dar o suporte
necessário para as crianças altas habilidades/superdotação que estudam em
nossa rede municipal.
Of. nº 1298/2022
A gestora pedagógica da educação inclusiva da Secretaria de Educação informa que, ao identificar o aluno com
características relacionadas a altas habilidades/superdotação, o professor
do ensino regular realiza o encaminhamento ao professor especialista da
unidade escolar, para que seja realizada
a observação e avaliação pedagógica.
Após concluir o processo, caso haja necessidade, o aluno deve ser inserido no
atendimento educacional especializado
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no contraturno do ensino regular. A família da criança é acionada, e as orientações necessárias são realizadas, bem
como todo o acompanhamento e direcionamento no ambiente escolar. O cadastro na secretaria digital ocorrerá após
o responsável pelo aluno entregar o
laudo na escola. Atualmente, a Secretaria
de Educação não tem alunos com laudo
de altas habilidades/superdotação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2438/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
para que designe à Secretaria competente, para que realize estudo técnico de
viabilidade para implantação de redutor
de velocidade em toda extensão do Residencial Helvetia.
Of. nº 1298/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo
através do Ofício 15/2021 – 11° PJ/Kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), sem que antes seja justificada por
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, no Art. 1º diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessita e 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
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de Mobilidade Urbana realizará estudos
no local indicado, a fim de verificar se o
mesmo se enquadra nos critérios estabelecidos pela resolução.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2441/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
referente ao fluxo do fornecimento do
soro antiescorpiônico no Pronto-Socorro
Infantil (PSI) da cidade.

que o soro antiescorpiônico, segundo
orientação do Ministério da Saúde, deve
permanecer no Ciatox (Centro de Controle de Intoxicação), ficando este localizado no Centro de Controle de Intoxicações (no caso, Pronto-Socorro
Municipal), com a finalidade de manter
o soro em harmonização adequada, realização diária por profissionais treinados
o controle de temperaturas, ou seja, ambientação adequada para manter o soro
viável, seguindo as recomendações da
RDC – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Considerando também o
quantitativo disponível de soro enviado
pelo estado ao Pronto-Socorro, unidade
habilitada como base estratégica para
análise dos casos de acidentes por médicas especializadas (Ciatox), evitando
erros de dispensação do tipo de soro,
bem como evitando perdas de doses do
soro. Considerando que esse processo
de armazenamento de soro no Pronto-Socorro, setor habilitado como ponto
estratégico pelos técnicos especialistas
do estado de São Paulo na época de
sua implantação, sendo feito análise e
percursos de distanciamento entre as
outras unidades de serviço de urgência
e emergência do município, respeitando
o tempo viável da hora de solicitação ao
tempo de administração do soro à vítima
de acidente por animais peçonhentos,
tempo esse considerado adequado conforme protocolo do Estado de São Paulo.
Portanto, em qualquer situação referente
à acidente por animais peçonhentos, a
unidade de primeiro atendimento deverá
entrar em contato imediato com o Pronto-Socorro (Ciatox) para a comunicação
do caso. Posteriormente a equipe técnica
realizará o processo de deslocamento do
soro até a unidade solicitante, seguindo
todas as recomendações e protocolos
definidos pelo estado de São Paulo/Ministério da Saúde.
Prefeito Municipal

Of. nº 1299/2022
A Coordenação da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde, informa

Requerimento N° 2442/2022
Autor: Paulo Miranda

Requerimento N° 2439/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
para que designe a Secretaria de Mobilidade Urbana, para viabilidade de visita
técnica a fim de análise para implantação
de sinalizações horizontal e vertical em
toda extensão do Residencial Helvetia.
Of. nº 1298/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa
que entrará em sua programação a implantação de sinalização horizontal e vertical na extensão do Residencial Helvetia.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2440/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o porquê do estacionamento do
Parque do Itaim com acesso pelo Jardim
América estar fechado à população.
Of. nº 1299/2022
A Secretaria de Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal informa que no dia 31 de
agosto de 2022 o estacionamento foi
reaberto, estando à disposição da população diariamente das 8h às 17h, inclusive aos finais de semana.
Prefeito Municipal

Requer ao Prefeito que designe a Secretaria de Serviços Públicos para que
realize a manutenção e revitalização da
praça Antonio Cadorini – Pecuarista, Residencial Dalla Rosa.
Of. nº 1297/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior providências quanto à manutenção dos bancos e playground.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2443/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudos necessários para viabilizar a criação do Banco
de Ração e Utensílios para Animais.
Of. nº 1296/2022
A Secretaria de Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal esclarece que o Centro de
Controle de Zoonoses é responsável por
um amplo volume, manutenção e armazenamento de alimentos (rações)
para os animais abrigados, tanto na
unidade quanto nos canis e gatis dos presídios, além dos equinos da equoterapia.
Contudo, compreende que protetores independentes, ONGs e famílias carentes
precisam desse aporte para o apoio no
cuidado dos animais, que também são
resgatados nas ruas. Diante disto, será
sugerido à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, por meio de
cadastro junto a Assistência Social, juntamente com o setor de Comunicação
possam cadastrar e elaborar uma plataforma virtual de acesso para e divulgação
dos protetores, ONGs e famílias em condições de vulnerabilidade para poderem
receber diretamente as doações daqueles que têm interesse, a exemplo de
como ocorre no site https://www.paraquemdoar.com.br/, onde se doa sem interlocutores aos que carecem. Acredita-se que tal processo trará celeridade
e transparência nas doações de ração e
utensílios para os animais
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2444/2022
Autor: Professor Edson
Solicita à Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo informações
a respeito das ações realizadas pelas secretarias competentes no objetivo de alavancar o desenvolvimento econômico e
turístico no município.
Of. nº 1291/2022
O Departamento de Desenvolvimento
do Turismo tem por competência desenvolver programas de divulgação da
cidade com o fim de alcançar as correntes turísticas regionais, nacionais e internacionais, promover e apoiar a organização de feiras, congressos, exposições
e eventos que incentivem a economia
e atrações do município, além de desenvolver a infraestrutura turística. Desenvolver o turismo da cidade de modo
sustentável, com isonomia, eficiência,
transparência e com abrangência em
todos os segmentos do setor, representa
valores que norteiam as ações e atividades do programa Descubra Taubaté,
vinculado ao Departamento de Desenvolvimento do Turismo. O Programa Descubra Taubaté, em consonância com as
diretrizes estabelecidas no Plano de Governo e Plano Diretor de Turismo, pretende tornar a cidade um destino turístico competitivo, capaz de atender os
turistas de modo satisfatório, com infraestrutura adequada, ofertando diversas opções de atrativos consolidados,
consequentemente contribuir com o desenvolvimento econômico e social do
município por meio deste setor. Conforme previsto no Plano de Governo, é
feita a integração dos programas e ações
da cultura e do turismo, com a finalidade
de promover o calendário cultural, potencializando os eventos considerados
de interesse turístico. Com relação ao
prognóstico constante no Plano Diretor
de Turismo, foi identificado enquanto
oportunidade o calendário de eventos
consolidado no município. Nesta seara,
a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, por intermédio do De24
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partamento de Desenvolvimento do Turismo, planeja anualmente os eventos
que serão realizados ao longo do exercício, reunindo as informações necessárias. Durante o planejamento, no que
diz respeito aos eventos, são analisados
aqueles que possuem interesse turístico,
visto que é preciso priorizar a participação do Departamento para obtenção
de melhores resultados referente a geração de fluxos turísticos. Assim, o Departamento de Desenvolvimento do Turismo atua nos eventos de interesse
turístico na sua realização, ou enquanto
parceiro, contribuindo com a promoção
daqueles eventos por meio da divulgação nas redes sociais. Acerca da realização de eventos de interesse turístico,
cabe informar que a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo
realizou, em parceria com a Associação
Cultural de Quiririm, com apoio de
outras secretarias municipais, a 33ª Festa
da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm,
ocasião em que a expectativa de público
foi superada, chegando a marca de 300
mil visitantes em todos dias da festa. Estima-se, ainda, que o evento injetou R$15
milhões na economia do município, nos
setores da gastronomia, meios de hospedagem, serviços de transporte e estacionamentos, comércio, microempresários, autônomos, ambulantes e setor
de serviços em geral. Ainda para o exercício corrente, o Departamento de Desenvolvimento do Turismo realizará o
Festival de Jazz & Blues no palco de Quiririm no mês de novembro e o aniversário da cidade no mês de dezembro
no parque do Sedes, por entender que
esses três eventos citados são geradores
de fluxos turísticos para a cidade. Além
dos eventos acima elencados, ocorrem
aqueles que são realizados por outras secretarias, que são estimados durante o
planejamento e recebem apoio na divulgação (anexo I). Com relação às demais
ações e providências tomadas pela Secretaria para alavancar o turismo, informamos que o Departamento de Desenvolvimento do Turismo atua de acordo
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com as diretrizes estabelecidas no Plano
Diretor de Turismo, conforme abaixo:
Programa 1 - Fortalecimento da Governança: foram criados seis eixos estratégicos do Departamento de Turismo: Legislação, Capacitação, Monitoramento,
Marketing, infraestrutura e Eventos;
foram desenvolvidos pelo próprio departamento o PPA e a LOA, levando-se
em consideração os aspectos técnicos,
legais, e as expectativas de crescimento
do setor de turismo; foi realizada a atualização do Plano Diretor de Turismo
em conjunto com o Comtu; o Departamento de Turismo vem tendo um excelente contato com o Comtur, sendo parceiro nas principais atividades que este
tem desenvolvido. Neste ano o foco foi
realizar a atualização do Plano Municipal
de Turismo e articular com o Governo do
Estado e com a Assembleia Legislativa
para que possamos receber o Selo de
Município de Interesse Turístico e assim
participar das políticas públicas estaduais de incentivo ao turismo em nossa
região; foram realizadas duas visitas à
Brasília, nos Ministérios do Turismo e da
Ciência e Tecnologia, bem como em diversos gabinetes de deputados federais,
com o intuito de apresentar os projetos
do município de Taubaté para a melhoria
da infraestrutura turística buscando fortalecer as parcerias entre o Governo Federal e municipal; foram realizadas visitas à Secretaria de Turismo e Viagens
do Estado de São Paulo para fortalecimento das parcerias com o estado, como
também a diversas prefeituras, tanto do
estado quanto de Santa Catarina, para
buscar informações que possam aprimorar nossos projetos; realização da 2º
Conferência de Turismo, com apoio da
Prefeitura.
Programa 2 - Valorização do Patrimônio:
efetuada a cessão de uso do mirante do
Cristo Redentor e projeto de reforma em
elaboração; projeto de reforma do mirante do Itaim concluído, atualmente encontra-se em processo de captação de
recursos. Futuramente será aberto ao
público para fruição do patrimônio pai-
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sagístico da cidade.
Programa 3 - Qualificação da Oferta Turística: o Departamento de Turismo
vem conversando com diversos setores do trend turístico como o turismo
rural, guias de turismo, meios de hospedagem, atrativos turísticos, etc. Vem
incentivando também ações de outras
entidades representativas do setor de
turismo em Taubaté e região. Foi criado
o Programa Taubaté Turismo, cujos objetivos são: a) implantar e manter atualizado um banco de dados da atividade
turística realizada em Taubaté (Cadastro
de Turismo); e b) estimular, apoiar e divulgar as potencialidades/atividades turísticas do município; o Departamento
de Turismo participou de várias reuniões para o fortalecimento do turismo
regional, principalmente sobre a Rota
da Luz e com a Região Turística Rios do
Vale, a qual Taubaté pertence. Realizamos também visita a Secretaria de Turismo de Pindamonhangaba e estamos
programando visitas às secretarias de
Turismo das demais cidades vizinhas; foi
criado o Circuito Turístico - Rotas Rurais
Taubaté que contempla nove rotas turísticas. Após, o Departamento de Turismo,
acompanhado da Secretaria de Mobilidade Urbana e de Obras, realizou visitas
técnicas nos trajetos com a finalidade de
verificar as condições de acesso das estradas e a necessidade de colocação de
placas de sinalização turística; foi solicitada a elaboração do projeto arquitetônico de requalificação e ampliação da
Casa do Figureiro, que encontra-se em
desenvolvimento; acompanhamento do
projeto de construção de dois portais em
Quiririm, cujo processo encontra-se em
tramitação para ser licitado.
Programa 4 - Planejamento urbano:
ações a serem desenvolvidas.
Programa 5 - Comunicação e Marketing:
elaboração, em parceria com a Unitau, do
Place Branding, que é a marca da cidade.
Este é um trabalho de pesquisa profundo
que deverá ter uma fotografia bastante
real sobre a percepção do munícipe, culminando no desenvolvimento de todo
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material de promoção e marketing;
criação do logotipo do Programa Descubra Taubaté, que está sendo utilizado
em todo material promocional; criação
as redes sociais do Departamento de Turismo e formatação de um plano progressivo de postagens das atrações municipais, bem como dos eventos e ações
geradores de fluxo turístico no município;
destinação de recursos (LOA) própria
para a publicidade; o Departamento
de Turismo acompanha o calendário
anual do turismo com todos os eventos
programados para serem realizados na
cidade e que sejam geradores de fluxo
turístico, tanto os eventos realizados pela
própria municipalidade como a Festa da
Imigração Italiana de Quiririm e a Festa do
Folclore como os eventos esportivos de
corridas, bicicleta, skate, etc;.pesquisas
de avaliação de perfil de público, demanda, etc; desenvolvimento do site do
turismo: www.turismotaubate.sp.gov.br.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2445/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Prefeito a possibilidade de
estudo para colocação de redutor de velocidade na rua José Jeronymo de Souza
Filho, no Conjunto Urupês.
Of. nº 1291/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo
através do Ofício 15/2021 – 11° PJ/Kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), sem que antes seja justificada por
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 trans-

versalmente à via pública, no Art. 1º diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessita e 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”. Contudo, a
Secretaria realizará estudos no local indicado, a fim de verificar se o mesmo
se enquadra nos critérios estabelecidos
pela resolução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2446/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a pintura da
sinalização horizontal próximo ao cruzamento entre a rua José Jeronymo de
Souza Filho e a rua Cel. Benedito Elpídio
Hidalgo, no Conjunto Urupês.
Of. nº 1291/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que entrará em sua programação a
implantação da sinalização horizontal no
cruzamento entre a rua José Jeronymo
de Souza Filho com a rua Coronel Benedito Elpídio Hidalgo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2447/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Prefeito a manutenção da iluminação dos postes petalares no Parque
Municipal José Pistilli, no Quiririm.
Of. nº 1291/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
levantamento e posterior providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2448/2022
Autor: Professor Edson
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Requer ao Prefeito a realização de estudo
para dar segurança na saída da rua Prof.
Cesídio Ambrogi para a avenida Itália.
Of. nº 1291/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que em vistoria no local verificou
que a saída da rua Prof. Cesídio Ambrogi
para a avenida Itália está devidamente sinalizado, conforme foto.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2449/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de retirada das muretas que se
encontram dentro do Parque Municipal
José Pistilli, no Quiririm.
Of. nº 1291/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que, após vistoria in loco, foi constatado
que a remoção da mureta depende da
disponibilidade de material para recomposição do piso. Contudo, a Sesp está inserindo em sua programação de serviços
para oportuna execução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2450/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Prefeito informações sobre a
conclusão das obras que foram iniciadas
no início da avenida Álvaro Marcondes de
Mattos e retorno do pavimento asfáltico
próximo ao Posto Ipiranga, no Estoril.
Of. nº 1291/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a empresa já foi notificada
para que conclua as obras de reforço
estrutural do pavimento existente na
avenida Álvaro Marcondes de Mattos e
será retomada logo que possível.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2451/2022
Autor: Professor Edson
26
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Requer ao Prefeito a implantação de
braço de iluminação no cruzamento
entre a rua José Jeronymo de Souza Filho
e a rua Cel. Benedito Elpídio Hidalgo.
Of. nº 1291/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
levantamento e posterior providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2452/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Prefeito, qual recurso necessário para construção de Sala
PPP - Pré-Parto, Parto e Pós-Parto na maternidade do H-Mut.
Of. nº 1292/2022
Encaminhamos o Ofício 585/2022, subscrito pela diretora-geral do Hospital Regional Universitário de Taubaté.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2453/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Prefeito que nos possa prestar
informações sobre as motos do Setor de
Posturas que estão em manutenção do
Departamento de Trânsito da Prefeitura.
Of. nº 1295/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que não dispõe de servidores que
executam a manutenção de veículos,
sobre a informação solicitada orientamos consultar o Departamento de
Frota e Logística.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2454/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que venha proceder com um estudo
específico visando a possibilidade de implantação de redutor de velocidade na
avenida Padre Hugo Bertonazzi, Quiririm.
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Of. nº 1295/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo
através do Ofício 15/2021 – 11° PJ/Kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), sem que antes seja justificada por
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, no Art. 1º diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessita e 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
realizará estudos no local indicado, a fim
de verificar se o mesmo se enquadra nos
critérios estabelecidos pela resolução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2456/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
Secretaria de Educação, a realização de
estudo para viabilização de convênio
com a Universidade de Taubaté para utilização de prédios e/ou salas no atendimento da educação infantil, fundamental ou ensino médio.
Of. nº 1303/2022
A Diretoria Pedagógica da Secretaria de
Educação informa que tem realizado tratativas junto à Universidade de Taubaté a
fim de viabilizar a utilização dos prédios.
Prefeito Municipal

1.140.000,00
35.000.088,00

APLICAÇÕES DIRETAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

TOTAL DA DESPESA

3.1.90.00.00

3.3.00.00.00

3.3.90.00.00

4.0.00.00.00

4.4.00.00.00

4.4.90.00.00

VEREADOR PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
PRESIDENTE
CPF 019.478.358-82

1.140.000,00

1.140.000,00

6.409.662,00

6.409.662,00

27.450.426,00

27.450.426,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

33.860.088,00

3.1.00.00.00

ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

GERAL

3.0.00.00.00

CÓDIGO
ATUALIZADA

FIXADA

550.000,00

(550.000,00)

SUPLEMENTAÇÃO
ANULAÇÃO

35.000.088,00

1.140.000,00

1.140.000,00

1.140.000,00

6.959.662,00

6.959.662,00

26.900.426,00

26.900.426,00

33.860.088,00

3.038.082,19

2.750,66

2.750,66

2.750,66

822.062,65

822.062,65

2.213.268,88

2.213.268,88

3.035.331,53

NO MÊS

EMPENHADA

2.916.674,00

2.916.674,00

2.916.674,00

ARRECADADA
NO MÊS

23.316.998,03

576.286,72

576.286,72

576.286,72

4.520.202,95

4.520.202,95

18.220.508,36

18.220.508,36

22.740.711,31

ACUMULADA

26.250.066,00

26.250.066,00

26.250.066,00

ACUMULADA

PLINIO DOS SANTOS JÚNIOR
CONTADOR CRC - 1SP155109/O-9
CPF: 081.199.768-51

20.278.915,84

573.536,06

573.536,06

573.536,06

3.698.140,30

3.698.140,30

16.007.239,48

16.007.239,48

19.705.379,78

ANTERIOR

23.333.392,00

35.000.088,00

TOTAL DA RECEITA

DESPESA

23.333.392,00

35.000.088,00

23.333.392,00

DUODÉCIMO

35.000.088,00

ANTERIOR

1.4.1.4.01

ANTERIOR

RECEITA
ESTIMADA

TRANSF FINANC RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÃO

1.4.1.4.00

CÓDIGO GERAL

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

11.683.089,97

563.713,28

563.713,28

563.713,28

2.439.459,05

2.439.459,05

8.679.917,64

8.679.917,64

11.119.376,69

DIFERENÇA

8.750.022,00

8.750.022,00

8.750.022,00

DIFERENÇA

ATOS OFICIAIS
Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Balancete
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