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SESSÃO

PROJETO PROÍBE
“LINGUAGEM NEUTRA” EM
ESCOLAS DE TAUBATÉ
A Câmara de Taubaté aprovou no dia 16 o projeto de lei 194/2021, de autoria dos vereadores Boanerge (PTB), Alberto Barreto (PRTB) e Vivi da
Rádio (Republicanos), que proíbe instituições de
ensino público e privado de usar de novas formas
de flexão de gênero e de número das palavras da
língua portuguesa, em contrariedade às regras
gramaticais consolidadas, estabelecendo medidas
para o aprendizado de acordo com a norma culta e
orientações de ensino.
A proibição vale também para bancas examinadoras de seleções e concursos públicos municipais e se estende à linguagem de sinais. A violação
da norma, em instituições de natureza pública,
acarretará sanções aos servidores responsáveis,

após denúncia formulada à Corregedoria do Município.
Em instituições privadas, o descumprimento acarretará advertência e, no caso de reincidência,
suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento.
A Secretaria de Educação do
Município deverá empreender
os meios necessários para a valorização da língua portuguesa
culta em suas políticas educacionais, impedindo qualquer
iniciativa destoante das normas
e orientações legais de ensino.
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“Este projeto é apresentado
em resposta a insistentes tentativas de imposição de reconhecimento de um terceiro gênero, o
neutro, ao lado dos gêneros masculino e feminino. A justificativa
seria a inclusão de pessoas que
não se identificam com nenhum
dos dois gêneros ou, no caso do
plural, para se referir a ambos
de modo neutro. A adoção da
denominada ‘linguagem neutra’
é uma forma de distorcer a realidade, trazendo na forma da linguagem a ideologia de gênero
para dentro das escolas, e que,
no fundo, tem como objetivo
principal provocar caos amplo e
generalizado nos conceitos linguísticos para que, em se destruindo a língua, se destrua a
memória e a capacidade crítica
das pessoas”, dizem os autores
do projeto.
O projeto recebeu votos contrários das vereadoras Elisa Representa Taubaté (Cidadania) e
Talita Cadeirante (PSB). Além dos
autores, votaram favoravelmente
à proposta os vereadores Diego
Fonseca e Rodson Lima Bobi, do
PSDB, Jessé Silva e Moises Luciano Pirulito, do PL, João Henrique Dentinho (União), Ronaldo
Homem Montanha (Republicanos) e Serginho (Progressistas).
Aprovado em primeira votação, a proposta depende de
segunda análise em Plenário e
sanção do prefeito, para que se
torne lei.

SESSÃO

Proposta obriga oferta
de carrinhos para
pessoas com deficiência
Stockphotos

Os vereadores de Taubaté aprovaram em primeira votação, no dia 16, o projeto de lei 22/2021,
de autoria do vereador Marcelo Macedo (MDB),
que determina que supermercados e hipermercados disponibilizem carrinho de compras adaptado para atender às necessidades de pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida que se locomovam com cadeira de rodas.
O projeto estabelece sanções que vão de advertência por escrito, quando da primeira infração;
multa de R$ 2.323 na reincidência; e o dobro da
multa, a partir da terceira infração.
Com o documento foram aprovadas duas

emendas. Uma delas, da Comissão de Justiça, define que o estabelecimento deverá fornecer no
mínimo 2% do total de carrinhos para as pessoas
com deficiência, desde que haja no mínimo um.
Outra emenda à proposta, apresentada pelo vereador Alberto Barreto (PRTB), define que estão
sujeitos ao cumprimento desta norma os supermercados com área de vendas superior a 2.000
metros quadrados.
O projeto depende de segunda votação e sanção
do prefeito para que se torne lei. A partir daí, haverá prazo de oito meses para os estabelecimentos
se adaptarem à regra.
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SESSÃO
Vitor Reis

Vereadores
no Plenário
durante 62ª
sessão, dia 16

APROVADA PROPOSTA QUE
RESTRINGE DENOMINAÇÃO
DE PRÉDIOS DA SAÚDE
Foi aprovado em segunda votação no dia 16 o
projeto de lei 49/2022, de autoria do vereador Douglas Carbonne (Republicanos), que restringe a denominação de prédios utilizados pelos serviços
municipais de saúde exclusivamente em referência a médicos, profissionais da enfermagem,
pessoas com serviços prestados na área da saúde e
prestadores de assistência religiosa.
O objetivo é homenagear aqueles que estão
na linha de frente do combate à covid. “É diante
desse olhar sofrido do outro que médicos, enfer-
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meiros e demais profissionais ouvem o apelo mais
profundo da humanidade, na sua hora mais verdadeira porque mais frágil. Quanto ao nosso município, dentre as vidas perdidas para o coronavírus
estão inclusos médicos, enfermeiros, técnicos e
auxiliares, e esta propositura visa que seus nomes
sejam perpetuados na história da cidade como reconhecimento da luta de cada um por um bem
comum, a vida”, diz o autor do texto.
O projeto segue para sanção do prefeito, para
que se torne lei.
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SESSÃO

Plano Diretor de Turismo
segue para sanção
Foi aprvado em segunda votação no dia 16 o
projeto de lei 10/2022, de autoria do prefeito José
Saud (MDB), que estabelece o Plano Diretor de Turismo. A propositura depende de sanção para que
entre em vigência como lei.
O Plano é um dos requisitos para que a cidade
se candidate à condição de Município de Interesse
Turístico (MIT) e acesse recursos estaduais do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos. O projeto deve ser atualizado a
cada três anos.
Trata-se de um documento de 292 folhas elaborado em conjunto entre a Prefeitura, o Conselho
Municipal de Turismo (Comtur) e entidades, após
capacitação oferecida pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac) de Taubaté.

De acordo com o Plano, entre os pontos fracos
do cenário municipal estão a descaracterização arquitetônica do município, a poluição audiovisual,
a ocupação irregular do solo e a falta de marketing
turístico, de envolvimento da comunidade local e
de apoio da Universidade de Taubaté.
Por outro lado, há pontos fortes, como a projeção nacional e internacional de personalidades,
a relevância de atrativos culturais e religiosos, um
forte patrimônio ambiental, histórico e arquitetônico, fomento ao turismo rural e de religiosidade e
a localização privilegiada.
As diretrizes do Plano Diretor incluem o fortalecimento de governança, a valorização do patrimônio, a qualificação da oferta turística e uma adequada campanha de comunicação e marketing.
Imprensa CMT
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SESSÃO

Prazo para prefeito
responder requerimentos
será de 15 dias úteis
Stockphotos

A Câmara de Taubaté aprovou em segunda votação no dia 16 a proposta de emenda à Lei Orgânica 3/2022, de autoria do vereador Marcelo Macedo (MDB), subscrita por outros seis, que altera
de 15 dias corridos para 15 dias úteis o prazo dado
ao prefeito para responder os requerimentos parlamentares.
“Hoje, a Prefeitura de Taubaté, através do seu
Departamento Técnico-Legislativo, é responsável

pelas respostas dos documentos oficiais e tem 15
dias corridos para respondê-los, de acordo com a
nossa Lei Orgânica. Alterando para 15 dias úteis,
as respostas poderão inclusive chegar a esta Casa
com mais qualidade, tendo em vista a quantidade
de requerimentos protocolados a cada sessão ordinária”, justificou o vereador.
A proposta depende de promulgação, pela Presidência da Câmara, para que se torne lei.

Denominações de rua seguem para sanção
Dois projetos de lei foram aprovados no dia 16 em segunda votação e dependem de sanção do
prefeito para que se tornem lei.
Apresentado pelo vereador
Boanerge (PTB), o projeto de lei
186/2021 denomina alameda das
Primaveras a via sem saída loca-
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lizada na avenida Dom Pedro I,
em frente ao túnel João Dias da
Silva, próximo à concessionária
Econort, no Quinta das Frutas.
O projeto de lei 48/2022, de
autoria do vereador Richardson
da Padaria (União), denomina
Joaquim Bonifácio Monteiro a
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rua Dez do Loteamento Jardim
do Lago I, em homenagem ao
pedreiro autônomo que nasceu
em 1930 e morreu em 2009.
Joaquim cresceu no Sítio São
José, no bairro Barreiro, e trabalhou durante oito anos na Indústria Mecânica Pesada.

SOLENIDADE

Maçom e DeMolay são homenageados
em solenidade na Câmara
A Câmara de Taubaté homenageou na quinta-feira, 18, representantes da Maçonaria e da
Ordem DeMolay em solenidade
presidida pelo parlamentar Alberto Barreto (PRTB).
Em nome do Legislativo, a
vereadora Vivi da Rádio (Republicanos) lembrou que a Maçonaria é a mais antiga sociedade
fraternal existente, baseada na
liberdade, igualdade e fraternidade. “Além de ser conhecida
por suas doações a ações de caridade, quase sempre mantidas
no anonimato”, disse a vereadora Vivi, citando a filantropia
da organização.
Sobre a Ordem DeMolay, Vivi
disse se tratar de uma sociedade

Vereadores e
homenageados
do Dia do
Maçom e do
DeMolay

que convida jovens a fazerem
parte da construção de uma comunidade mais justa e sensata.
“Eles buscam o aprimoramento
e crescimento pessoal, humanitário e altruísta dos integrantes.
A intenção é a busca do crescimento individual, que beneficie
o coletivo através da união.”
Mestre conselheiro da 24ª Região DeMolay, Breno Rabelo Máximo Vieira disse que a Ordem
foi criada nos Estados Unidos, e
em agosto de 1980 foi instalado
o 1º Capítulo no Rio de Janeiro,
inaugurando a filial no Brasil.
“Atualmente são mais de mil
capítulos espalhados por todo
o território brasileiro, sendo o
país que mais possui capítulos

ativos em todo o mundo.”
O membro da Loja Maçônica Coesão Social, Rubens Augusto Pinto, explicou que o propósito da
unidade é trabalhar com foco na inclusão social e
caridade, inspirado em três virtudes: caridade, fé
e esperança.
“A Maçonaria, embora não sendo uma instituição cujo fim seja a beneficência, sempre se
voltou para socorrer os necessitados. Muitas obras
sociais foram criadas e mantidas por lojas. A beneficência que a Maçonaria pratica é mais consequência de sua doutrina do que finalidade de
suas reuniões. Mais que um dever, a beneficência
é uma obrigação a que está sujeito todo maçom”,
disse Rubens.
A vereadora Elisa Representa Taubaté (Cidadania) também participou do evento.
Você pode assistir ao vídeo da cerimônia na página da TV Câmara Taubaté no Facebook, www.
fb.com/tvctaubate.
Fernanda Maria
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AGENDA

Semana tem solenidades e
audiências; confira
A agenda da Câmara de
Taubaté começa com solenidade
na segunda-feira, 22, a partir das
14h, para comemorar o Dia do
Folclore e o Dia do Violeiro, que
terá como oradora a vereadora
Elisa Representa Taubaté.
Serão homenageados, pelo
Dia do Folclore, o santeiro Átila
dos Santos José e o mestre de
dança, moçambique e congada
Benedicto dos Santos, “Mestre
Dito”. Pelo Dia do Violeiro, receberão homenagens o músico Sebastião de Oliveira Silva “Tião
Mineiro” e a dupla sertaneja
Sandromar e Silvinha.
A outra solenidade da semana
será em comemoração ao Dia do
Policial Militar, na quinta-feira,
25, a partir das 14h. O vereador
Paulo Miranda (MDB) irá usar a
palavra em nome do Legislativo.
Serão homenageados o subtenente Richardson Alves de Alcântara, os primeiros-sargentos
Alexandre Rodrigo Costa, Bruno
Nascimento Ramos, Jorge Marcelo Freitas Ribeiro, Marcio José
Galhardo Camargo e Tiago Estefano Fernandes Altelino, e os
cabos Adriano Domingos Messias, José Paulo Eleotério, Patricia Teresa Vale Gonçalves,
Paulo Henrique Silva Nunes e
Pedro Henrique França.
Audiência
O mês da conscientização
sobre o combate à violência
contra a mulher, Agosto Lilás,
será tema de audiência na quarta-feira, 24, a partir das 14h30. O
debate tem iniciativa das vereadoras Elisa Representa Taubaté,
Talita Cadeirante e Vivi da Rádio.
A agenda da semana termina
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com uma audiência sobre licenciamento ambiental municipal na sexta-feira, 26, a partir
das 9h, por iniciativa do parlamentar Douglas Carbonne.
Você também pode participar
das audiências e sessões presencialmente no Plenário Jaurés
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Guisard ou enviar suas perguntas pelo WhatsApp no número: (12) 3625-9525.
Além disso, a TV Câmara
Taubaté transmite no canal
aberto 4.2, na Claro TV canal 4,
site, Facebook e Youtube (pesquise por tvctaubate).
Imprensa CMT

PALAVRA DOS VEREADORES

62ª sessão ordinária
veira Silva - o Tião Mineiro, e
a dupla sertaneja Sandromar
e Silvinha. Precisamos prestigiar e reconhecer esses artistas que são muito impor- Dia 22, segunda-feira, às 14h,
teremos uma solenidade em tantes para a cidade.

A vereadora Elisa Representa
Taubaté mostrou um vídeo em que
a assessora Adalgiza Américo divulga a solenidade do Dia do Folclore e convida a população.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

homenagem ao Dia do Folclore e também aos violeiros.
Venham prestigiar! O nosso
mandato teve a oportunidade
de indicar dois artistas, duas
pessoas importantes para a história da nossa cidade, que é o
Átila Santos, nosso santeiro, e
o seu Benedicto, que é a figura
mais importante do nosso folclore. Também serão homenageados Sebastião de Oli-

O vereador Jessé Silva se reuniu
com o prefeito José Saud para
tratar de demandas apresentadas
a ele pela população, como a situação dos galpões do bairro Piracangaguá em Taubaté.

JESSÉ SILVA
PL

- Reunião essa que foi fruto
de mais um atendimento do
“Café com Jessé”. A Francine e
o Edmar vieram na quarta-feira
com uma demanda muito pertinente. Levei ofício, recebido
pelo próprio prefeito, em que
eles pedem melhorias nos
galpões do Piracangaguá e autorização para que possam reformar o seu próprio galpão.
Também para que a Prefeitura
agilize o quanto antes o alvará

Mandato
A parlamentar registrou reunião com representantes da Prefeitura para tratar de indicação
referente à jornada de trabalho
dos servidores municipais.
Elisa também comentou a entrega das escrituras realizada no
dia 13 pela Prefeitura, no Sesc,
e parabenizou a equipe da Secretaria de Habitação por beneficiar famílias com a regularização. Ela esteve no Sesc para
acompanhar a entrega.

permanente para estes empreendedores. A média de
impostos da empresa desse
casal é de R$100 mil anuais,
que eles deixam nos cofres.
Fiscalização
Jessé conversou com o prefeito
sobre dificuldades enfrentadas
pelos comerciantes em relação à
fiscalização realizada pela Prefeitura. Segundo ele, os empresários
estão sendo pressionados.
TEA
Jessé esteve em Barbacena
(MG), na Associação de Mães
e Amigos dos Autistas (Amab),
para apresentar o projeto de lei
que reserva vagas de estacionamentos para veículos que transportam pessoas com autismo.

Câmara Municipal de Taubaté, 19.8.2022 - Boletim Legislativo nº 1471

9

PALAVRA DOS VEREADORES

62ª sessão ordinária
o contador, que vai abrir uma
ONG, junto à Secretaria de Esportes, para arrumar toda a
documentação para se ins- Nós temos recebido alguns
crever no Fadat [Fundo de Asprojetos na Câmara Munisistência ao Desporto Amador
cipal a respeito de equipes que
de Taubaté] e, assim, o Conquerem, por exemplo, transselho analisar o projeto delas,
porte e alimentação, e eu quero
agradecer demais o Lucas [Do- para que no ano que vem elas
minoni], nosso secretário, que possam receber apoio.

O vereador João Henrique Dentinho falou sobre o apoio que a Secretaria de Esportes oferece ao
Feras, time de futsal feminino.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

recebeu o Inter de Jah e ficou
uma hora e meia explicando
todo o trâmite da Secretaria de
Esportes. E aí, junto com as meninas, ficamos 40, 45 minutos.
Elas têm um projeto bacana, e
a gente vai ajudá-las, junto com

O vereador Moises Luciano Pirulito sugeriu a criação de um
Centro de Reabilitação Animal em
Taubaté, a exemplo do modelo que
conheceu em Indaiatuba (SP).

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL
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- É um Centro de Reabilitação
Animal, e dentro desse projeto
pode-se fazer outras coisas que
nada mais é o que o CCZ tem
feito hoje: resgata animais atropelados, animais enfermos na
rua e animais agressivos; pega
esses animais, reabilita eles e
coloca para doação. E podem
ser utilizadas outras fontes de
recursos e outros métodos na
gestão pública aqui no município, tirando um pouco desse
“peso” - que é uma palavra
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Eleições
Dentinho exibiu um vídeo no
qual justifica a retirada de sua
pré-candidatura a deputado estadual. Disse que estava construindo a campanha desde maio
de 2021, mas, por decisão do partido, não concorrerá à eleição.

bem forte - do CCZ. Os protetores dessa cidade dizem:
“vai mandar pro CCZ e lá é
uma prisão, os animaizinhos
sofrem”. Então, a gente vai
poder mudar um pouco
essa faixa de peso, de nome
pesado do CCZ, e trazer essa
nova ideia que deu certo lá
em Indaiatuba e tem tudo
para dar certo aqui também.
Causa Animal
Moises Pirulito mostrou fotos
de um cão abandonado e machucado na Gurilândia. Ele foi
resgatado, levado ao Hospital
Veterinário, e já está disponível
para adoção.

PALAVRA DOS VEREADORES

62ª sessão ordinária
que uma das coisas mais satisfatórias é ver a alegria do
próximo, ver a felicidade do
próximo. Valeu, prefeito! Pa- Que alegria, que felicidade! rabéns a você, pela sua honAs pessoas terem em mãos um radez e o seu compromisso de
sonho que já durava 25, 26, 27 campanha sendo realizado.

O vereador Ronaldo Homem
Montanha parabenizou o prefeito
José Saud pela entrega das escrituras das casas do bairro Esplanada Santa Terezinha.

RONALDO HOMEM
MONTANHA
Republicanos

anos de idade, com promessas,
sendo iludidos, e nunca acontecia... E o prefeito Saud, com
compromisso de campanha,
disse que daria as escrituras,
honrou e cumpriu. Então,
eu quero parabenizar o prefeito Saud, parabenizar toda a
equipe que fez a demanda para
que isso acontecesse. Eu acho

O vereador Paulo Miranda questionou as ações de fiscalização da
Prefeitura, pois existem adegas
que desobedecem à lei e seguem
abertas após 23h. Ele citou o caso
de um jovem que morreu na porta
de um estabelecimento do tipo.

PAULO MIRANDA
MDB

- Mais uma vez um jovem de 16
anos morreu na porta da adega,
e onde é a adega? No Cecap.
Sempre são as mesmas - Cecap,
aqui próximo ao Parque Aeroporto, Esplanada, Vila Rica,
sempre as mesmas. E aí a gente
pergunta: onde está a fiscalização? Eu tive que imprimir para
mostrar a lei que foi aprovada
por todos nós. É 23h e acabou!
No outro dia um secretário foi

Escrituras
Ainda sobre o tema, o parlamentar ressaltou o quanto
ficou contente por ver a ação
que ajudou as pessoas que esperaram tanto tempo pela entrega
das escrituras. “Nós enfrentamos no dia a dia tantos pedidos que entristecem os nossos
corações”, disse. “Alegria que eu
senti no sábado foi algo contagiante e emocionante.”

lá, mas agora já foi, [o jovem]
já morreu, deveria ter ido
antes. Se tivesse cumprido o
que tem que ser cumprido,
que é a lei, talvez pudesse ter
evitado a morte desse jovem.
Readmissão de GCM
O vereador também comentou a ajuda que ele e o vereador Alberto Barreto deram
para a readmissão de dois funcionários da Guarda Civil Municipal. Ele agradeceu ao prefeito
José Saud pela coerência e pelo
reconhecimento da situação.
Cultura
Paulo agradeceu ao secretário
de Cultura, Dimas de Oliveira,
pelo retorno da música na feira
da Estiva.
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PALAVRA DOS VEREADORES

62ª sessão ordinária

SERGINHO
Progressistas

ALBERTO BARRETO
PRTB

12

O vereador Serginho destacou o
evento de entrega de escrituras de
casas para as famílias de Taubaté.

crituras. Eu vi a emoção de
muitas famílias.

- Vimos a emoção de muitas famílias ao receberem a escritura
de suas casas. Eu, quando adolescente, brinquei muito naquele espaço, correndo naquele
espaço onde tem as casas, e
vi muitos pais desses que receberam as escrituras. Então,
quando trabalhava com o [ex-vereador] Jair Gomes, muitas
pessoas [diziam]: “olha, preciso
de uma casa, preciso de uma
casa”, e muitos que me procuraram lá em 1998, 1999, hoje
estão recebendo aí as suas es-

Obras
O parlamentar comentou a
obra de recapeamento realizada na avenida Doutor Daniel
Décio Mazzanti Camilher, na
Vila Areão, e cobrou a revitalização da praça Nossa Senhora
Aparecida: “Queremos a revitalização dessa praça até o final do
ano, porque o dinheiro já está na
conta, e temos que usar este recurso o mais rápido possível”.
Feiras
Serginho deu destaque às
feiras ao ar livre, como as da Vila
Aparecida e do Mercatau. Para
ele, estas feiras devem ser incentivadas e representam um ponto
de empreendedorismo.

O vereador Alberto Barreto comentou a denúncia de nepotismo
em seu gabinete, após ter nomeado o filho do diretor da Defesa Civil como seu assessor. O Tribunal de Justiça considerou que
não houve favorecimento.

é nepotismo. Quando a gente
está dentro da lei, a gente não
se preocupa. A Justiça vai decidir lá na frente, e foi feita.

- O próprio Ministério Público do
Estado fala que não houve. Ele
começa aqui falando que “reconhece o trabalho do promotor
Taubaté, mas que ele entende
exatamente o contrário”. A primeira decisão são nove páginas
contrariando o que disse tanto
a Procuradoria da Casa quanto
o Ministério Público de Taubaté,
e aqui foi a decisão do acórdão
do TJ, dizendo também que não
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Comenda
O parlamentar agradeceu
o deputado estadual Castello
Branco e a Sociedade Brasileira
de Heráldica, que concederam a
ele a Comenda da Cruz da Ordem
do Mérito Cívico e Cultural.
Jornada dos Príncipes
Alberto Barreto convidou a
população a participar da “Jornada dos Príncipes” em Taubaté,
que seria realizada no dia 17 de
agosto, para celebrar o bicentenário da Independência. “A Jornada dos Príncipes refaz o caminho que Dom Pedro fez, ao
passar por Taubaté.”

PALAVRA DOS VEREADORES

62ª sessão ordinária
humano para as pessoas. Prefeito, faça uma clínica municipal ou, se não for fazer uma
clínica municipal, pelo menos
- Quem tem um familiar e passa
que faça convênio com essas
por isso sabe o quanto é danoso
que já estão aí.

O vereador Diego Fonseca defendeu a criação de uma clínica de
recuperação municipal para dependentes químicos.

DIEGO FONSECA
PSDB

para a pessoa, que é o vício, e
para os familiares ao redor não
é fácil. Mais uma sugestão para
a Secretaria de Saúde, para o
governo municipal: que faça em
Taubaté uma clínica municipal.
É muito fácil a gente apontar,
mas saber o que essas pessoas
passam, saber o que a família passa, é muito difícil. Fica
aí uma sugestão ao prefeito,
ele que tem esse olhar mais

Caps
Atualmente, os dependentes
contam apenas com os Centros
de Atenção Psicossocial (Caps) e
só podem ficar, no máximo, um
dia no local. “Ele sai e vai para
onde? Não tem um acompanhamento o dia inteiro, a noite inteira, um acolhimento”, disse.
Secretaria de Saúde
Ele disse que a pasta tem profissionais e espaço para a criação
da clínica, mas falta vontade.
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VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA
(1º.1.2021 a 31.12.2024)
Mesa 2021-2022
Presidente
Paulo de Tarso Cardoso de Miranda “Paulo Miranda” (MDB)
1º vice-presidente
Richardson Ramos de Sousa “Richardson da Padaria” (União)
2º vice-presidente
Rodson Lima Silva Junior “Rodson Lima Bobi” (PSDB)
1º secretário
João Henrique de Moraes Ramos “João Henrique Dentinho” (União)
2º secretário
José Adalcio Nunes Coelho “Nunes Coelho” (Republicanos)
Plenário
Adriano Graciano “Adriano Coletor Tigrão” (Cidadania)
Boanerge dos Santos “Boanerge” (PTB)
Diego Fonseca Nascimento “Diego Fonseca” (PSDB)
Douglas Alberto Santos “Douglas Carbonne” (Republicanos)
Edson Aparecido de Oliveira “Professor Edson” (PSD)
Elisa de Oliveira Coelho Manoel “Elisa Representa Taubaté” (Cidadania)
Jessé da Silva “Jessé Silva” (PL)
José Alberto Barreto da Costa “Alberto Barreto” (PRTB)
Luiz Henrique Couto de Abreu “Neneca Luiz Henrique” (PDT)
Luiz Marcelo Falcão de Abreu “Marcelo Macedo” (MDB)
Moises Luciano Pereira dos Santos “Moises Luciano Pirulito” (PL)
Sergio Ricardo Gonçalves “Serginho” (Progressistas)
Talita de Lima Barbosa “Talita Cadeirante” (PSB)
Viviane Marcele de Aquino “Vivi da Rádio” (Republicanos)

Acesse a biografia e os
contatos dos vereadores em
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
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Sessão
63ª SESSÃO ORDINÁRIA
23.8.2022
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 163/2021,
de autoria do Vereador Marcelo Macedo,
que dispõe sobre a instituição do ensino
domiciliar no âmbito da educação básica
do município de Taubaté e dá outras
providências.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 22/2021, de autoria do Vereador Marcelo Macedo, que dispõe
sobre o uso de carrinhos de compras em
supermercados e hipermercados, adaptados para atender às necessidades dos
cadeirantes.
ITEM 3
2ª discussão e votação do 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.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 20/2022, de autoria do Vereador Richardson da Padaria, que denomina Rua Maria Fatima de Miranda
Faria.
ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 52/2022, de autoria do Vereador Douglas Carbonne, que denomina
Jefferson Doswaldo a atual Rua 6 do
Conjunto Habitacional Vale dos Bandeirantes, localizado no Bairro São Gonçalo,
neste Município.
- Há duas emendas.
ITEM 6
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 76/2022, de autoria do Vereador Serginho, que denomina Rua
Cesar dos Santos.
- Há uma emenda.
PALAVRA DOS VEREADORES
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Ronaldo
Homem
Montanha,
Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, Republicanos
Plenário Jaurés Guisard, 19 de agosto de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Ata
ATA DA 23ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, REALIZADA EM
30 DE JUNHO DE 2022
A Sessão Extraordinária pode ser
assistida:
https://www.facebook.com/tvctaubate/
videos/445423057052303/
Às 09 horas e 10 minutos do dia 30 de
junho de 2022, o Presidente da Câmara,
Vereador Paulo Miranda, declarou
abertos os trabalhos da 23ª Sessão
Extraordinária.
Verificada a existência de quórum de um
terço de vereadores, passou-se à discussão da pauta.
ITEM ÚNICO – Julgamento das contas do
Prefeito Municipal de Taubaté, referente
ao exercício de 2019.
- O Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo emitiu Parecer Prévio favorável à
aprovação das contas.
- A Comissão de Finanças e Orçamento
emitiu parecer opinando pela rejeição do
Parecer Prévio do Tribunal de Contas.
- Há Projeto de Decreto Legislativo para
rejeição do Parecer Prévio do Tribunal de
Contas.
A proposição foi posta em discussão. Dos
vereadores que se inscreveram, primeiramente fizeram uso da palavra os vereadores integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento: Rodson Lima Bobi
e Serginho.
A seguir, os demais vereadores inscritos
também fizeram uso da palavra: Douglas
Carbonne, Alberto Barreto, Elisa Representa Taubaté, João Henrique Dentinho,
Talita Cadeirante, Jessé Silva, Boanerge e
Rodson Lima Bobi.
O Projeto de Decreto Legislativo nº
23/2022 que rejeita o parecer prévio do
Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo sobre as contas do Prefeito Municipal de Taubaté referente ao exercício
de 2019, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, foi aprovado em
votação única, conforme relatório de votação anexo.
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Os trâmites de Plenário foram certificados individual e detalhadamente
no respectivo processo eletrônico, disponível no portal da Câmara Municipal de Taubaté na rede mundial de
computadores.
Considerando que até o encerramento
desta ata não foram apresentados pelas
assessorias, por escrito, os pronunciamentos dos oradores, deixou-se de reproduzir seus discursos, os quais continuarão disponíveis na rede mundial de
computadores pelo portal da TV Câmara.
Não havendo mais nada a deliberar, o
Presidente da Câmara, Vereador Paulo
Miranda, declarou encerrada sessão.
Para constar, foi lavrada esta Ata, que vai
assinada por mim, Sandro Luiz de Abreu
Ferreira, Técnico Legislativo de Administração, pelo Senhor Presidente da
Câmara, Vereador Paulo Miranda, e pelo
1º Secretário, Vereador João Henrique
Dentinho.

Audiência
AGOSTO LILÁS
Comunicamos que no dia 24 de agosto,
quarta-feira, às 14h30, na sede da
Câmara Municipal, será realizada, por
meio do requerimento nº 1987/2022,
subscrito pelas vereadoras Elisa Representa Taubaté, Talita Cadeirante e Vivi da
Rádio, Audiência Pública sobre o “Agosto
Lilás” – mês de conscientização sobre o
combate à violência contra a mulher.
Taubaté, 02 de agosto de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Comunicamos que no dia 26 de agosto,
sexta-feira, às 09 horas, na sede da
Câmara Municipal, será realizada, por
meio do requerimento nº 1998/2022, de
autoria do Vereador Douglas Carbonne,
16

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Audiência Pública para debater o Licenciamento Ambiental Municipal.
Taubaté, 12 de agosto de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Emenda à lei orgânica
EMENDA À LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ Nº 79,
DE 17 DE AGOSTO DE 2022
Autoria: Vereador Marcelo Macedo e
demais vereadores
Altera o inciso XII do art. 9º da Lei Orgânica
do Município de Taubaté, que trata sobre
o prazo de resposta de requerimentos.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
APROVA E A MESA PROMULGA A SEGUINTE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, NOS TERMOS
DO § 2º DO SEU ARTIGO 26:
Art. 1º O inciso XII do art. 9º da Lei Orgânica do Município e Taubaté passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º ...
...
XII - requisitar informações ao Prefeito,
aos Secretários Municipais, aos dirigentes de empresas públicas, sociedades
de economia mista, autarquias e fundações públicas municipais, para atendimento no prazo de quinze dias úteis;”
Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica do Município de Taubaté entra em vigor na data
de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 17 de
agosto de 2022.
MESA DA CÂMARA

Licitação
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022 - PROCESSO Nº 3177/2022
CONFECÇÃO DE UNIFORMES
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PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE M.E. E E.P.P.
A Câmara Municipal de Taubaté realizará
licitação na modalidade pregão presencial, pelo critério de MENOR PREÇO,
para prestação de serviço de confecção
de uniformes. A cópia do edital poderá
ser consultada gratuitamente e obtida na
sede da Câmara Municipal de Taubaté,
ou acessando o site da Câmara Municipal de Taubaté na internet (www.camarataubate.sp.gov.br), na opção “Transparência” e depois “Licitação”. No dia 01 de
setembro de 2022, às 09 horas e 30 minutos, na sede da Câmara Municipal, será
realizada sessão pública única para credenciamento, recebimento da documentação necessária para participação, e recebimento do envelope de proposta de
preços e do envelope de habilitação. As
propostas poderão ser entregues antecipadamente no setor de Protocolo.
Taubaté, 18 de agosto de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Ofício
OFÍCIO Nº658/2022
Taubaté, 30 de junho de 2022.
Senhor Ex-Prefeito,
Comunico Vossa Senhoria que, por decisão do Plenário da Câmara Municipal,
tomada durante a 23ª Sessão Extraordinária, realizada em 30 de junho do corrente ano, foi aprovado o Projeto de
Decreto Legislativo nº 23/2022, que REJEITOU o parecer prévio emitido pelo
Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo nos autos do processo TC nº
004993.989.19-3. Assim, nos termos
do Decreto Legislativo nº 661/2022,
a Câmara Municipal de Taubaté REJEITOU as contas de Vossa Senhoria referentes ao exercício de 2019. Sendo o que
cumpria informar, subscrevo-me.
Atenciosamente,
Vereador Paulo Miranda
Presidente

ATOS OFICIAIS

Solenidade

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Requerimento

DIA DO FOLCLORE E DIA DO VIOLEIRO

SÚMULA E RESPOSTA

O Presidente da Câmara Municipal
de Taubaté, vereador Paulo Miranda,
convida para a solenidade comemorativa
ao Dia do Folclore e ao Dia do Violeiro, a
realizar-se no dia 22 de agosto de 2022,
segunda-feira, às 14 horas, no Plenário
“Jaurés Guisard”.
Na oportunidade, serão homenageados,
pelo Dia do Folclore, os senhores Átila
dos Santos José - Santeiro e Benedicto
dos Santos - Mestre Dito, e pelo Dia do
Violeiro, o músico Sebastião de Oliveira
Silva - Tião Mineiro e a dupla sertaneja
“Sandromar e Silvinha”.
Para saudação oficial, em nome do Legislativo, fará uso da palavra a vereadora
Elisa Representa Taubaté.

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

DIA DO POLICIAL MILITAR
O Presidente da Câmara Municipal
de Taubaté, vereador Paulo Miranda,
convida para a solenidade comemorativa
ao Dia do Policial Militar, a realizar-se no
dia 25 de agosto de 2022, quinta-feira, às
14 horas, no Plenário “Jaurés Guisard”.
Na oportunidade, serão homenageados
os policiais militares:
-Subten PM Richardson Alves de
Alcântara
- 1º Sgt PM Alexandre Rodrigo Costa
- 1º Sgt PM Bruno Nascimento Ramos
- 1º Sgt PM Jorge Marcelo Freitas Ribeiro,
- 1º Sgt PM Marcio José Galhardo
Camargo
- 1º Sgt PM Tiago Estefano Fernandes
Altelino
- Cb PM Adriano Domingos Messias
- Cb PM José Paulo Eleotério
- Cb PM Patricia Teresa Vale Gonçalves,
- Cb PM Paulo Henrique Silva Nunes
- Cb PM Pedro Henrique França.
Para saudação oficial em nome do Legislativo fará uso da palavra o vereador
Paulo Miranda.

Requerimento N° 1923/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
o cardápio da merenda escolar.
Of. nº 974/2022
Cumpre-nos encaminhar, por cópia, os
esclarecimentos prestados pela Divisão
de Controle de Alimentação Escolar, da
Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1924/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a existência de estudo voltado à substituição dos kits escolares por cartão.
Of. nº 974/2022
A Secretaria de Educação informa que estudará e pesquisará a viabilidade da substituição dos kits escolares por cartão.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1925/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
problemas no sistema de zona azul no
Largo do Bom Conselho, ao entorno da
praça Comendador Marcelino Monteiro.
Of. nº 974/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o parquímetro na praça Monsenhor Marcelino Monteiro é alvo diário
de vandalismo, após cada reparo ou reposição do equipamento, o mesmo é danificado. A manutenção do parquímetro
continua sendo feita, porém, devido ao
mencionado, a concessionária disponibi-

lizará o ponto de venda como alternativa,
e o usuário também o aplicativo como
opção de pagamento. A concessionária
contava com um local de venda próximo,
mas o ponto comercial foi fechado, entretanto, um novo local está sendo providenciado, e após estabelecer esse
novo ponto de venda, a informação terá
a devida divulgação, a fim de atender os
usuários do estacionamento rotativo no
entorno da praça.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1926/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito informações sobre a falta
de medicamentos na UBS+ Fazendinha.
Of. nº 974/2022
Segue, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1927/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Governador especial atenção
ao problema que Taubaté enfrenta em
relação ao desabastecimento do medicamento Insulina Glulisina.
Requerimento N° 1928/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a falta de parquímetros e de agentes na
região central.
Of. nº 974/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que questionou a empresa responsável pelo estacionamento rotativo,
e não houve ocorrência no referido parquímetro 14 (ID25534), conforme tabela
anexa. A concessionária informou, ainda,
que o parquímetro próximo ao local é o
31, na rua Doutor Silva Barros, o ponto de
venda é o estabelecimento Arte Pé. Conforme relatório anexo, é possível observar
a utilização daquele parquímetro pelos
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munícipes na faixa de horário apontada,
comprovando o seu funcionamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1929/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Prefeito informações a Secretária de Saúde a respeito dos plantões
médicos realizados no PSI do H-Mut.
Of. nº 972/2022
Por intermédio da Secretaria de Saúde,
cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela gerente administrativa do Hospital Municipal Universitário de Taubaté.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1930/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Prefeito informações da secretaria competente sobre receita estimada
apresentada na LDO 2023 do município.
Of. nº 972/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1931/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito manutenções nos
bancos da praça Santa Terezinha.
Of. nº 971/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1932/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito identificações de paradas de ônibus na Vila das Graças.
Of. nº 971/2022
18

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

A Secretaria de Mobilidade informa que
se encontra no cronograma de instalação
de sinalização vertical e horizontal de
parada de ônibus placas nos dois lados
da rua Dr. José Olegário de Barros.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1933/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito relação de
músicos cadastrados na Secretaria de
Cultura e Economia Criativa.
Of. nº 971/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo secretário de Cultura e Economia Criativa.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1934/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito providências em relação às linhas de ônibus dos bairros Vila
Aparecida e Parque Sabará.
Of. nº 971/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana,
por meio do Departamento de Transportes Públicos, informa que as linhas 7
e 12 foram unificadas devido à baixa demanda de passageiros e que a ABC Transportes Coletivos acompanha o aumento
da demanda das linhas de ônibus. De
acordo com o aumento de demanda, colocam-se ônibus reservas nas linhas para
suprir as necessidades dos munícipes,
principalmente nos horários de pico,
bem como seus agentes realizam constantemente fiscalizações no Terminal Rodoviário Urbano. Cabe destacar que está
sendo realizado um estudo que visa à
reestruturação do sistema de transporte
público, o qual apontará o melhor cenário para o transporte público.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1935/2022
Autor: Serginho
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Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre padronização nos serviços executados pelas organizações sociais nas unidades de saúde.
Of. nº 977/2022
A Secretaria de Saúde informa que
constam nos termos de referência dos
chamamentos públicos para seleção
de organizações sociais para gerenciamento das unidades de urgência e
emergência as Normas Gerais de Atendimento e Assistência, bem como as atribuições administrativas e assistenciais
da contratada.
A avaliação e acompanhamento da qualidade dos atendimentos são realizados
pela equipe técnica da Coordenação
da Rede de Urgência e Emergência da
Secretaria de Saúde, onde são feitos
apontamentos técnicos quanto a rotina
administrativa de funcionamento e protocolo assistencial.
A Área de Assistência à Saúde possui
uma equipe multidisciplinar para realizar o acompanhamento dos serviços
prestados nas Unidades de Pronto
Atendimento do município e diagnosticar sua situação.
Tão logo sejam providenciadas as cópias
dos respectivos contratos, enviaremos
ao vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1936/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre protocolos referentes à supressão
de árvore.
Of. nº 977/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que o serviço de poda solicitado
no Processo 10.864/2021 foi realizado
em 31/8/2021. Quanto ao solicitado no
Processo 3171/2022, consta na programação do setor competente da Sesp
para realização de vistoria e posterior
providências.
Prefeito Municipal

1.400.000,00
35.000.088,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

TOTAL DA DESPESA

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

1.400.000,00

1.400.000,00

6.149.662,00

6.149.662,00

APLICAÇÕES DIRETAS

27.450.426,00

27.450.426,00

33.600.088,00

3.1.90.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.00.00.00

ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

GERAL

3.0.00.00.00

CÓDIGO
ATUALIZADA

FIXADA
SUPLEMENTAÇÃO
ANULAÇÃO

35.000.088,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

6.149.662,00

6.149.662,00

27.450.426,00

27.450.426,00

33.600.088,00

2.609.603,24

5.280,00

5.280,00

5.280,00

533.224,83

533.224,83

2.071.098,41

2.071.098,41

2.604.323,24

NO MÊS

EMPENHADA

2.916.674,00

2.916.674,00

2.916.674,00

ARRECADADA
NO MÊS

18.064.063,20

572.469,16

572.469,16

572.469,16

3.472.735,40

3.472.735,40

14.018.858,64

14.018.858,64

17.491.594,04

ACUMULADA

20.416.718,00

20.416.718,00

20.416.718,00

ACUMULADA

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

15.454.459,96

567.189,16

567.189,16

567.189,16

2.939.510,57

2.939.510,57

11.947.760,23

11.947.760,23

14.887.270,80

ANTERIOR

17.500.044,00

35.000.088,00

TOTAL DA RECEITA

DESPESA

17.500.044,00

35.000.088,00

17.500.044,00

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 JULHO DE 2022

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

16.936.024,80

827.530,84

827.530,84

827.530,84

2.676.926,60

2.676.926,60

13.431.567,36

13.431.567,36

16.108.493,96

DIFERENÇA

14.583.370,00

14.583.370,00

14.583.370,00

DIFERENÇA

ATOS OFICIAIS
Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Balancete
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