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ATOS OFICIAIS
Decreto

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 626/2021
Projeto de Decreto Legislativo nº
15/2021
Autoria: Vereador Serginho
Concede
Título
de
Cidadão
Taubateano ao Sr. Leandro Aguiar
Barreto.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte
Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o título de
Cidadão Taubateano ao Sr. Leandro
Aguiar Barreto.
Parágrafo único. O título deverá ser
entregue ao agraciado em sessão
solene, na forma que dispõe o caput
do art. 3º do Decreto Legislativo nº
11, de 28 de maio de 1991.
Art. 2º As despesas com o
cumprimento
deste
Decreto
Legislativo correrão por conta de
verbas
orçamentárias
próprias
consignadas no orçamento da
Câmara Municipal, suplementadas
se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 25 de
agosto de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Portaria
PORTARIA N.º 130/2021
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
CONSIDERANDO a necessidade de
normalizar as atividades legislativas
e administrativas e manter a adoção
de medidas que minimizem o risco
de contaminação pelo novo Corona-

vírus, causador da Covid-19,
RESOLVE:
Art. 1º As sessões ordinárias e extraordinárias serão realizadas com
a galeria do plenário Jaurés Guisard
fechada ao público, assegurada a
publicidade através de transmissão
pela TV Câmara (NET - Canal 4 e
Sinal Aberto – Canal 4.2), pelo sítio
eletrônico oficial da Câmara e pelas
redes sociais (Facebook e Youtube).
Art. 2º Fica suspensa a realização de
eventos coletivos, tais como audiências, solenidades e reuniões abertas
ao público, exceto em caso de eventos previstos em lei e de reuniões
internas, desde que observado o distanciamento físico necessário entre
os participantes.
Art. 3º As atividades administrativas
serão realizadas de forma presencial,
com a suspensão do atendimento ao
público, resguardado o contato via
telefone, e-mail, aplicativo de mensagens ou videoconferência.
Art. 4º REVOGAR a Portaria nº 76, de
4 de fevereiro de 2021, que trata da
restrição do uso de veículos oficiais
para minimizar o risco de contaminação pela Covid-19.
Art. 5º REVOGAR a Portaria nº 48, de
7 de maio de 2020, que trata da normalização das atividades legislativas
e administrativas.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a
partir de 30 de agosto de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 24 de
agosto de 2021.

sobre portal lançado pela Secretaria de Turismo do Governo de São
Paulo que funciona como um catálogo de imóveis para investidores
interessados em empreendimentos
turísticos como uma tentativa de
impulsionar o setor.

A MESA DA CÂMARA

Requerimento N° 1225/2021
Autor: Serginho - Requer estudos
sobre a possibilidade de solicitar
autorização à Agência Nacional de
Transportes Terrestres a liberação
de autorização para construção
de ciclovias nas marginais da Rodovia Presidente Dutra (Avenidas
Bandeirante e Dom Pedro).

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
Requerimento N° 1223/2021 Autor: Serginho - Requer informações

Of. nº 920/2021
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo Departamento de Turismo.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1224/2021 Autor: Serginho - Requer informações
sobre adesão ao Programa Estadual
Meu Emprego Trabalho Inclusivo.
Of. nº 920/2021
A Secretaria de Desenvolvimento e
Inovação informa que o Plano de Governo da atual gestão está alinhado
ao Programa Estadual Meu Emprego Trabalho Inclusivo, do Governo
do Estado de São Paulo, o qual não
medirá esforços para que programas
como esse sejam desenvolvidos em
nosso município, a fim de oportunizar a entrada de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Assim sendo, em momento oportuno
e após tratativas com o Governo do
Estado de São Paulo, providências
serão tomadas no sentido da implementação do programa.
Prefeito Municipal

ATOS OFICIAIS
Of. nº 920/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que não há necessidade
de autorização da ANTT para implantação de ciclovias/ciclofaixas
nas avenidas dos Bandeirantes ou
Dom Pedro, por se tratarem de vias
marginais municipais. Esclarece-se,
ainda, que já existe projeto para
tais implantações, porém não há
previsão considerando a indisponibilidade financeira.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1226/2021 Autor: Serginho - Requer informações
sobre contatos com pessoas que
aguardam na fila de espera para cirurgias e exames.
Of. nº 920/2021
A Secretaria de Saúde informa que
os munícipes são orientados rotineiramente a manter os telefones atualizados, deixando inclusive outros
números para recado. Além disso,
orienta-se também a comparecerem
à unidade para informar alterações
ocorridas, para que o contato possa
ser efetivado. No tocante às prioridades, a Secretaria de Saúde informa que possui um fluxo para esses
atendimentos, sendo a avaliação e o
agendamento realizados conforme
critério médico.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1227 /2021 Autor: Alberto Barreto - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre
possibilidade de se determinar o
serviço de colocação de cascalho,
localizado na Estrada do Barreiro, na
altura nº 10420.
Of. nº 916/2021
A Secretaria de Obras informa que o
serviço de regularização da pista foi
executado no mês de julho. Quanto
ao cascalho, ainda, não há contrato
para atender todas as vias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1228/2021 Autor: Alberto Barreto - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre
possibilidade de se determinar o serviço colocação de poste de iluminação pública, localizado na Estrada do
Barreiro, na altura nº 10420.
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Of. nº 916/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será avaliada a viabilidade
da instalação de poste de iluminação
no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1229/2021 Autor:
Alberto Barreto - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
sobre possibilidade de se determinar
ao departamento competente, limpeza na grade do Parque Itaim, localizado na Av. José Luiz Cembranelli,
de fronte ao nº 2824 – 2825.
Of. nº 916/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que está executando o corte
do mato com o serviço de trator.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1230/2021 Autor: Serginho - Requer informações
sobre dívidas com atletas de vôlei.
Of. nº 920/2021
Notícia divulgada por diversos meios
de comunicação que há uma dívida
enorme com os atletas de vôlei da
EMS Taubaté Funvic procede?
Sim, a Secretaria de Esportes e Lazer informa que existem dívidas em
aberto de patrocinadores.
A Prefeitura, através da Secretaria de
Esportes, está em dívida com os atletas de vôlei da EMS Taubaté Funvic?
Se sim, qual o valor devido?
Não, a Prefeitura não possui pendências financeiras com os atletas..
A Prefeitura de Taubaté vai continuar custeando altos salários de atletas
e demais profissionais da comissão
técnica da equipe Funvic Taubaté?
A parceria da Prefeitura Municipal de
Taubaté em relação ao vôlei limita-se
apenas ao pagamento de bolsa-auxílio, igualmente nas outras modalidades que a Secretaria de Esportes e
Lazer mantém.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1231/2021 Autor: Diego Fonseca - Requer ao
Prefeito Municipal a realização de
benfeitorias no campo de futebol
localizado na rua Isidoro Nogueira
Tinoco N° 1060 – Chácara Silvestre.
Of. nº 911/2021
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Segundo informa a Secretaria de
Obras, foi agendada visita técnica
no campo da Chácara Silvestre, a fim
de verificar os serviços solicitados.
Quanto à poda de árvores, a Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em
sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1232/2021 Autor: Douglas Carbonne - Requerer ao
Governo do Estado de São Paulo que
inclua o município de Taubaté no
Programa Vale Gás.
Requerimento N° 1233/2021 Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Exmo. Sr. Prefeito que determine
à Secretaria de compete que mantenha aberto o portão de acesso ao
“Parcão” nos horários de funcionamento do Parque Municipal do Jardim das Nações.
Of. nº 912/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que avaliará a possibilidade de
atendimento do pedido, em virtude
da pandemia.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1234/2021 Autor: Serginho - Requer informações
sobre o garimpo ilegal de ferro.
Of. nº 920/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela equipe de fiscalização
da Secretaria de Meio Ambiente.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1235/2021 Autor: Vivi da Rádio - Requer ao Exmo.
Sr. Prefeito informações quanto às
remessas de vacinas por faixa etária.
Of. nº 922/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia
as informações prestadas pela Coordenação da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1236/2021 Autor: Boanerge - Requer ao Exmo. Sr.

ATOS OFICIAIS
Prefeito a possibilidade de verificar
junto à Secretaria de Secretaria de
Obras uma visita pela Rua João Marcondes de Moraes, Parque São Luiz.

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social que reivindique a participação da nossa cidade no Programa Vale Gás do Governo do Estado.

Of. nº 210/2021
O requerimento foi encaminhado
à Secretaria de Obras e à unidade
competente da Secretaria de Serviços Públicos que informou que será
realizada vistoria no local para adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal

Of. nº 921/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pelo Departamento de
Proteção Social Básica, da Secretaria
de Desenvolvimento e Inclusão.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Requerimento N° 1237/2021 Autor: Douglas Carbonne - Requerer ao
Exmo. Sr. Prefeito que determine à
Secretaria de Saúde que providencie
a vacinação das lactantes.
Of. nº 921/2021
Seguem, por cópia as informações
prestadas pela Coordenação da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria
de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1238/2021 Autor: Douglas Carbonne - Requerer ao
Prefeito que atendo pedidos elencados no processo nº 30053/2021.
Of. nº 921/2021
No que se refere à pavimentação, a
Secretaria de Obras informa que está
em processo de trabalho, projeto e
orçamento para licitação de obra.
Quanto à iluminação, a Secretaria de
Serviços Públicos informa que será
realizada vistoria no local, para adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1239/2021 Autor: Douglas Carbonne - Requerer à

Requerimento N° 1240/2021 Autor: Professor Edson - Solicita ao Prefeito que verifique junto à secretaria
competente a possibilidade de ser
realizado estudo e possíveis ações
pela Mobilidade Urbana a fim de melhorar a entrada e saída dos moradores do Condomínio Primavera assim
como dos munícipes que utilizam o
posto de combustível, localizados na
Avenida Independência.
Of. nº 913/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1241/2021 Autor: Professor Edson - Solicita ao Prefeito que verifique junto à secretaria
competente a possibilidade de agregar atrações na “Feira dos Amigos da
Colônia” no distrito de Quiririm.
Of. nº 931/2021
A Secretaria de Turismo e Cultura
informa que a solicitação se mostra
pertinente, e adotará providências
para verificar junto à pasta a possibilidade técnica e financeira para o envio de atrações artísticas para a feira.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 1242/2021 Autor: Professor Edson - Solicita ao
Prefeito que determine à secretaria
competente para que faça a manutenção e implantação de novas flores e plantas nos bancos do palco
de eventos do Quiririm e por toda a
Avenida Cel. Marcondes de Mattos.
Of. nº 931/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que se encontra em andamento na Secretaria de Desenvolvimento
e Inovação, por meio do Departamento de Turismo, uma nova definação para utilização desses espaços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1243/2021 Autor: Richardson da Padaria - Requer
informações ao Prefeito, sobre a
possibilidade de se determinar a Secretaria competentes que viabilizem
estudos para revitalização da sinalização das faixas de pedestres no
bairro Continental.
Of. nº 918/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que a solicitação será incluída na programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1244/2021 Autor: Richardson da Padaria - Requer
informações ao Prefeito, se Taubaté
está no Programa Vale Gás, desenvolvido pelo programa de proteção
social do Governo de São Paulo.
Of. nº 918/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pelo Departamento de
Proteção Social Básica, da Secretaria
de Desenvolvimento e Inclusão .
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA
(1º.1.2021 a 31.12.2024)

Fernanda Ribeiro e Lincoln Santiago

Mesa 2021-2022
Presidente: Paulo de Tarso Cardoso de Miranda (MDB)
1º Vice-presidente: Richardson Ramos de Sousa (DEM)
2ª Vice-presidente: Diego Fonseca Nascimento (PSDB)
1º Secretário: João Henrique de Moraes Ramos (PSL)
2º Secretário: José Adalcio Nunes Coelho (Republicanos)

Aline Miranda, Ana Clara Gimbo, Caio
Fernandes, João Pedro Pena, José Arnaut,
Juliana Almeida, Júnior Matias, Matheus
Agostinho, Petterson Vitoriano, Thaian
Landim, Valeska Migotto e Vitor Reis

Adriano Graciano (Cidadania), Boanerge dos Santos (PTB), Douglas Alberto Santos (DEM), Edson
Aparecido de Oliveira (PSD), Elisa de Oliveira Coelho Manoel (Cidadania), Jessé da Silva (PL), José Alberto
Barreto da Costa (PRTB), Luiz Henrique Couto de Abreu (PDT), Luiz Marcelo Falcão de Abreu (MDB),
Moisés Luciano Pereira dos Santos (PL), Rodson Lima Silva Junior (PSDB), Sergio Ricardo Gonçalves
(Progressistas), Talita de Lima Barbosa (PSB), Viviane Marcele de Aquino (Republicanos)

diretor de comunicação

Júlio César Zacarias da Rocha
chefe de redação

Tânia Cação Vinhas
repórteres
estagiários
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Faça a busca
na sua TV.
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