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Adriano
Coletor Tigrão
Cidadania
O vereador Adriano Coletor Tigrão
cobrou mais comprometimento da
Prefeitura com o futuro do Instituto
de Previdência do Município.
- Nós reclamamos tanto aqui que
o IPMT está falindo, e a gente vê [a
Secretaria de Finanças] dando licença-prêmio para pessoa com salário
de quase R$ 12 mil. Eu acho que é
inaceitável a gente ficar falando que
o IPMT está quebrando. Quebrando
não por causa de nós, mas sim por

causa de gestão. A gestão tem que ser
séria com o servidor. Não vai quebrar,
temos dinheiro, isso eu tenho certeza.
Mobilização
Ele pediu mais união aos servidores, para que juntos possam lutar pelo
equilíbrio financeiro do IPMT.
Ações
O parlamentar comemorou a futura implantação de uma área de lazer
pública no bairro Água Quente, em
parceria com a empresa MRS.

Alberto
Barreto
PRTB
Após apresentar um vídeo do ministro Luís Roberto Barroso, o vereador Alberto Barreto fez críticas ao Supremo Tribunal Federal.
- O que o STF tem para articular
com o Congresso? Com políticos que
estão respondendo processos no
STF? É gravíssimo, é a interferência
dos poderes. Eles são harmônicos, independentes entre si, não cabe a um
ministro, a um juiz, articular projeto
de lei. É usurpação do poder, é inter-

ferência. Depois diz que quem estica a
corda é o presidente Bolsonaro. Quem
está implementando o AI-5 é o STF,
cassando políticos que pensam diferente deles, prendendo, censurando.
Política internacional
Barreto comentou a tomada de poder do Afeganistão pelo grupo Talibã.
- Cadê as feministas para defender
essas mulheres? Cadê os partidos de
esquerda fazendo repúdio? Ninguém
fala nada!

Boanerge

PTB
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O vereador Boanerge defendeu as
ações do presidente Jair Bolsonaro e
criticou o Supremo Tribunal Federal.
- Até agora, ele [Bolsonaro] só agiu
nos contornos da Constituição. Já o
STF, o novo partido político brasileiro,
esse não! Esse faz o que quer! Veja aí
a diferença entre a real democracia.
Isso é democracia: um presidente que
é atacado 24 horas por dia, até hoje
não saiu dos contornos da Constituição. Teria todos os motivos para fazer

isso, se não fosse comprometido com
a sociedade brasileira e com a Constituição sob juramento.
Manifestação
Ele lamentou a prisão de Roberto
Jefferson, presidente do PTB, e incentivou a participação do povo na manifestação agendada para o dia 7 de
setembro, na Avenida Paulista.
- O público não estará lá para
apoiar o presidente, estará para
apoiar a Constituição!
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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 20ª sessão
ordinária, em 17 de agosto

Diego
Fonseca
PSDB
O vereador Diego Fonseca apoiou
a Secretaria de Mobilidade Urbana
quanto à sugestão de inverter o sentido do trânsito da avenida Nove de
Julho, no Centro.
- Lembro que em 2013 eu fiz um
requerimento solicitando um estudo
da avenida Nove de Julho, fazendo a
inversão da Nove de Julho, e foi anunciado recentemente que a Prefeitura
vai fazer um estudo não só na Nove
de Julho, mas em algumas ruas do

entorno também. Então eu quero parabenizar o secretário de Mobilidade,
Thiago Dias, que teve essa sensibilidade de poder só fazer isso: escutar.
Escutar, programar, fazer o estudo e,
se for viável, implantar.
Saúde
Ele se mostrou satisfeito com a entrega de medicamentos nas UPAs aos
finais de semana. Também cobrou o
mutirão para diminuir a lista de espera por exames médicos.

Douglas Carbonne

DEM

O vereador Douglas Carbonne
anunciou a implantação do “cavalo
de lata”, projeto que vai beneficiar
coletores e carroceiros, além de
proteger os animais.
- O projeto vai ser incorporado
pelo Fundo Social de Solidariedade
de Taubaté (Fussta), para atender
os nossos recicladores e também as
pessoas que têm carroça. [Eles irão]
treinar e capacitar essa mão de obra,
inserir programas sociais. É muito

triste a realidade destas famílias, e a
gente precisa lutar para tirar esses
animais das ruas, principalmente por
conta do sofrimento e para dar dignidade para as famílias.
Causa animal
O parlamentar informou que o
Centro de Controle de Zoonoses também irá ganhar um Parcão. Ele ainda
agradeceu aos voluntários pela manutenção de comedouros e bebedouros para animais de rua.

Elisa Representa Taubaté

Cidadania

A vereadora Elisa Representa
Taubaté explicou que haverá um edital em seu gabinete, para que as pessoas apresentem projetos que poderão ser escolhidos pelo mandato para
a destinação de emendas.
- Nós vamos selecionar esses projetos e vamos destinar as emendas
para o ano que vem. Qualquer organização, munícipe, que tenha um
projeto, inscreva! Qualquer dúvida,
manda e-mail para a gente, e inscre-

vam-se, tá? Para a gente poder destinar as emendas e devolver ao povo
o que é do povo.
Elisa afirmou que o período de inscrição irá até o dia 31 de agosto e que
os links estão nas mídias sociais.
Educação
Ela reforçou a importância da presença de profissionais capacitados
nos berçários, conforme atribuição
iniciada pela Prefeitura, para atuar de
forma pedagógica com bebês.
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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 20ª sessão
ordinária, em 17 de agosto

Jessé
Silva
PL
Após a participação popular de
moradores do bairro Estoril, o vereador Jessé Silva agradeceu ao prefeito
e ao secretário de Obras, Rodrigo Rodrigues, pelo diálogo estabelecido na
realização de obra de galeria pluvial.
- Eu levei a sugestão para ele [o
secretário], e ele foi até o local, viu
o que realmente necessitava e pediu
para que fosse incluído o trabalho
das galerias, algo tão importante
para aquela avenida.

Esporte
O parlamentar parabenizou o time
de futebol sub-20 de Taubaté pelo desempenho nas competições regionais
e estimulou o envio de emendas parlamentares às categorias de base.
Fiscalização
Ele citou uma visita realizada no
Belém e a sua participação em uma
visita técnica da Secretaria de Meio
Ambiente em local que necessita de
autorização para obra.

João
Henrique Dentinho
PSL
O vereador João Henrique Dentinho informou sobre o funcionamento
do novo “minipaço municipal”. Localizado na avenida Tomé Portes Del Rei,
na Vila São José, o espaço reúne quatro secretarias.
- Nós temos as Secretarias de Planejamento, de Mobilidade, de Obras e
de Serviços Públicos. Isso vai dar agilidade em todos os processos. Qualquer processo que você entre ali e que
precise da união dessas secretarias,

fica mais fácil. Além de colocar todos
num único local para nós, vereadores
- quando precisarmos de alguma coisa, você tem quatro secretários.
Ações
Dentinho parabenizou o novo secretário de Desenvolvimento e Inovação, Alexandre Ferri, que já avisou
que o Banco do Povo e o Sebrae vão
para um único local, e elogiou o trabalho do gestor da Secretaria de Cultura,
Julio Sergio de Lima.

Marcelo Macedo

MDB
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O vereador Marcelo Macedo
apoiou o projeto de lei que altera a
alíquota paga pelo funcionário público ao Instituto de Previdência do
Município, mas garantiu que segue do
lado do servidor.
- Eu quero deixar claro para você,
servidor, que está assistindo: este vereador e os demais estão do lado de
vocês. É uma lei que tem que ser cumprida, mas isso não quer dizer que
vocês vão ficar abandonados. Precisa-

mos cobrar a reposição salarial, o plano de carreira, reforma administrativa e tudo mais que se faz necessário.
Universidade
Ele também defendeu a incorporação de abono ao salário dos funcionários da Unitau.
Segurança
Macedo reforçou que, após a volta
da atividade delegada, a cidade terá
a atividade integrada. “A Polícia Civil
merece ter esse reconhecimento.”
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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 20ª sessão
ordinária, em 17 de agosto

Moises
Luciano Pirulito
PL
O vereador Moises Luciano Pirulito
defendeu a realização de um mutirão
para acabar com a fila de espera por
exames médicos.
- Exame de endoscopia: seis mil
pessoas [na fila]. Sabemos que tivemos um problema com a prestadora
de serviços, a empresa sumiu com os
bancos de dados no início do mandato. Faça um mutirão, prefeito! Dê um
empenho nisso, porque as pessoas estão morrendo nas filas gigantescas. O

senhor prometeu em campanha que
daria um tratamento humanizado, diferenciado, e então nós acreditamos
nisso - eu ainda acredito nisso.
Fiscalização
O parlamentar cobrou a manutenção de câmeras do COI e aumento do
efetivo da Guarda Civil Municipal e da
Polícia Militar nas ruas.
Também lamentou a falta de exames de ultrassom na maternidade do
Hospital Municipal Universitário.

Rodson Lima Bobi

PSDB

O vereador Rodson Lima Bobi listou algumas reivindicações feitas pelos guardas de trânsito do município,
como o aumento do efetivo.
- Hoje são cerca de 25 guardas.
Daqueles que não estão fazendo
serviço administrativo, sobram cinco durante o dia e um à noite, porque têm as folgas. Segundo o Código
de Trânsito, a cada 1.000 veículos,
tem que ter de um a dois agentes de
trânsito, então a cidade teria que ter

de 224 a 448 agentes. Isso é lei.
Pedido
Os agentes de trânsito teriam cobrado investimentos como construção de uma base fixa, capacitação profissional, plano de carreira, reajuste
salarial e mais segurança no apoio a
operações policiais de alto risco.
Hitt
Bobi apurou o assunto e desmentiu boatos de que o Hub de Inovação
Tecnológica (Hitt) iria fechar.

Serginho

Progressistas

O vereador Serginho atualizou
informações sobre o progresso da
obra na tubulação de água do córrego
Monção, no Jardim Mourisco.
- Para que dê andamento nos trabalhos do córrego Monção, para que a
gente possa então voltar a ter o fluxo
de trânsito ligando esses importantes
bairros, está ali o maquinário, o caminhão da Sabesp, que tem que fazer a
interligação e desviar a tubulação de
água e de gás. Então, o seu imposto

está sendo investido nesta importante via de ligação da nossa cidade.
Requerimento
Ele solicitou, via requerimento, a
criação de um curso na Escola do Trabalho destinado à criação de cartazes
para vitrines de comércios. Também
falou da moção de apoio pela volta do
curso de garçom na escola.
- Vamos valorizar aqueles que querem trabalhar nesse novo ramo de
atividade e estão desempregados.
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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 20ª sessão
ordinária, em 17 de agosto

Talita
Cadeirante
PSB
A vereadora Talita Cadeirante criticou a fala do ministro da Educação,
Milton Ribeiro, que sugeriu que alunos com deficiência “atrapalham”
o aprendizado de outras crianças e
que poderiam criar salas especializadas para eles.
- Isso é o contrário de inclusão,
isso é segregação. É muito mais fácil
levantar uma escola bonita, colocar
as pessoas com deficiência e falar que
isso é inclusão: separar essas pessoas

da sociedade. Aí, tem um monte de
gente que não entende as nossas especificidades, como é a nossa rotina, e
isso gera preconceito.
Educação
Talita defendeu que a escola não
serve apenas como uma forma de se
colocar no mercado de trabalho.
- É lugar de criar, de exercer a nossa cidadania. É onde a gente aprende
a respeitar aquilo que é diferente e a
conviver com outras realidades.

Projeto que aumenta alíquota de
contribuição ao IPMT tem discussão adiada
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Após pedido de vista da vereadora Talita Cadeirante (PSB), foi
adiada a discussão do projeto de lei
complementar 14/2020, de autoria
do prefeito, 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, Unitau, fundações
universitárias ou do próprio IPMT. A
proposta estava na pauta da sessão
ordinária do dia 17.
Para aposentados e pensionistas,
a proposta aumenta para 14% a alíquota sobre o valor que ultrapassar
o teto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Os repasses
deverão ocorrer mensalmente, com
objetivo de manter o equilíbrio financeiro e atuarial e a manutenção
do custeio previdenciário.
O projeto adéqua a legislação
municipal à reforma nacional da
Previdência, efetivada pelo Governo
Federal em 2019. Além disso, considera que o IPMT possui “déficit técnico atuarial elevado”.

Guaranastock

Denominação
Também a pedido de Talita, foi adiada por uma sessão a discussão do
projeto de lei ordinária 32/2021,
de sua própria autoria, que proíbe a
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denominação de ruas e bens públicos com nomes de pessoas que tenham sido condenadas por crimes
hediondos ou nas condições previstas na Lei Maria da Penha e Lei da
Ficha Limpa.

ESPECIAL
SESSÃO

Projeto que regulamenta resgate de
animais de médio e grande porte é
aprovado
Para efetuar o resgate, o dono do animal deverá comprovar a propriedade por meio
de documentos, fotos ou testemunhas
A Câmara de Taubaté aprovou,
dia 17, o projeto de lei complementar 1/2021, de autoria do vereador
Douglas Carbonne (DEM), que regulamenta o resgate, pelo proprietário,
de animais de médio e grande porte
recolhidos pela Prefeitura.
O resgate 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; 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).
Emenda da Comissão de Justiça
e Redação, aprovada com o texto,
faz correção textual. Outra emenda,
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.
A intenção é monitorar os casos reincidentes.
O projeto depende de aprovação
em segunda votação para que seja encaminhado para sanção.

StockPhotos
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SESSÃO

Adequação de nível universitário
em referência salarial é aprovada
Petterson Vitoriano

Vereadores no Plenário durante sessão do dia 17
Os vereadores de Taubaté aprovaram o projeto de lei complementar
14/2021, de autoria do prefeito, que
adéqua o valor correspondente ao
adicional de nível universitário à referência salarial em cargos e funções
em que havia este requisito. A proposta foi incluída na pauta da sessão
do dia 17 a pedido do líder do gover-

no, vereador Marcelo Macedo (MDB).
O projeto altera o quadro de referências salariais e as descrições dos
cargos e funções na Prefeitura de
Taubaté e no Instituto de Previdência do Município (IPMT).
O adicional de nível universitário
passa a integrar a remuneração dos
servidores que fazem jus a ele. Con-

forme o prefeito ressalta na mensagem da proposta, não há impacto financeiro ao município.
Emenda da Comissão de Justiça,
aprovada com o projeto, faz adequação textual. Para que seja encaminhada à sanção do chefe do Executivo, a
proposta deverá passar por segunda
discussão na Câmara.

Inclusão do FestFêgo no calendário oficial
depende de sanção
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Os vereadores aprovaram em segunda votação dia 17 o projeto de lei
65/2021, de autoria da vereadora Elisa Representa Taubaté (Cidadania),
que inclui no calendário municipal de
eventos o Festival de Teatro da Escola
Municipal de Artes Maestro Fêgo Camargo, o FestFêgo.
O festival é realizado anualmente,
na segunda quinzena de novembro,
pelos alunos formandos do curso profissionalizante de artes cênicas e foi
realizado por sete anos consecutivos,
inclusive de forma virtual durante a
pandemia do coronavírus.
Para que a inclusão no calendário
oficial se torne lei, o documento depende da sanção do prefeito.

Guaranastock
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ESPECIAL
SESSÃO

Câmara aprova R$ 2,9 milhões
em créditos para Unitau
A Câmara de Taubaté aprovou o
projeto de lei ordinária 113/2021, de
autoria do prefeito, que abre crédito
adicional suplementar no valor de
R$ 2.987.000 para a Universidade de
Taubaté (Unitau). O documento foi incluído na pauta da sessão do dia 17 a
pedido do líder do governo, vereador
Marcelo Macedo (MDB).
De acordo com documento assinado pela reitora Nara Fortes, anexo ao
projeto, o recurso se refere ao superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial de 2020 e deverá ser utilizado em: R$ 515 mil para indenizações e restituições; R$ 600 mil para
material de consumo; R$ 600 mil para
equipamento e material permanente;
R$ 672 mil em auxílio financeiro e estudantes; R$ 450 mil para vencimen-

Imprensa CMT

to e vantagens fixas; R$ 130 mil para
obrigações patronais; e R$ 20 mil
para outras despesas.

O projeto depende de segunda
votação para que seja encaminhado
para sanção do chefe do Executivo.

Reitora da Unitau e ex-diretor de Segurança
deverão receber título de cidadania

A reitora de Universidade de
Taubaté (Unitau), Nara Lúcia Perondi Fortes, e o ex-diretor de Segurança da Prefeitura, sargento
Jarbas Nogueira Martins, deverão
receber título de cidadania taubateana, por iniciativa dos vereadores Vivi da Rádio (Republicanos) e
Boanerge (PTB), respectivamente.
Os projetos de decreto legislativo
11/2021 e 13/2021 foram aprovados na sessão do dia 17.
Nara nasceu em 1965 em Ronda
Alta (RS). É graduada em Ciências
Biológicas pela Universidade de
Passo Fundo (RS), especializada em
Controle Biológico de Doenças de
Plantas, mestre em Microbiologia
Agrícola e do Ambiente e doutora
em Agronomia pela Universidade
Estadual Paulista (Unesp).
Há 28 anos trabalha na Unitau
como professora, pesquisadora e
gestora, tempo em que se dedicou
ao ensino, à pesquisa e à extensão,
conhecendo a estrutura, os servidores e professores da Universidade.
Foi pró-reitora de Graduação e Es-

Unitau

Arquivo pessoal

tudantil; membro e presidente da
Copesa, órgão que organiza o vestibular; e membro da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação.
Já o segundo título de cidadania
aprovado será entregue a Jarbas,
que nasceu em 1965 em São Paulo
(SP). Ingressou na Polícia Militar do
Estado de São Paulo através de concurso público em 1989, diplomado
pela Escola de Formação de Soldados de Pirituba. Em 1991, começou
a atuar no 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior General Salgado, em
Taubaté, onde teve atuação destacada que lhe rendeu Láurea de Mérito
Pessoal em 1º, 2º, 3º, 4º e 5º graus,
medalha que é almejada por todos
os integrantes da corporação. Entre
2019 e 2020, atuou como diretor na
Secretaria de Segurança de Taubaté.
Os projetos dependem da promulgação do presidente da Casa,
Paulo Miranda (MDB) e a entrega
do título de cidadania deverá ser realizada em solenidade própria para
esta finalidade, prevista para ocorrer em novembro.
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AUDIÊNCIA

Projeto sobre regularização e
legalização de imóveis é debatido
em audiência

Valeska Migotto

Alexandre Ferri, Lúcio de Araújo, Douglas Carbonne e João Marcos Cervantes
Vereadores de Taubaté, representantes da Prefeitura, Ministério Público e profissionais dos setores de engenharia e arquitetura participaram
de um debate sobre o projeto de lei
110/2021, que trata da regularização
de edificações irregulares e clandestinas do município. A audiência foi realizada na quinta-feira, 19, por iniciativa do vereador Douglas Carbonne
(DEM), que presidiu os trabalhos.
O secretário de Inovação, Alexandre Ferri, explicou que o projeto trata de uma continuação de processos
de regularização fundiária realizados
no passado. “Primeiro regularizamos o parcelamento do solo, e agora
a segunda fase é de regularização de
construções consolidadas. O município só pode fazer o que a lei determina, então tem que ter essa legislação
específica”, explicou.
O secretário de Planejamento,
Lúcio Araújo, destacou que o projeto se refere a construções existentes “até a data da publicação da lei”.
Ressaltou a vistoria responsável,
que passará a permitir a análise e
classificação da edificação por profissional contratado. “Quando a gen-

te vem com a vistoria responsável,
ganha tempo, agilidade no processo
que vai ser tramitado na Secretaria,
mas o melhor, estamos valorizando o profissional de engenharia e
arquitetura, que tem competência
para assumir a responsabilidade sobre aquilo que está vistoriando.”
O promotor João Marcos Cervantes
afirmou que a criação de normas por
meio de decreto, como vinha sendo
feito no município, não é mecanismo
mais adequado para dar segurança e
legalidade necessárias para esse tipo
de providência. “A administração municipal vem falhando há muito tempo
e isso precisa ser corrigido com urgência, o que não retira a necessidade
se de fazer de acordo com a lei a regularização das situações consolidadas.”
O vereador Carbonne frisou a importância do debate sobre o projeto
de lei: “É um tema extremamente delicado, que vai impactar diretamente
na vida das pessoas, é um desafio a ser
realizado na cidade. O envolvimento
de vários setores nessa discussão é
muito importante para o projeto.”
Participaram da audiência os vereadores Adriano Coletor Tigrão (Ci-
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dadania), Alberto Barreto (PRTB),
Moises Luciano Pirulito (PL), Paulo
Miranda (MDB), Rodson Lima Bobi
(PSDB), Serginho (Progressistas) e
Vivi da Rádio (Republicanos).
O vídeo está disponível no canal da
TV Câmara Taubaté no Youtube.
Projeto
O projeto de lei 110/2021 autoriza
o município a regularizar ou legalizar
edificações irregulares ou clandestinas que estejam em desacordo com o
Plano Diretor, Código de Obras e demais legislações urbanísticas. Considera irregular a edificação executada
em desacordo com projeto aprovado
pela Prefeitura e clandestina aquela
que foi feita sem aprovação.
A proposta determina que os projetos de regularização e legalização
ficarão sujeitos ao pagamento de
multa de cinco Unidades Fiscais do
Município (UFMTs), que corresponde a R$ 1.045, e também de contrapartida financeira variável correspondente à porcentagem de UFMT
por metro quadrado da área a ser
regularizada. Os recursos serão direcionados ao Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano.

ESPECIAL
SESSÃO

SIGA A
GENTE
NO INSTA

/camarataubate
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Sessão
21ª SESSÃO ORDINÁRIA
24.8.2021
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 1/2021, de autoria do Vereador Douglas Carbonne, que altera artigo da Lei Complementar nº 7, de 17 de maio de 1991,
para regulamentar o resgate de animais de médio e grande porte pelo
proprietário.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 113/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre a autorização para abertura
de crédito adicional suplementar, no
valor de R$ 2.987.000,00 para os fins
que especifica.
ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto
de Lei Complementar nº 14/2021,
de autoria do Prefeito Municipal,
que adequa o valor correspondente
ao Adicional de Nível Universitário à
Referência Salarial nos Cargos e Funções em que há tal requisito. Altera
o Quadro de Referências Salariais e
as Descrições dos Cargos e Funções
no âmbito desta Prefeitura e do Instituto de Previdência do Município de
Taubaté. Altera o Artigo 182 da Lei
Complementar nº 01/1990.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto
de Lei Ordinária nº 32/2021, de autoria da Vereadora Talita Cadeirante, que inclui dispositivos na Lei nº
3.996, de 1º de dezembro de 2006,
para vedar a denominação de próprios e logradouros públicos municipais com nome de pessoas que
tiverem sido condenadas pelos cri-

mes que especifica.
– Há três emendas.
ITEM 5
1ª 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.
– Há três emendas.
ITEM 6
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 7
Discussão e votação única do
Projeto de Decreto Legislativo nº
15/2021, de autoria do Vereador
Serginho, que concede Título de
Cidadão Taubateano ao senhor Leandro Aguiar Barreto.
PALAVRA DOS VEREADORES
Alberto Barreto, PRTB
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
Plenário Jaurés Guisard, 20 de agosto de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Decreto

12| Câmara Municipal de Taubaté, 20.agosto.2021 • Nº 1403

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 624/2021

Projeto de Decreto Legislativo nº
11/2021
Autoria: Vereadora Vivi da Rádio
Concede Título de Cidadã Taubateana à Sra. Nara Lúcia Perondi Fortes.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ aprova e eu promulgo o seguinte
Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título de
Cidadã Taubateana à Senhora Nara
Lúcia Perondi Fortes.
Parágrafo único. O título deverá ser
entregue à agraciada em reunião
marcada pelo Presidente para esse
fim.
Art. 2º As despesas com o cumprimento deste Decreto Legislativo
correrão por conta de verbas orçamentárias próprias consignadas no
orçamento do Legislativo, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 18 de
agosto de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 625/2021
Projeto de Decreto Legislativo nº
13/2021
Autoria: Vereador Boanerge
Concede Título de Cidadão Taubateano ao Senhor Sargento PM Jarbas
Nogueira Martins.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ aprova e eu promulgo o seguinte
Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o título de
Cidadão Taubateano ao Senhor Sargento PM Jarbas Nogueira Martins.
Parágrafo único. O título deverá ser
entregue ao agraciado em sessão, 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 do Legislativo, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 18 de
agosto de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

ESPECIAL
ATOS
OFICIAIS
Ato da Mesa
ATO Nº. 07/2021
A T O Nº. 07/2021

A MESA
CÂMARA NO
MUNICIPAL
TAUBATÉ,
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL
DEDA
TAUBATÉ,
USO DEDESUAS
ATRIBUINO
USO
DE
SUAS
ATRIBUIÇÕES
LEGAIS-------------ÇÕES LEGAIS
RESOLVE,
RESOLVE,
Art. 1º Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias do Poder
Art. 1º Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias do Poder Legislativo:
Legislativo:
PROGRAMA

AÇÃO

7005

2257

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
31911300

7005

2255

33919700

3.951,00

7005

2257

33919700

39.947,00

VALOR
460.000,00

A MESA DA CÂMARA

503.898,00

TOTAL

Art. Art.
2º Ficam
para
cobertura
da suplementação
de que
trata
2º Ficamanuladas
anuladas para
cobertura
da suplementação
de que trata o artigo
1º deste
Ato, o
as artiseguintes
orçamentárias:
go 1º
destedotações
Ato, as
seguintes dotações orçamentárias:
2255

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
31911300

15.000,00

7005

2253

33903900

43.898,00

7005

225

33903900

445.000,00

PROGRAMA

AÇÃO

7005

Requerimento N° 741/2021 Autor:
Vereador Paulo de Tarso Cardoso de
Miranda - Requer informações ao
Exmo. Sr. Prefeito sobre a disponibilidade do fornecimento da cópia do
contrato firmado entre a Prefeitura
Municipal e a EcoTaubaté Ambiental.

503.898,00

3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. Art.
3º Este
Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 17 de agosto de 2021.
Câmara Municipal de Taubaté, 17 de agosto de 2021.

AAMESA
CÂMARA
MESA DA
DA CÂMARA
ATO DA MESA Nº. 08/2021

Vereador PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
Presidente

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
CONSIDERANDO que o artigo 3º, III, “d”, da Lei nº 13.979, de 2020, permite às
autoridades a imposição de vacinação compulsória como forma de enfrentamento à emergência de saúde pública causada pela COVID-19;
CONSIDERANDO que os direitos fundamentais à vida e à saúde, previstos
nos artigos 5º, caput, 6º, caput, e 196 da Constituição Federal, devem prevalecer em relação às convicções individuais; e
CONSIDERANDO que compete privativamente à Mesa da Câmara nomear,
exonerar e comissionar servidores, além de manter a segurança da Câmara
Municipal, nos termos do artigo 24, I e II, do Regimento Interno;
RESOLVE,
Art. 1º. A nomeação para o exercício de cargo em comissão é condicionada à
vacinação contra a COVID-19.

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

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA

VALOR

TOTAL

§ 1º Caso a vacinação tenha ocorrido
com imunizante que exija duas doses, o indicado somente será considerado vacinado após receber a segunda dose.
§ 2º O requerimento de indicação
será instruído com cópia da caderneta de vacinação ou do Certificado
Nacional de Vacinação COVID-19.
Art. 2º. Este Ato entra em vigor na
data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 19 de
agosto de 2021.

Of. nº 640/2021
Segue, por cópia, o solicitado, salientando que as informações provenientes do referido contrato estão
disponíveis no Portal da Transparência do Município.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1177/2021 Autor: Serginho - Requer informações
sobre limpeza, higienização e desinfecção dos ônibus do transporte
coletivo, abrigos de ônibus e rodoviárias.
Of. nº 879/2021
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de

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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Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1178/2021 Autor: Serginho - Requer informações
sobre possibilidade de liberar “xepas” das vacinas contra covid-19
para munícipes cadastrados, sem comorbidade.
Of. nº 879/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1179/2021 Autor: Serginho - Requer estudos no
sentido de aumentar o tempo semafórico em alguns locais de Taubaté,
visando mais segurança para passagem nas faixas de pedestres.
Of. nº 879/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que realizará estudo técnico para aumentar os tempos de travessias de pedestres, em especial no
cruzamento em questão.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1180/2021 Autor: Serginho - Requer informações
sobre ações a serem realizadas na
área da saúde para atendimento de
pacientes que ficaram com sequelas
devido ao covid-19.
Of. nº 879/2021
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° 1181/2021 Autor: Serginho - Requer informações
sobre contrapartidas de obras.
Of. nº 879/2021
A Secretaria de Obras informa
que as contrapartidas envolvem
várias secretarias, contudo, tal
demanda foi encaminhada às secretarias competentes para co-

nhecimento e manifestação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1182/2021 Autor: Serginho - Requer informações
sobre adesão ao programa “Progredir” do Ministério da Cidadania do
Governo Federal.
Of. nº 879/2021
O Departamento de Proteção Social
Básica, da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informa que
não há um aceite formalizado em
relação ao Programa Progredir, não
sendo disponibilizado de tal forma.
O Progredir possui caráter centrado
no usuário do Cadastro Único, sendo
ele quem realiza todas as movimentações por meio do acesso ao sistema. O que compete ao Poder Público, dentro do escopo do proposto
pelo Progredir, é publicizar o acesso
ao sistema, que somente pode ser
realizado por usuários regularizados
no Cadastro Único.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1183/2021 Autor: Serginho - Requer informações
sobre Agenda 2030 e os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável.
Of. nº 879/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pelas Secretarias de Planejamento e de Desenvolvimento e
Inovação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1184/2021 Autor: Paulo Miranda - Requer ao Exmo.
Sr. Prefeito, providências quanto ao
comunicado SDG nº34/2021 – Instituição do Regime de Previdências
Complementar – Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo.
Of. n° 876/2021
A unidade competente da Secretaria
de Administração e Finanças informa que por meio de processo administrativo a Prefeitura de Taubaté
mantém de forma sistematizada todas as ações da administração para
o cumprimento do comunicado em
questão. Considerando o fato de até
o início do atual exercício financeiro
não foram tomadas quaisquer me-

14| Câmara Municipal de Taubaté, 20.agosto.2021 • Nº 1403

didas ou elaborados estudos sobre
o tema em questão, a Secretaria de
Administração e Finanças estabeleceu em Grupo de Trabalho interno
para os estudos necessários, os quais
se basearam no Guia de Previdências Complementar para os Entes
Federativos, editado pelo Ministério
da Economia e em nota técnica elaborada pela Conam, os quais foram
juntados ao processo administrativo.
Atualmente o processo tramita nas
unidades competentes desta Prefeitura, para análise e parecer sobre a
minuta de projeto de lei, para a instituição de Regime de Previdência
Complementar no Município e posterior encaminhamento para deliberação do Sr. Prefeito e envio a essa E.
Casa de Leis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1185/2021 Autor: Paulo Miranda - Solicita ao Exmo.
Sr. Prefeito que designe a Secretaria
de Mobilidade Urbana para que realize um estudo com o propósito de
colocação de iluminação nos pontos
de ônibus que sofrem com a falta de
luminosidade.
Of. n° 876/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que por meio do Departamento de Transporte Público elaborará estudo para verificar a viabilidade de implantação nos abrigos.
Cabe destacar que a municipalidade atualmente não possui empresa
responsável pelos pontos para a
parada dos ônibus.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1186/2021 Autor: Professor Edson - Solicita ao
Exmo. Sr. Prefeito que determine à
Secretaria competente a convocação
de professores do curso de garçom
aprovados em concurso público para
as Escolas Municipais do Trabalho.
Of. n° 869/2021
A Secretaria de Educação informa
que o curso de garçons, antigamente ofertado pela Escola Municipal do
Trabalho foi encerrado em 2013. No
que se refere à convocação de professores para o curso de garçom,
será realizado estudos pela Secretaria de Educação para análise quanto
à procura e demanda para tal área.

ESPECIAL
ATOS
OFICIAIS
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1187/2021 Autor: Professor Edson - Solicita ao
Exmo. Sr. Prefeito que determine à
Secretaria de Obras a continuidade do calçamento da Rua Claudino
Velloso Borges, no bairro Esplanada Independência.
Of. n° 869/2021
A Secretaria de Obras efetuará quanto à viabilidade da solicitação e, incluir
em sua programação de trabalho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1188/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito Requer informações ao Exmo. Sr.
Prefeito a implantação de um novo
Cras no bairro Belém e redistribuição da competência geográfica
com o Cras São Gonçalo.
Of. nº 875/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pelo Departamento de
Proteção Social Básica da Secretaria
de Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1189/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito Requer informações ao Sr. Prefeito sobre o número de munícipes
atendidos ou vinculados a cada um
dos cinco Centros de Referência de
Assistência Social e respectivos núcleos, separadamente, número de
assistentes sociais trabalhando em
cada Cras e possibilidade de contratação de mais profissionais.
Of. nº 875/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pelo Departamento de
Proteção Social Básica da Secretaria
de Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1190/2021 Autor: Vivi da Rádio - Requer ao Exmo.
Sr. Prefeito informações sobre a data
prevista para instalação dos semáforos na rotatória da Av. Dr. José Olegário de Barros e Rua José Vicente
de Barros, Parque Santo Antônio.

Of. nº 881/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1191/2021 Autor: Vivi da Rádio - Requer ao Exmo.
Sr. Prefeito novamente informações
quanto à necessidade de obras urgente na estrada que dá acesso ao
bairro Carapebinha.
Of. nº 881/2021
A Secretaria de Obras informa que o
local se trata de propriedade partícular, inclusive com porteira impedindo
o acesso e que pela aparência não
circula veículos há muitos anos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1192/2021 Autor: Vivi da Rádio - Requer ao Exmo.
Sr. Prefeito que informe a data prevista para a execução da emenda n°
81/2019.
Of. nº 881/2021
A Secretaria de Serviços Públicos
informa que os equipamentos referentes à emenda nº 81/2019 foram
adquiridos, e a previsão de instalação é de 30 dias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1193/2021 Autor: Diego Fonseca - Requer ao Prefeito informações sobre o repasse de
dinheiro público a entidades no ano
2019 e 2020.
Of. n° 867/2021
Seguem, por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Administração e Finanças.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1194/2021 Autor: João Henrique Dentinho - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre emenda parlamentar
destinada para a saúde.
Of. nº 873/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia
as informações prestadas pelas Secretarias de Administração e Finan-

ças e de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1195/2021 Autor: João Henrique Dentinho - Requer
ao Exmo. Sr. Prefeito que determine
ao departamento competente a recolocação de barras no aparelho da
academia ao ar livre da Praça Manso
Fukuda, no Bairro Independência.
Of. nº 873/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local e verificada a disponibilidade
de barras para instalação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1196/2021 Autor: João Henrique Dentinho - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
corte de mato e limpeza em terreno
no Bairro Gurilândia.
Of. nº 873/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será avaliada para adoção das providências de
limpeza e/ou notificação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1197/2021 Autor: João Henrique Dentinho - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
que faça a colocação de bancos no
espaço com academia ao ar livre e
playground no Morada do Vale.
Of. nº 873/2021
A Secretaria de Serviços Públicos
informa que será verificada a viabilidade e a disponibilidade de bancos
para instalação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1198/2021 Autor:
João Henrique Dentinho - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito a implantação de
locais de embarque/desembarque
para aplicativos, conforme apontado nos mapas de estudos realizados
com uma comissão dos motoristas
de aplicativos e vereadores em 2020.
Of. nº 873/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
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informa que a implantação de locais
de embarque/desembarque para
usuários de aplicativos, bem como
referenciado os locais, foram indicados por uma comissão de permissionários de Uber junto à Câmara Municipal. Desta feira serão realizados
estudos nos locais indicados, com
o intuito de identificar a viabilidade
de implantação de pontos de parada
para embarque e desembarque.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1199/2021 Autor: Douglas Carbonne - Requerer ao
Exmo. Sr. Prefeito que determine à
Secretaria de Mobilidade que realize um estudo para instalação de três
lombadas na Estrada do Pouso Frio.
Of. nº 868/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que não dispõe no momento de recursos financeiros para
a instalação de lombadas no local.
Informa, ainda, que serão instalados outros dispositivos de sinalização viária, de forma a cobrir os
excessos de velocidade na Estrada
do Pouso Frio.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1200/2021 Autor: Douglas Carbonne - Requerer
à Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo que preste informação
sobre a falta de insulina Asparte no
município de Taubaté.
Requerimento N° 1201/2021 Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Saúde que preste
esclarecimento sobre o dimensionamento da enfermagem nas UPAS e
no Hospital Municipal.
Of. nº 868/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela coordenação da Rede
de Urgência e Emergência de Taubaté e da Diretora Técnica do Hospital
Municipal Universitário de Taubaté.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1202/2021 Autor: Douglas Carbonne - Requerer ao
Exmo. Sr. Prefeito que determine à

Secretaria de Saúde que providencie
a vacinação de todos os funcionários
de supermercados do município.
Of. nº 868/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1203/2021 Autor: Douglas Carbonne - Requerer ao
Exmo. Sr. Prefeito que preste esclarecimentos sobre o contrato com a
SPX Serviços de Imagem Ltda.
Of. nº 868/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia
as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1204/2021 Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Exmo. Sr. Prefeito que preste
esclarecimentos sobre o contrato
com a Ducordis Clínica de Assistência Médica Ltda.
Of. nº 868/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1205/2021 Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Exmo. Sr. Prefeito que determine
à secretaria competente que preste esclarecimento sobre a cobrança
IGP-M nos contratos de bolsa da
modalidade financiamento.
Of. nº 868/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pelo presidente do Sistema Municipal de Bolsas de Estudo.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1206/2021 Autor: Douglas Carbonne - Requerer
a Mag.ª Reitora da Universidade
de Taubaté, Profa. Dra. Nara Lucia
Perondi Fortes que utilize o valor
arrecadado no PRC para efetuar o
pagamento da licença prêmio aos
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servidores, conforme lei 5627/2021.
Of. R n° 172/2021
Conforme manifestação da Pró-Reitoria de Economia e Finanças da Universidade de Taubaté, ainda estamos
no momento de arrecadação do Programa de Recuperação de Créditos
– PRC – 2021. A receita arrecadada
é apurada ao final de cada mês e,
conforme previsto no Art. 12 de Lei
n° 5.627, de 1° de julho de 2021, que
institui o Programa de Recuperação
de Créditos – PRC, que, para maior
conforto de leitura, transcrevemos
abaixo, 50% do total arrecadado será
custeio de despesas com os servidores da Universidade.
Art. 12 O valor arrecadado através
deste PRC será investido impreterivelmente 50% na compra de equipamentos para os cursos e 50% para
custeio de despesas com os servidores da Universidade de Taubaté.
A Diretoria de Recursos Humanos
da Universidade está realizando levantamento dos valores de licença-prêmio a serem pagas, e que os
processos estão sendo instruídos a
fim de atenderem a legislação. Ressaltamos que a Universidade encaminhará, mensalmente, à Câmara de
Taubaté, planilha com o valor total
arrecadado com o PRC, bem como
detalhamentos específicos de como
os valores arrecadados estão sendo
empregados, conforme determina o
Art. 13 da Lei 5.627/21.
Prof.ª Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Requerimento N° 1207/2021 Autor: Elisa Representa Taubaté - Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre limpeza e manutenção
no entorno da praça do campo do
Mourisco.
Of. n° 871/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a limpeza e manutenção
serão incluídas em sua programação
de serviços e verificadas a viabilidade
da instalação de lixeiras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1208/2021 Autor: Boanerge - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito a possibilidade de verificar
junto à Secretaria de Obras uma visita técnica pela Praça Débora Mar-

ESPECIAL
ATOS
OFICIAIS
tins Bonafé dos Santos, a fim de
realizar a revitalização.
Of. nº 866/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local, a fim de efetuar o levantamento das necessidades para melhoria
do calçamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1209/2021 Autor: Richardson da Padaria - Requer
informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de reconhecer
a essencialidade da atividade física e
do exercício físico.
Of. nº 877/2021
A Secretaria de Esportes e Lazer informa que segue o Plano São Paulo,
do governo estadual, de combate à
covid-19 e, acredita que atividade
física é essencial para seus praticantes. Hodiernamente, as atividades
individuais estão liberadas, havendo
apenas restrição para atividades coletivas. A Secretaria de Saúde informa que reconhece a atividade física
como essencial e, nos serviços de
Atenção Básica, durante as consultas
com os médicos e enfermeiros, é recomendado o exercício físico como
forma de promoção à saúde, prevenção de doenças, bem como estimado por meio da ação dos agentes
comunitários de saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1210/2021 Autor: Richardson da Padaria - Requer
informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de determinar às
secretarias competentes que viabilizem estudos para a implantação de
bolsões de proteção para motocicletas nas vias providas de semáforos.
Of. nº 877/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que os bolsões de proteção
para motociclistas junto aos semáforos estão sendo implantados gradativamente, conforme os cruzamentos
vêm sendo revitalizados.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1211/2021 Autor: Richardson da Padaria - Requer

informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de determinar às
secretarias competentes que viabilizem estudos para a regulamentar a
atividade de catadores de recicláveis.

prestadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Of. nº 877/2021
A Secretaria de Serviços Públicos
informa que consultará a Secretaria
de Meio Ambiente e a Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão social, a
fim de viabilizar projeto para regularização tal situação. Ressaltando que
existem no município três cooperativas que recebem material oriundo
de coleta seletiva.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Requerimento N° 1215/2021 Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer
ao Sr. Prefeito cópia dos contratos
da Prefeitura com a empresa SHA
Alimentos e todas as subsequentes
alterações contratuais, se houver, relativa a serviços de merenda prestados à rede municipal de escolas.

Requerimento N° 1212/2021 Autor: Neneca Luiz Henrique - Requer
ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a existência de programas
municipais de combate e prevenção ao suicídio.
Of. n° 874/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Saúde
e pelos Departamentos de Proteção
Social Básica e de Proteção Social
Especial da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1213/2021 Autor: Neneca Luiz Henrique - Requer
ao Exmo. Sr. Prefeito reforma e manutenção nos aparelhos da academia ao ar livre localizada no Sedes.
Of. n° 874/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local, para efetuar o levantamento
das necessidades de manutenção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1214/2021 Autor: Richardson da Padaria - Requer
ao Prefeito cópia do contrato da
Prefeitura entre a Empresa Estapar,
para instruir a Comissão Parlamentar
de Inquérito que investiga e apurar
os trabalhos, com o sistema da Zona
Azul Digital realizado na cidade.
Of. nº 877/2021
Seguem por cópia as informações

Of. nº 875/2021
Seguem, por cópia o contrato solicitado e os termos aditivos firmados
pela SHA Comércio de Alimentos
Ltda., fornecidos pelo Departamento
de Materiais, Patrimônio e Compras.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1216/2021 Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer informações ao Sr. Prefeito
sobre dados relativos aos alunos
com deficiência ou transtornos de
atenção na rede municipal, sua
educação inclusiva, especialmente
considerando os desafios da educação durante a pandemia.
Of. nº 875/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia
as informações prestadas pelo NAP
– Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado, da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1217/2021 Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Exmo. Sr. Prefeito que determine
à Secretaria de Mobilidade que promova a sinalização vertical e horizontal da Estrada do Pouso Frio
Of. nº 868/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que será incluída na programação da equipe de sinalização
viária a revitalização da sinalização
vertical e horizontal da Estrada do
Pouso Frio.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1218/2021 Autor: Douglas Carbonne - Requerer ao
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Exmo. Sr. Prefeito que determine à
Secretaria de Obras que realize melhorias na Estrada do Pouso Frio.
Of. nº 868/2021
A Secretaria de Obras informa que
os serviços de manutenção já foram
executados.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1219/2021 Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer
ao Sr. Prefeito informações sobre o
número de marmitas fornecidas pela
empresa SHA, dados sobre refeições
por alunos, considerando ano letivo
2020 e 2021 até o momento, bem
como valores faturados ou pagos a
referida empresa em cada mês.
Of. nº 875/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Divisão de Controle
de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1220/2021
Autor: Talita Cadeirante - Requer
informações a Mag.ª Reitora da
Universidade de Taubaté sobre a
utilização de recursos, investimentos previstos, destinação de imóveis e projetos de expansão.
Of. nº 173/2021
1) Quanto aos investimentos com
o montante da venda do imóvel de
Ubatuba, informamos que a Universidade de Taubaté está com diversas
solicitações de compras de equipamentos de tecnologia da informação
e de comunicação, como computadores, monitores, notebooks e equipamentos para implantação de sistema Voip. As solicitações estão em
fase de pesquisa de mercado, a fim
de determinar seu valor médio para
posterior abertura de processo licitatório, em conformidade com a legislação vigente. O valor, inicialmente
previsto pela Central de Tecnologia
da Informação para os itens, perfaz o
total de R$ 1.682.996,10, que poderá sofrer alterações após consulta de
mercado. Por meio do Pregão Presencial nº 9/2021, homologado em
25 de junho de 2021, foi empenhada
em 28 de junho de 2021 a compra
dos equipamentos para a ampliação

da rede sem fio da Instituição, visando a atendimento ao Departamento
de Ciências Agrárias, contemplando
os blocos que atendem o novo curso
de Medicina Veterinária e os demais
locais que não possuíam cobertura
da rede, incluindo a sede da Fazenda Piloto e Laboratórios, no valor de
R$ 94.076,10. Serão realizados demais investimentos, com o montante
da venda do imóvel de Ubatuba, na
área de Tecnologia da Informação,
pedagógica e outros, a fim de equipar os departamentos para melhoria
da prestação de serviços aos acadêmicos.
2) Em relação aos outros investimentos previstos para este ano, informamos que, até a presente data, foram
solicitados pelos departamentos
compra de vários equipamentos para
uso pedagógico, bem como mobiliário, os quais foram inicialmente, estimados pelos requisitantes em aproximadamente R$ 1.060.000,00, além
de obras para melhoria da infraestrutura, como adequações de cabines
de força e melhorias/adequações
prediais, estimadas, pela Diretoria de
Obras e Manutenção, em torno de
R$ 228.200,00, que também está em
fase de pesquisa de mercado, para
posterior análise da Administração e
abertura de processo licitatório. Há
previsão de licitação para contratação de empresa para a construção
da Clínica Veterinária Pedagógica,
para atender animais de grande,
médio e pequeno porte, e animais
silvestres, com valor inicial estimado
em R$ 6.600.000,00.
3) No tocante a investimentos no
curso de Medicina, foram solicitados aparelhos de ar- condicionado
visando melhorar a infraestrutura da
Secretaria, bem como do Laboratório de Fisiologia do Instituto Básico
de Biociências. Também foram solicitados equipamentos diversos, como
manequim de intubação torso, simulador de autoexame dos seios, simulador de braço adulto para treino de
função venosa, cama Fowler, laringoscópio, estetoscópios e esfigmomanômetros, perfazendo o valor total inicial, estimado pelo requisitante,
de aproximadamente R$ 37.800,00,
todos em fase de pesquisa de mercado.
Ressaltamos que todos os valores
supracitados (itens 1, 2 e 3) poderão
sofrer alterações, uma vez que foram
consultados e indicados pelos requi-
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sitantes no último trimestre do ano
de 2020.
4) Quanto à concessão, a título oneroso, dos imóveis de propriedade
desta Universidade, informamos que
o imóvel da Praça Monsenhor Silva
Barros, “Pão de Açúcar”, será destinado para aluguel. Já o imóvel da Praça
Félix Guisard, “Quadra D”, deverá ser
destinado para aluguel ou parceria
com a iniciativa privada visando a
recuperação do patrimônio, transformando-o em um centro cultural
gastronômico e de inovação.
5) No que tange ao campus em São
Sebastião, esta Universidade não
tem interesse em abrir campus fora
de se naquela cidade. Destacamos
que temos uma demanda de mais de
R$ 50 milhões de investimentos para
infraestrutura pedagógica da nossa
universidade. Sendo assim, solicitamos de Vossa Senhoria empenho na
aprovação dos projetos de lei que
tramitam nessa Casa de Leis, de números PLC 12/2019, PLO 1/2020, PLO
75/2020, PLO 76/2020, PLO 57/2021
e PLO 113/2021, para que possamos
cumprir nossa meta, fazendo da Unitau uma universidade moderna, inovadora e com, cada vez mais, melhor
qualidade de ensino.
Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Requerimento N° 1221/2021 Autor: Talita Cadeirante, Elisa Representa Taubaté - Requer informações ao
Exmo. Sr. Prefeito sobre o suporte
disponibilizados para os professores
da rede municipal de ensino para o
desempenho das aulas remotas.
Of. nº 880/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1222/2021 Autor: Adriano Coletor Tigrão - Requer
ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o funcionamento e a estrutura
do Transporte Fora do Domicílio.
Of. nº 909/2021
Seguem por cópia as informações
prestadas pela Central de Regulação
de Vagas, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

ANTERIOR

4.919.000,00
35.170.000,00

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

TOTAL DA DESPESA

4.4.00.00.00

4.4.90.00.00

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

4.919.000,00

4.919.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

6.437.479,00

6.437.479,00

4.0.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.00

23.813.521,00

APLICAÇÕES DIRETAS

APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.00.00

23.813.521,00

30.251.000,00

3.3.90.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.00.00.00

ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

GERAL

3.0.00.00.00

CÓDIGO
ATUALIZADA

FIXADA
SUPLEMENTAÇÃO
ANULAÇÃO

35.170.000,00

4.919.000,00

4.919.000,00

4.919.000,00

6.437.479,00

6.437.479,00

23.813.521,00

23.813.521,00

30.251.000,00

2.270.439,80

6.841,00

6.841,00

6.841,00

315.931,28

315.931,28

1.947.667,52

1.947.667,52

2.263.598,80

NO MÊS

EMPENHADA

2.930.833,00

2.930.833,00

2.930.833,00

ARRECADADA
NO MÊS

16.616.058,00

575.650,00

575.650,00

575.650,00

2.736.559,40

2.736.559,40

13.303.848,60

13.303.848,60

16.040.408,00

ACUMULADA

20.515.835,00

20.515.835,00

20.515.835,00

ACUMULADA

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

14.345.618,20

568.809,00

568.809,00

568.809,00

2.420.628,12

2.420.628,12

11.356.181,08

11.356.181,08

13.776.809,20

ANTERIOR

17.585.002,00

35.170.000,00

TOTAL DA RECEITA

DESPESA

17.585.002,00

35.170.000,00

DUODÉCIMO

17.585.002,00

ANTERIOR

1.4.1.4.01

35.170.000,00

ESTIMADA

TRANSF FINANC RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÃO

1.4.1.4.00

CÓDIGO GERAL

RECEITA

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

18.553.942,00

4.343.350,00

4.343.350,00

4.343.350,00

3.700.919,60

3.700.919,60

10.509.672,40

10.509.672,40

14.210.592,00

DIFERENÇA

14.654.165,00

14.654.165,00

14.654.165,00

DIFERENÇA

ESPECIAL
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Balancete
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