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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 21ª sessão
ordinária, em 24 de agosto

Alberto
Barreto
PRTB
O vereador Alberto Barreto
explicou o seu posicionamento sobre
criminosos, após ele ter rejeitado um
projeto de lei que impediria a denominação de ruas e bens públicos com
nomes de condenados por crime
hediondo ou pelas leis Maria da
Penha e Ficha Limpa.
- Nós falamos “bandido bom é
bandido morto” quando a gente está
falando na ação - quando o bandido
vai lá para assaltar o cidadão,

estuprar, e ele foi morto. “Bandido
bom é bandido morto” na ação, no
ato de cometer o crime. Depois que
ele já foi preso, que não resistiu a isso,
ele vai cumprir a pena dele e tem o
direito de se ressocializar, se assim
ele desejar.
Para Barreto, o projeto de lei é
desnecessário, pois os vereadores
devem pesquisar a vida dos possíveis
homenageados antes de apresentar
um projeto.

Boanerge
PTB
O vereador Boanerge comentou a
inauguração da Escola Cívico-Militar
e afirmou que a parceria entre todos
os envolvidos pode garantir uma boa
educação básica às crianças.
- Quem vai ganhar é o ensino, e não
só as crianças das nossas cidades, são
os cidadãos da nossa cidade. Vai ser
ou já é um divisor de águas no ensino
infantil aqui. Foi a melhor PPP que
eu já vi! Não estou falando aqui de
parceria público-privada, não, estou

falando de professores, pais e policiais
- é o melhor PPP que pode acontecer
em uma escola. Será um sucesso!
Manifestação
O parlamentar convocou os
eleitores do presidente Jair Bolsonaro
para a paralisação de 7 de setembro e
pediu apoio aos caminhoneiros.
- Se preciso for, vamos lutar e usar
as armas à disposição. Nós tentamos
pelo convencimento; se não for, temos
que ir para as ruas ordeiramente.

Diego Fonseca

PSDB
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O vereador Diego Fonseca
comentou as ações do diretor do
Departamento de Obras, Carlos
Alberto de Oliveira, e do gerente Luiz
Carlos Pires. Seis servidores do setor
fizeram denúncias ao parlamentar.
- Eu quero ajudar, mas não dá para
admitir essas coisas que vocês estão
fazendo lá. Maltratando servidor,
colocando o servidor de escanteio,
perseguindo... Está uma panela - é
uma panelinha do mal -, já começa

pela dupla “Carlão e Carlinhos”. A
gente sabe que o secretário tem que
ter autonomia, lógico que tem, e o
Saud confiou no secretário para que
faça um bom trabalho para a cidade.
Mas a que custo?
Cobrança
O parlamentar pediu ao prefeito
José Saud e ao secretário de Obras,
Rodrigo de Oliveira Rodrigues, que
revejam o caso e cobrem mais diálogo
e respeito com os servidores.
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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 21ª sessão
ordinária, em 24 de agosto

Douglas
Carbonne
DEM
O vereador Douglas Carbonne
comentou as iniciativas da Câmara
e da Prefeitura para zerar a fila de
castração de animais em Taubaté.
- A Prefeitura, através de emenda
parlamentar que nós mandamos ao
orçamento, mais estes vereadores,
adquiriu 3.700 castrações gratuitas
à população animal de Taubaté.
Aí você me fala: “3.700 não é
pouco?”. São José comprou mil. Nós
compramos 3.900, e vai chegar um

aditivo para 3.700. Já quero pedir
aos senhores vereadores, nós vamos
ter emendas impositivas no final do
ano, e isso é importante - nós vamos
diminuir maus tratos, o abandono,
essas condições ruins.
Chipagem
Douglas ainda citou a emenda
que irá ajudar a ONG Chico Pata a
implantar 3.000 chips nos cavalos
do município. A ideia é chipar
também os animais do CCZ.

Elisa Representa Taubaté

Cidadania

A vereadora Elisa Representa
Taubaté comentou a visita do ministro
da Educação, Milton Ribeiro, para a
apresentação do Plano de Ações Articuladas (PAR), e criticou a fala dele
sobre alunos com deficiência.
- Para minha surpresa, infelizmente não foi falado nada do PNE
[Plano Nacional de Educação], mas
foi muito bem colocada a situação
do PAR. Eu só gostaria de fazer uma
crítica construtiva para a fala do

ministro da Educação, que poderia ter
sido propositiva, ter sido construtora
de pontes, mas foi bem equivocada uma divisão que eu acho que a gente
tem que cada vez menos reforçar.
Ações
Elisa citou o evento online sobre a
Lei Maria da Penha nas redes sociais
do coletivo e convidou a população
para participar da audiência pública
sobre o Plano Plurianual a ser
realizada pela Prefeitura.

Jessé Silva

PL

O vereador Jessé Silva parabenizou a vitória do time sub-17 do
Vôlei Taubaté contra o São Caetano
e deu ênfase aos alunos e atletas
do Programa Escola de Atletas e
Formação Integral (EAFI).
- Estamos saboreando o fruto de
um trabalho que deu início no Eafi,
na categoria de base, novamente se
destacando, levando Taubaté longe.
[Quero] parabenizar todos por esse
belo trabalho, por acreditar nos

alunos. Estamos vendo um resultado
maravilhoso.
Recuperação
O parlamentar comemorou a
recuperação de Dorival Alvarenga,
morador do Parque Aeroporto.
Amigo de Jessé, Dorival esteve
mais de 75 dias entubado em vários
hospitais, como o Hospital de
Campanha, o H-Mut e em um hospital
em Caraguatatuba, mas já retornou
para casa.
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Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 21ª sessão
ordinária, em 24 de agosto

João
Henrique Dentinho
PSL
O vereador João Henrique
Dentinho comentou a importância de
o Ministério da Educação implantar
educação financeira nas escolas
públicas do país.
- Nós teremos um Brasil melhor
daqui a quatro gerações se mudarmos
a educação básica no dia de hoje. O
levantamento da OCDE [Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico] destacou o baixo conhecimento financeiro dos estudantes

brasileiros: 17º lugar em um ranking
de 20 países. Se a gente educar o
brasileiro a ter uma vida financeira
sustentável, no futuro a gente não vai
precisar dar Bolsa Família, a gente
não vai precisar dar cesta básica.
Visitas
O parlamentar falou sobre visita
realizada na feira do artesanato da
sede Vicentina, na praça do Rosário,
e sobre a presença na inauguração da
Escola Cívico-Militar.

Marcelo
Macedo
MDB
O vereador Marcelo Macedo cobrou
mais diálogo entre os poderes da
república e mais atenção na resolução
de problemas do município.
- Um país precisa andar, precisa se
desenvolver, e a nossa cidade também.
Ultimamente, eu tenho estado mais
preocupado com as questões de
nossa cidade do que com as demais
questões, mas eu estou atento. Está
tudo pela hora da morte, e essa briga
é política, e nós estamos pagando o

pato. Eu gostaria muito de ver a nossa
Constituição sendo respeitada, como
sempre foi. De uns tempos para cá
isto não vem acontecendo.
Crítica
Ele criticou a organização do
evento no Sedes com a participação
do ministro da Educação, Milton
Ribeiro, para a apresentação da
plataforma do Plano de Ações Articuladas (PAR). Para ele, faltou mais
respeito aos políticos da cidade.

Moises Luciano Pirulito

PL

4|

O vereador Moises Pirulito
solicitou a volta do atendimento geral
na UPA Santa Helena. No momento, o
local atende somente casos de covid.
- A gente pede que volte a funcionar
como UPA normal, desafogando a UPA
São Marino e a UPA Cecap. O leito de
enfermaria de covid está com 27% de
ocupação, a UTI, 41%; está bem baixo.
Sabesp
O parlamentar sugeriu uma nova
Comissão Parlamentar de Inquérito

(CPI) da Sabesp, pois moradores
de diferentes bairros entraram
em contato para reclamar da má
prestação de serviço.
Visitas
Ele esteve no Parque Três Marias
para averiguar a demora na fila da
vacina contra a gripe, e no Sítio Santo
Antônio, para verificar o mau estado
do barranco. Agradeceu a deputada
federal Katia Sastre pela emenda de
R$ 400 mil à saúde e à segurança.
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Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 21ª sessão
ordinária, em 24 de agosto

Paulo
Miranda
MDB
O vereador Paulo Miranda questionou a implementação de radares no
Pinheirinho e afirmou que há lugares
mais importantes para instalar.
- Pelo amor de Deus! Eu não sei
quem foi, alguém pôs o radar da
Mobilidade Urbana. Já multou boi,
carroça, cavalo, carroças sem placa,
fizeram até uma apreensão. Eu acho
que tem lugar mais importante necessitando de radar. Enfim, tomara que
tenha necessidade, mas tem lugar

mais importante.
Mobilidade Urbana
Miranda comentou a possível
alteração no sentido das vias entre
a rotatória Assis Chateaubriand e
avenida Independência. Ele disse que
a sugestão existe desde 2013.
Elogios
Ele comemorou a reforma na base
da Polícia Militar e a construção de
rampas de acessibilidade. Elogiou a
inauguração do Colégio Cívico-Militar.

Rodson Lima Bobi

PSDB

O vereador Rodson Lima Bobi
elogiou a melhoria nas marmitas
das escolas públicas e afirmou que
oferecer alimentação de qualidade
aos alunos é uma obrigação.
- É o imposto que o cidadão paga
para que a escola possa fornecer
essa alimentação, uma alimentação
saudável e balanceada para as
crianças. Estamos com um projeto
de fazer visitas itinerantes em vários
bairros, visitando vários equipa-

mentos, e eu irei acompanhar de
perto essa questão da merenda.
Marmita completa
Segundo Bobi, muitos pais
criticaram a qualidade das marmitas,
e ele levou a questão à secretária
de Educação, Gabriela Antônia. A
melhoria foi verificada na Escola
Emílio Simonetti:
- Vieram duas maçãs, leite em pó,
achocolatado, bolachas, salada, arroz,
feijão e bife de fígado.

Serginho

Progressistas

O vereador Serginho solicitou a
instalação de lombada na avenida
Prefeito Moacyr Freire, bairro Granja
Daniel. O trânsito estaria sobrecarregado, e o risco de atropelamento,
portanto, é maior.
- A comunidade pede a instalação
de uma lombada, e vamos ajudar o
requerente, para que a Secretaria de
Mobilidade possa estudar e, quem
sabe, instalar uma lombada, porque
olha o perigo - é ali próximo à Escola

Cesídio, próximo à escola Carmelita,
escola para crianças pequenas e
creche. Então, o trânsito de crianças
ali é muito alto, é um perigo.
Melhorias
O parlamentar citou melhorias
realizadas pela Secretaria de Obras
no córrego Monção e falou sobre sua
ida a São Paulo em busca de emendas
para o recapeamento das avenidas
principais dos bairros Jardim Resende
e Vila Aparecida.
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Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 21ª sessão
ordinária, em 24 de agosto

Vivi
da Rádio
Republicanos
A vereadora Vivi da Rádio
defendeu o formato da Escola Cívico-Militar recém-inaugurada no bairro
São Gonçalo.
- Para quem é contra, eu sinto
muito em dizer, mas você vai morrer
de vontade de colocar seu filho lá,
porque é lindo, é incrível, vai ensinar
a criança a ter pontualidade, vai
ensinar a criança - coisa que falta
muito hoje em dia - o hino à bandeira.
É muita coisa legal e, principalmente,

vai dar base para o seu filho crescer na
vida, para ele passar em um concurso
público, para seguir uma carreira que
ele vai realmente ser muito feliz, com
muita integridade e dignidade.
Aumento
A parlamentar agradeceu os
envolvidos na implantação desta
forma de ensino na Escola Professor
Lafayette Rodrigues Pereira e
defendeu a criação de novas escolas
em outros pontos da cidade.

Votação de taxa de academias é adiada
Stockphotos
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Por falta de tempo regimental,
a votação da taxa de alvará de
academias foi adiada e deverá ser
retomada na próxima sessão.
O projeto de lei complementar

15/2021, de autoria do prefeito José
Saud (MDB), fixa a base de cálculo do
alvará de localização e funcionamento
de academias. A proposta estava na
pauta da sessão do dia 24.
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Os valores das taxas dos alvarás
são determinados pela multiplicação
da metragem da área ocupada do
estabelecimento pelo percentual da
Unidade Fiscal do Município (UFMT).

ESPECIAL
SESSÃO

Câmara de Taubaté aprova
aumento de alíquota do
servidor para IPMT
Aumento da contribuição serve para amenizar impactos na conta do Instituto de
Previdência do Município e assegurar futuras aposentadorias
Os vereadores de Taubaté
aprovaram em primeira votação no
dia 24 o projeto de lei complementar
14/2020, de autoria do ex-prefeito
Ortiz Junior, que aumenta de 11%
para 14% a alíquota de contribuição do funcionalismo público
ativo para o Instituto de Previdência
do Município, sejam servidores da
Prefeitura, Câmara, Universidade de
Taubaté (Unitau), fundações universitárias ou do próprio IPMT.
A proposta também aumenta para
14% a alíquota de aposentados e
pensionistas, mas somente para o valor

que ultrapassar o teto do Regime Geral
da Previdência Social (RGPS).
O projeto de lei adéqua a
legislação municipal à reforma da
Previdência, efetivada pelo Governo
Federal em 2019. Além disso,
considera que o IPMT possui “déficit
técnico atuarial elevado”.
Com a proposta foram aprovadas
três emendas da Comissão de
Finanças e Orçamento: a primeira
é redacional; a segunda estipula
prazo para entrada em vigência da
lei; a terceira suprime os artigos 3º
e 4º do projeto de lei, que dizem,

respectivamente, que “os repasses
das alíquotas deverão ocorrer
mensalmente com o objetivo de
manter o equilíbrio financeiro e
atuarial e a manutenção do custeio
previdenciário, na forma prevista
na legislação específica” e que “as
despesas com a execução desta lei
complementar serão suportadas por
dotações orçamentárias próprias”.
O projeto depende de segunda
votação e sanção do prefeito, para
que se torne lei, e os efeitos terão
início depois de 90 dias em que
isso ocorrer.
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SESSÃO

Plenário rejeita
proposta
que barraria
denominação de
ruas com nome de
condenados

Adicional de nível
universitário deverá ser
incorporado ao salário de
servidores

Stockphotos

Stockphotos
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Por 12 votos a seis, o Plenário da
Câmara de Taubaté rejeitou o projeto
de lei 32/2021, apresentado pela
vereadora Talita Cadeirante (PSB),
que barraria a denominação de ruas e
bens públicos com nomes de pessoas
que tivessem condenação por crimes
hediondos ou derivados das leis
Maria da Penha e Ficha Limpa.
Assim, prevalece a legislação atual,
que estabelece a proibição apenas em
casos de pessoas que tenham falecido
há menos de 30 dias, ou então, nos
três meses que antecedem as eleições
municipais.
Ao defender a proposta, a
vereadora Talita explicou que não se
deve perpetuar a memória de pessoas
que tenham sido condenadas por
homicídio ou estupro, por exemplo.
A justificativa da autora não
conseguiu convencer o Plenário. A
maioria dos parlamentares entendeu
que condenados podem se arrepender dos crimes, serem ressocializados e exercer bons trabalhos para
a sociedade depois que cumpriram
suas penas. Além disso, as propostas
de denominação de ruas e bens
próprios passam por deliberação do
Plenário, para análise de biografia
daquela pessoa que seria homenageada. Esta avaliação prévia
impediria batizar ruas e praças com
nomes de pessoas que não tivessem
merecimento.
Com a rejeição, o projeto segue
para o arquivo.

O adicional de nível universitário
deverá ser incorporado ao salário
dos servidores efetivos que tenham
direito a esse benefício. A mudança
não gera impacto financeiro.
Isso porque o projeto de lei
complementar 14/2021, de autoria
do prefeito, que foi aprovado pela
Câmara de Taubaté em segunda

votação no dia 24, apenas adéqua o
valor correspondente ao adicional
à referência salarial dos cargos com
exigência de nível superior.
A mudança afeta os cargos e
funções da Prefeitura e do Instituto
de Previdência do Município (IPMT).
Para que se torne lei, o projeto
depende de sanção do prefeito.

Empresário Leandro Aguiar receberá
cidadania taubateana

Fundador e líder da igreja Poiema
Church, o empresário Leandro Aguiar
Barreto será homenageado com título
de cidadania taubateana. A honraria
foi aprovada pelos vereadores
durante sessão do dia 24.
O projeto de decreto legislativo
15/2021, que concede o título,
tem autoria do vereador Serginho
(Progressistas).
O diploma de cidadania deverá ser
entregue em sessão solene no final do
ano.
Leandro é proprietário de uma
empresa de palestras, em sociedade
com sua esposa, Érika Barreto, e
presta consultorias e treinamento
para empresas, ministérios e organizações não governamentais (ONGs). É
sócio da loja de veículos Sanx Motors,
em Taubaté.
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ESPECIAL
SESSÃO

Autorização para crédito adicional da
Unitau é aprovada em 2ª votação
Vitor Reis

Os vereadores aprovaram em
segunda votação no dia 24 o projeto
de lei 113/2021, de autoria do
prefeito, que autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar no
valor de R$ 2,9 milhões para a Universidade de Taubaté (Unitau).
De acordo com o documento, que

é assinado pela reitora Nara Fortes,
anexo ao projeto, o recurso se refere
ao superávit financeiro apurado
em balanço patrimonial de 2020.
Esse valor deverá ser distribuído da
seguinte forma: R$ 515 mil para indenizações e restituições; R$ 672 mil
em auxílio financeiro a estudantes;

Foi aprovado em segunda votação
pelos vereadores, no dia 24, o novo
regulamento para resgate de animais
em Taubaté. Agora, o projeto de lei
complementar 1/2021, de autoria do
vereador Douglas Carbonne (DEM),
depende de sanção do prefeito para
que se torne lei.
A proposta regulamenta o resgate,
pelo proprietário, de animais de
médio e grande porte recolhidos pela
Prefeitura, o que deverá ser feito em
até cinco dias úteis, contados a partir
da remoção.
Para isso, o dono deverá comprovar
a propriedade, por meio de documentos, fotos ou relatos de duas
testemunhas, além de apresentar
carteira de vacinação contra raiva e
comprovante de aplicação de outras
vacinas obrigatórias para a espécie.

Deve provar ainda que tem
condições para transportar e guardar
o animal, além de pagar as taxas
de remoção, registro, inserção de
microchip e diárias de permanência
em abrigo mantido pelo município.
Em caso de comparecimento
do proprietário no momento da
apreensão, ele deverá recolher o
animal imediatamente para local
seguro, e a multa será aplicada após
o auto de infração ser emitido pela
autoridade.
As multas terão o valor dobrado em
caso de reincidência, mas há possibilidade de recurso. Os valores arrecadados com multas serão recolhidos
ao Fundo Municipal de Proteção e
Bem-Estar Animal (Fubem).
Com o projeto foram aprovadas
duas emendas: uma delas é da

R$ 600 mil para material de consumo;
R$ 600 mil para equipamento e
material permanente; R$ 450 mil
para vencimento e vantagens fixas;
R$ 130 mil para obrigações patronais;
e R$ 20 mil para outras despesas.
O projeto depende de sanção do
prefeito para que se torne lei.

Regulamento para resgate de animais
depende de sanção
Stockphotos

Comissão de Justiça e faz correção
textual; outra, apresentada em
conjunto por Elisa Representa
Taubaté
(Cidadania),
Douglas
Carbonne e Moises Luciano Pirulito
(PL), inclui a apresentação do termo
de responsabilidade, em caso de
transferência de posse do animal.
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LEI

Lei permite parcelamento de dívidas
com o município
Stockphotos

Dívida poderá ser financiada em até 36 vezes, desde que parcela mínima seja R$ 41;
redução de juros e multa chega a 90% para pagamento em parcela única
Munícipes em dívida com a
Prefeitura de Taubaté poderão fazer o
parcelamento por meio do Programa
de Recuperação de Créditos Municipais, instituído pela Lei 5.648, de 23
de agosto, que tem autoria do prefeito
José Saud (MDB).
O Programa inclui créditos de
natureza tributária e não tributária,
vencidos até 31 de dezembro de
2020. O total de débitos inclui saldo
de parcelamentos em andamento,
em atraso ou não, multa, atualização monetária, juros de mora
e acréscimos. Para participar do
programa, o devedor deverá assinar o
termo de confissão de dívida.
O valor poderá ser quitado em
pagamento único, com redução de
90% de juros e multa; em até 12
parcelas, com redução de 80% de

juros e multa; em até 24 parcelas, com
redução de 70% de juros e multa; ou
em até 36 parcelas, com redução de
50% dos juros e multa.
O valor mínimo da parcela deverá
ser de 20% da Unidade Fiscal do
Município (UFMT), cerca de R$ 41. A
adesão ao programa só se efetivará
com o pagamento da primeira
parcela. Há condições para a extinção
do acordo, ocasião em que as parcelas
restantes deverão ser quitadas.
O programa não inclui multas de
trânsito ou aquelas praticadas por
permissionários de transporte alternativo, as aplicadas pela Vigilância
Sanitária ou outras multas administrativas similares.
Com o projeto, a Prefeitura estima
renúncia de arrecadação de aproximadamente R$ 6,5 milhões até
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2024. A estimativa de receita com o
programa é cerca de R$ 7,7 milhões.
Por meio de emenda apresentada
pela vereadora Talita Cadeirante
(PSB), foi prorrogado para 31 de
outubro o prazo para pagamento
da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, conhecida como alvará de
funcionamento, relativa a 2021.
A lei foi sancionada com veto
parcial a parágrafo incluído por
emenda apresentada pela Comissão
de Justiça, que inclui no Programa
as dívidas de bolsa financiamento
do Sistema Municipal de Bolsas de
Estudo (Simube). O veto deve ser
discutido e votado em Plenário.
Para conhecer esta e outras leis
municipais acesse o portal da Câmara
de Taubaté na internet, www.camarataubate.sp.gov.br/legislacao.

ESPECIAL
SESSÃO

SIGA A
GENTE
NO INSTA

/camarataubate
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ATOS OFICIAIS
Sessão
22ª SESSÃO ORDINÁRIA –
31.8.2021
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
2ª discussão e votação do Projeto
de Lei Complementar nº 14/2020, de
autoria do Prefeito Municipal, que
dispõe sobre a redefinição de alíquotas de contribuição previdenciárias destinadas ao Regime Próprio
de Previdência Social do Município
de Taubaté, e dá outras providências.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto
de Lei Complementar nº 15/2021, de
autoria do Prefeito Municipal, que
altera a Lei Complementar nº 2, de
17 de dezembro de 1990 (taxa de licença de academias).
– Há uma emenda.
ITEM 3
Discussão e votação única do Projeto
de Decreto Legislativo nº 14/2021,
de autoria da Vereadora Elisa Representa Taubaté, que concede Título de
Cidadão Taubateano ao senhor Ronaldo José Robles.
ITEM 4
Discussão e votação única do Projeto
de Decreto Legislativo nº 16/2021,
de autoria do Vereador Paulo Miranda, que dispõe sobre a concessão
de Título de Cidadão Taubateano ao
Senhor Mateus de Oliveira Soares.
ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 75/2020, de autoria
do Prefeito Municipal, que autoriza
a alienação de imóvel, localizado
no Município de Ubatuba, de Patrimônio da Universidade de Taubaté.
ITEM 6

1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 76/2020, de autoria
do Prefeito Municipal, que autoriza
a alienação de imóvel, localizado no
Município de Taubaté, de Patrimônio
da Universidade de Taubaté.
ITEM 7
1ª discussão e votação do Projeto
de Lei Complementar nº 13/2020, de
autoria do Vereador Diego Fonseca,
que acrescenta dispositivos na Lei
Complementar nº 7, de 17 de maio
de 1991, para regulamentar a instalação, manutenção e remoção de
extensão temporária de passeio público, denominada parklet.
– Há duas emendas.
PALAVRA DOS VEREADORES
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, DEM
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, PSL
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, DEM
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Plenário Jaurés Guisard, 27 de agosto
de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Licitação
RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: nº 3050/2021 – Assinatura dos periódicos: “Revista Brasileira de Direito Municipal”, “Revista Brasileira de Direito Público”,
“Revista de Direito Público da Economia” e “Revista Fórum de Direito
Financeiro e Econômico”.
Ante os documentos juntados aos
autos do processo epígrafe e do parecer exarado pela Procuradoria Legislativa, com fundamento no art.
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25, com o art. 24, II da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações, e, em
atenção ao comando previsto no art.
26, da mesma Lei, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação em favor da
empresa EDITORA FÓRUM LTDA.
Publique-se.
Taubaté, 26 de agosto de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº 2720/2021
MODALIDADE: Dispensa de Licitação
nº. 100/2021 (Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL
DE TAUBATÉ
Contratada: Soler & Caldeira Soluções em Tecnologia LTDA - ME
Objeto: Prestação de serviço de manutenção de website.
Valor Total: R$ 14.400,00 (quatorze
mil e quatrocentos reais).
Prazo: 12 (doze) meses a partir do
Termo de Início de Execução Contratual.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99
- Outros Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Pessoa
Jurídica.

Ato da Presidência
ATO DA PRESIDÊNCIA
N.º 09/2021
O Presidente da Câmara Municipal
de Taubaté, no exercício das atribuições conferidas pela Resolução n.º
208, de 15 de dezembro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º Designar as componentes da
Procuradoria Especial da Mulher, que
fica assim constituída até o final da
atual legislatura:
I – Vereadora Vivi da Rádio - Procuradora Especial da Mulher;
II – Vereadora Elisa Representa
Taubaté – 1.ª Procuradora Adjunta;
III – Vereadora Talita Cadeirante – 2.ª
Procuradora Adjunta.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na
data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 26 de
agosto de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
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Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
Requerimento
N°
1245/2021
Autor: Richardson da Padaria - Requer informações sobre a adaptação para acessibilidade da frota de
ônibus de Taubaté.
Of. nº 918/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1246/2021
Autor: Rodson Lima Bobi - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade da
criação de um dia especial para vacinação dos munícipes que perderam
o prazo de sua imunização.
Of. nº 919/2021
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°
1247/2021
Autor: Rodson Lima Bobi - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito cópia do contrato
da Prefeitura com a empresa Santa
Helena, prestadora do serviço de fornecimento de alimentação oferecida
nas escolas municipais pela empresa.
Of. nº 919/2021
Segue por cópia o contrato.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento

N°

1248/2021

Autor: Neneca Luiz Henrique - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que possa nos prestar informações a respeito do cronograma da
vacinação do covid-19 em relação à
faixa etária de 18 anos para baixo.
Of. nº 917/2021
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°
1249/2021
Autor: Neneca Luiz Henrique - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que possa nos prestar informações a respeito da assistência realizada pelo município em prol dos
portadores de deficiência auditiva.
Of. nº 917/2021
Seguem por cópia as informações
restadas pelo Departamento de Proteção Social Especial, da Secretaria
de Desenvolvimento e Inclusão l, e
do Cedic (Centro de Distúrbio da Comunicação), da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1250/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté - Requer do Exmo. Sr. Prefeito que se
digne a ampliar a oferta de dispositivo para incontinência urinária masculina, Uripen, aos pacientes atendidos pelo Qualist.
Of. nº 914/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Coordenação do
Qualist, da Secretaria de Saúde.

Órgão oficial da Câmara Municipal de Taubaté
Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 208
Centro - CEP 12030-040
Tel. (12) 3625-9500
Fax: (12) 3625-9527
www.camarataubate.sp.gov.br
camarataubate@camarataubate.sp.gov.br
Instagram /camarataubate
Facebook /camarataubate
Twitter @camarataubate
Youtube /tvctaubate
Editado sob responsabilidade da Mesa
Tiragem limitada

Diretoria de Comunicação
diretor de comunicação

Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1251/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté - Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre redutor de velocidade na
Avenida José Bonifácio Moreira.
Of. nº 914/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que não dispõe, no momento, de dotação financeira para a
implantação de lombadas no local.
Informa, ainda, que será providenciada a instalação de outros dispositivos de sinalização viária, a fim de
coibir os excessos de velocidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1252/2021 Autor:
Talita Cadeirante - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o
andamento do processo para implantação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno Autista (CIPTEA) em Taubaté.
Of. nº 921/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia
as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1253/2021 Autor:
Talita Cadeirante - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre as
ações desenvolvidas para combate e
erradicação do trabalho infantil.
Of. nº 921/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia
as informações prestadas pelo Departamento de Proteção Social Especial, da Secretaria de Desenvolvi-

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)

Júlio César Zacarias da Rocha

chefe de redação

Tânia Cação Vinhas
repórteres
estagiários
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mento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1254/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté, Vivi
da Rádio, Douglas Carbonne - Requer informações do Senhor Diretor-Presidente da Funac Prof. Dr. Isnard
de Albuquerque Câmara Neto sobre
o processo seletivo.
Of. Funac nº 31/2021
1- Foi disponibilizado no site da
Funac o procedimento para os recursos e seus respectivos prazos.
Não bastasse isso, foi também disponibilizado um e-mail para questionamentos acerca dos indeferimentos
dos respectivos recursos, os quais,
através de número protocolo, o candidato teve livre acesso ao seu resultado. 2 - Não há possibilidade de reavaliar tais inscrições, vez que o aviso
colocado no site da Funac foi claro
ao prever: “Após análise do seu recurso, a Comissão do Processo Seletivo Simplificado solicita que a existido mais de uma inscrição, deve ser
reenviada uma para cada cargo impreterivelmente até 16/6/2021 às
12:00”. 3 - Após a revisão final dos
candidatos, os que não preencheram
os requisitos mínimos, ou seja, pontuação abaixo do critério classificatório não foram publicados juntamente a lista geral de classificados,
ainda, informamos no site que foram
constatadas algumas divergências
nas listas de classificação, por isso
houve a necessidade de retificação.
4 - O Edital 1/2021 encontra-se no
site www.funac.art.br/concursos. O
acesso está viabilizado através do
aviso “Edital nº 1/2021 - Processo Seletivo para contratação temporária”
Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Diretor presidente Funac
Requerimento
N°
1255/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté, Vivi
da Rádio, Douglas Carbonne - Requer informações da Senhora Diretora-Presidente da Funcabes Prof.ª
Ma. Maria Angela Petrini sobre o
processo seletivo.
Of. 0395/2021
1- Foi disponibilizado no site da Funcabes o procedimento para os recursos e seus respectivos prazos.

Não bastasse isso, foi também disponibilizado e-mail para questionamentos acerca dos indeferimentos
dos respectivos recursos, os quais,
através de número de protocolo, o
candidato teve livre acesso ao seu
resultado. 2- Não há possibilidade
de reavaliar tais inscrições, vez que o
aviso colocado no site da Funcabes
foi claro ao prever: “Após análise
do seu recurso, a Comissão do Processo Seletivo Simplificado, solicita
que a correspondência eletrônica de
inscrição seja reenviada (caso tenha
existido mais de uma inscrição, deve
ser reenviada uma para cada cargo)
impreterivelmente até 16/6/20212
às 12:00”. 3- Após a revisão final
dos candidatos, os que não preencheram os requisitos mínimos, ou
seja, pontuações abaixo do critério
classificatório não foram publicados
juntamente a lista geral de classificados. 4- O Edital 1/2021 encontra-se no site www.funcabes.com.br.
O acesso está viabilizado através do
aviso “Acesse Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária Convênio Funcabes/Prefeitura
de Taubaté – Educação Infantil”.
Prof.ª Ms. Maria Ângela Petrini
Diretor Presidente da Funcabes
Requerimento
N°
1256/2021
Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Exmo. Sr. Prefeito que determine
à Secretaria competente que revitalize a Escola Municipal Dom Pereira
de Barros, localizada no bairro Granja
Bela Vista.
Of. nº 912/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Divisão de Obras e
Manutenção do Patrimônio Escolar,
da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1257/2021
Autor: Adriano Coletor Tigrão - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre o atendimento da demanda do Centro Municipal de
Medicamentos (Cemume)
Of. nº 909/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Divisão de Assistência
Farmacêutica.
Prefeito Municipal
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Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1258/2021
Autor: João Henrique Dentinho - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, readequação da pintura de solo na ciclovia
da Vila Militar no Bairro do Itaim.
Of. nº 915/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que será incluída na programação da equipe de sinalização viária a adequação da ciclofaixa.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1259/2021
Autor: João Henrique Dentinho - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente,
iluminação na área pública da Vila
Militar no Bairro do Itaim.
Of. nº 915/2021
A Secretaria de Serviços Públicos
efetuará levantamento, a fim de verificar que fase o projeto se encontra,
para adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1260/2021 Autor:
João Henrique Dentinho - Requer ao
Prefeito que determine ao departamento competente cronograma da
reforma no PEV do Jaraguá.
Of. nº 915/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que são executadas as reformas pontuais necessárias, e só
será possível estabelecer um cronograma de reforma geral, quando da
liberação de recursos financeiros.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1261 /2021
Autor: João Henrique Dentinho - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, poda das
árvores que estão ao longo de Rua
no Bairro Cecap.
Of. nº 915/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será incluída
em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1262/2021
Autor: João Henrique Dentinho - Re-
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quer ao Exmo. Sr. Prefeito, conserto
do alambrado do campo de futebol
do Bairro Independência.
Of. nº 915/2021
A Secretaria de Obras informa que
determinou ao setor competente a
verificação e posterior atendimento
quanto ao solicitado, dentro de sua
programação. Quanto à segurança
do local, a Secretaria de Segurança
Público Municipal informa que intensificará as rondas ostensivas e
preventivas com emprego da Guarda
Civil Municipal nas proximidades
do campo de futebol localizado no
Bairro Independência.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1263/2021
Autor: João Henrique Dentinho - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, corte de
mato e limpeza em calçada do Bairro
Chácara Dr. Hipólito.
Of. nº 915/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será incluída
em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1264/2021
Autor: João Henrique Dentinho - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente,
transformar o ESF da Chácara Silvestre em PAMO.
Of. nº 915/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1265/2021
Autor: Alberto Barreto - Requer ao
Prefeito que determine ao departamento competente, para que verifique a possibilidade de limpeza, e
colocação Poste de Iluminação Pública, localizado na Rua João Vanone,
Estoril, entre os números 505 e 551.
Of. nº 916/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a limpeza será incluída em
sua programação de serviços e será
avaliada a viabilidade da instalação
da iluminação solicitada.
Prefeito Municipal

Requerimento
N°
1266/2021
Autor: Diego Fonseca - Requer ao
Prefeito que realize estudo para viabilizar a implantação do Programa
de Acessibilidade Rural, conhecido
como CEP Rural.
Of. nº 1031/2021
Foi feito levantamento das vias rurais
oficializadas e constatou-se que 43
delas não têm CEP atribuído. Foi autuado processo e encaminhado aos
Correios para que faça a atribuição.
A atual gestão inscreveu-se no programa Rotas Rurais, do Governo do
Estado, que tem como finalidade a
implantação do GPS rural.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1267/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito - Estudos para prevenir acidentes de
trânsito e providências urgentes
para maior segurança na Av. Helvino
de Moraes, próximo a Escola Monsenhor João Alves, na Vila São José.
Of. nº 1032/2021
Foi realizada vistoria na rua Helvino
de Moraes, bem como agendada
as contagens veiculares e de velocidade, a fim de avaliar a necessidade
de implantação de medidas de redução de velocidade. Depois de concluídos os estudos, serão executados
os projetos necessários para esta via.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1268/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer ao Prefeito informações sobre
a possibilidade de instalar pista de
skate no Sedes.
Of. nº 1032/2021
Não há estudo de viabilidade de instalação de pista de skate de Sedes.
Existem atualmente seis pistas na cidade: Parque do Itaim; Parque do
Quiririm; Parque Jardim das Nações;
Skate Plaza; Cecap e Bela Vista.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1269/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer ao Prefeito informações sobre
zeladoria e providências relativas à
vistoria nas calhas de todas as quadras do parque e complexo esportivo do Sedes, bem como adequada

manutenção dos banheiros, instalações e acessibilidade.
Of. nº 1032/2021
O requerimento foi direcionado ao
engenheiro responsável para avaliação e adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1270/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer ao Prefeito informações sobre
a inclusão do parque Sedes no programa Pomares Urbanos, a instalação de horta comunitária e delimitação de área para instalação de
suportes para rede de balanço/descanso no parque.
Of. nº 1032/2021
No Sedes foram plantadas 20 mudas
de espécies frutíferas, devendo ser
beneficiado com mais num futuro
Programa de Pomares Urbanos.
Quanto à horta comunitária, a Secretaria de Meio Ambiente possui
um programa de hortas nas escolas,
que por motivos de pandemia foi
suspenso, devendo voltar assim que
a situação se normalizar. Quanto
à instalação de redes de balanço a
possibilidade será avaliada pela Secretaria de Serviços Públicos.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1271/2021
Autor: Adriano Coletor Tigrão - Requer ao Prefeito informações sobre a
instalação de iluminação de LED em
praças do município de Taubaté.
Of. nº 1033/2021
A revitalização da iluminação da
Praça Santa Terezinha está 100%
concluída. As demais praças serão
contempladas por etapas, conforme
a disponibilidade de recursos.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1273/2021
Autor: Adriano Coletor Tigrão - Requer ao Prefeito informações sobre o
programa Atividade Delegada.
Of. nº 1033/2021
O convênio para a Atividade Delegada foi renovado, tendo sido publicado o extrato de convênio em Diário
Oficial do Estado no dia 28/7/2021.
Prefeito Municipal
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Faça a busca
na sua TV.

