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Projeto barra nomeação de
condenados por crimes contra
animais silvestres ou domésticos

Mercado Municipal poderá
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culturais de Taubaté
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SESSÃO

PROJETO BARRA
NOMEAÇÃO DE
CONDENADOS POR CRIMES
CONTRA A FAUNA
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Os vereadores de Taubaté aprovaram em primeira votação no dia 25 o projeto de lei 18/2022,
de autoria dos vereadores Douglas Carbonne (Republicanos) e Moises Luciano Pirulito (PL), que
proíbe a nomeação, para cargos em comissão na
administração pública direta e indireta do município, de pessoas que tenham sido condenadas por
prática de ato de abuso, maus-tratos, ferimento ou
mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.
De acordo com a proposta, a proibição ocorre
a partir do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória - ou seja, a decisão definitiva do processo, quando não há mais possibilidade de recurso - até a reabilitação criminal.
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Na justificativa, os vereadores lembram que
é crime praticar maus-tratos contra animais, de
acordo com a Lei 9.605, de 1998. Várias condutas
podem caracterizar os crimes, tais como abandonar, ferir, mutilar, envenenar, manter em locais pequenos sem possibilidade de circulação e
sem higiene, não abrigar do sol, chuva ou frio, não
alimentar, não dar água, negar assistência veterinária se preciso, entre outros.
A legislação prevê pena de três meses a um ano
de detenção para quem pratica os atos contra animais, sendo que a pena é aumentada se o crime
causa a morte do animal.
O projeto depende de segunda votação e sanção
do prefeito, para que se torne lei.

SESSÃO

Mercado Municipal
poderá entrar na
lista de patrimônios
culturais de Taubaté

Imprensa CMT

Um projeto analisado pelos
vereadores de Taubaté pode
elevar o Mercado Municipal à
condição de patrimônio cultural da cidade.
A proposta de emenda à Lei
Orgânica 4/2022 tem autoria
dos vereadores Vivi da Rádio
(Republicanos), Alberto Barreto
(PRTB), Boanerge (PTB), Diego
Fonseca (PSDB), Jessé Silva e
Moises Luciano Pirulito, do PL,
Marcelo Macedo (MDB) e Richardson da Padaria (União) e
foi aprovada em primeira votação no dia 25. “Trata-se de
uma singela homenagem a este
ponto histórico do município
que contribuiu e ainda contribui na construção da identidade taubateana”, dizem os vereadores, na justificativa.
Os autores anexam ao docu-

mento uma entrevista do historiador Armindo Boll, professor
da Universidade de Taubaté, na
qual ele afirma ser “inegável a
contribuição do Mercado como
patrimônio material e imaterial”. “Ao visitá-lo, compreendemos o sentido da hospitalidade. A cultura hibridada nos
costumes e gestos. Suas memórias estão entre os feirantes e
clientes. Desde o tempo em que
se comercializavam os produtos
artesanais dos figureiros, a musicalidade, a culinária, a religiosidade contribuem para a
formação da identidade do vale-paraibano”, diz o historiador.
A proposta de emenda à Lei
Orgânica depende de segunda
votação no Plenário e promulgação pelo presidente da Câmara Municipal.
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SESSÃO

Conheça as denominações
de ruas aprovadas no dia 25
Na sessão do dia 25, os vereadores de Taubaté
aprovaram em segunda votação duas propostas de
denominação de bens municipais. Ambas seguem
para sanção do prefeito.
Apresentado pelo vereador Douglas Carbonne
(Republicanos), o projeto de lei 29/2022 denomina
Edy Lamar Rodrigues de Almeida Machado a UPA
Central, localizada na rua Dr. Benedito Cursino dos
Santos, 101, em homenagem à auxiliar de enfermagem que trabalhou durante 25 anos no Pronto-Socorro, atual UPA Central.
O vereador Marcelo Macedo (MDB) é autor
do projeto de lei 91/2022, que denomina José
Campos Souza - Japonês fotógrafo as ruas 12,

13 e 14 do loteamento Vale dos Bandeirantes,
em referência ao único fotógrafo da cidade
com deficiência visual.
Correção
Aprovada em primeira votação – portanto, pendente de segunda análise pelo Plenário – o projeto
de lei 197/2021 tem autoria da vereadora Vivi da
Rádio (Republicanos) e corrige um erro de grafia
no anexo da Lei 5.411/2018, que denominou EMEI
Professora Sirley Aparecida Gonzaga Capucho
a escola situada no Jardim Oásis. O erro está no
anexo da lei que registra o nome da filha de Sirley
como “Marina Gonzaga Capricho”, quando na verdade é Mariana Gonzaga Capucho.

Vitor Reis
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Vereadores
no Plenário
durante sessão
do dia 25

SESSÃO
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Vereadores rejeitam veto,
e proibição de linguagem
neutra depende de
promulgação
Uma proposta que proíbe o
uso de linguagem neutra em
Taubaté depende da publicação
oficial para se tornar lei.
O projeto de lei ordinária
194/2021, de autoria dos vereadores Boanerge (PTB), Alberto
Barreto (PRTB) e Vivi da Rádio
(Republicanos), proíbe escolas
públicas e privadas de usar
novas formas de flexão de gênero e de número das palavras
da língua portuguesa.
A proposta foi vetada pelo
prefeito José Saud (MDB), mas
os vereadores derrubaram o
veto durante a sessão do dia
25, com 11 votos favoráveis e
quatro contrários.

Além dos autores, apoiaram o
projeto Diego Fonseca e Rodson
Lima Bobi, do PSDB, Jessé Silva
e Moises Luciano Pirulito, do
PL, João Henrique Dentinho
(União), Marcelo Macedo (MDB),
Neneca Luiz Henrique (PDT) e
Serginho (Progressistas).
Os votos contrários foram
de Douglas Carbonne e Nunes
Coelho,
do
Republicanos,
Elisa Representa Taubaté (Cidadania) e Talita Cadeirante
(PSB). Adriano Coletor Tigrão
(Cidadania) se absteve, o presidente Paulo Miranda (MDB)
não vota, e os demais vereadores estavam ausentes.
O prefeito havia vetado a

proposta com base no parecer
da Procuradoria-Geral, que
apontou “inafastáveis inconstitucionalidades”. Inicialmente, a
Procuradoria citou que se trata
de assunto de competência privativa da União legislar acerca
de diretrizes e bases da educação. Em relação ao conteúdo
da lei, foi apontada a incompatibilidade entre a proibição que
a proposta determina e a liberdade de expressão assegurada
constitucionalmente.
A publicação oficial será
feita assim que o presidente
da Câmara, Paulo Miranda,
promulgar a norma no Boletim Legislativo.
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SESSÃO

PROPOSTA QUE ACABA
COM USO DE CEROL VAI
PARA SANÇÃO
Stockphotos

A Câmara de Taubaté
aprovou em segunda votação
na sessão do dia 25 o projeto
de lei 40/2022, de autoria do
vereador João Henrique Dentinho (União), que revoga uma
norma de 1997 a respeito da
fabricação, comércio e uso de
cerol para impregnar linhas
de empinar pipas.
Segundo o vereador, a Lei
5.383, de 2017, proibiu o uso,
comércio e distribuição da
linha chilena e artefatos similares, abrangendo, assim, todo
o tipo de linha cortante.
No entanto, esta lei passou
a conflitar com outra anterior,
a Lei 3.115, de 1997, inclusive
com relação à penalização
do infrator. Assim, a regra de
1997 está sendo revogada, para
que prevaleça o texto de 2017.
O
documento
recebeu
emenda do autor para determinar
as
penalidades
aos infratores: na primeira
ocorrência, será aplicada advertência; na segunda, no caso
de maiores de 18 anos, multa
de 100 Unidades Fiscais do
Município (UFMTs); e no caso
de menores de 18 anos, multa
de 20 UFMTs. O valor atual
de uma UFMT é R$232,33. A
emenda determina ainda que
o material que for apreendido
será inutilizado.
O projeto depende de
sanção do prefeito, para que
se torne lei.
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AUDIÊNCIA

Projeto de anel viário é
apresentado à população
Vitor Reis

A Câmara de Taubaté realizou
audiência pública na segunda-feira, 24, para apresentação do
Plano de Ação de Mobilidade Urbana do Município, que prevê a
construção de um anel viário.
Os trabalhos foram conduzidos
pelo vereador Marcelo Macedo
(MDB), autor do requerimento
de convocação.
“A expansão do município
tem que ser planejada de acordo
com a nossa realidade. O anel viário deveria ter sido pensado e
planejado muito tempo atrás, e
a gente quer que isso se realize”,
afirmou Macedo.
A Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE) é a responsável
pelo Plano de Ação, elaborado
em conformidade com o Plano
Municipal de Mobilidade Urbana, aprovado em 2021.
O secretário de Mobilidade
Urbana explicou que o projeto
foi desenvolvido em sinergia
com melhorias que devem ser
realizadas pela concessionária
responsável pela rodovia Presidente Dutra, com a construção
de novos viadutos e duplicação
do viaduto do Alto São Pedro.
Dias afirmou que, após a apresentação do Plano, a Prefeitura
deverá criar um canal interativo
para receber sugestões dos munícipes, e a ideia é definir o traçado
do anel viário até o final do ano.
O início das obras deverá
acontecer ainda na gestão do
prefeito José Saud (MBD) e a
previsão é que 20 quilômetros
sejam entregues neste mandato.
A extensão total do anel viário
tem 51 quilômetros e a execução

deverá será feita de forma fragmentada, de acordo com a disponibilidade financeira da administração municipal.
“Todos os nossos esforços
foram no sentido de buscar o
melhor traçado, buscando desenvolver a expansão sul. Tudo
isso visa fomentar o desenvolvimento econômico”, afirmou. “O
maior legado é deixarmos a cidade com um banco de projetos,
para que possa ser executado de
forma gradativa e dentro da sua
capacidade financeira”, completou o secretário.
Trajeto
O diretor de Mobilidade Urbana, Luiz Guilherme Perez, detalhou o trajeto do anel viário,
que se inicia na região do Piracangaguá, chegando até prolongamento da Carvalho Pinto.
“Vai de forma paralela percorrer
a extensão da Carvalho até conectar na rodovia Oswaldo Cruz.
Segue em direção ao Marlene
Miranda, atravessa o trecho do

bairro Sete Voltas. Deste trecho
está sendo elaborado um projeto
executivo, que abrange cerca de
11 km”, afirmou.
O traçado segue na região do
Cavex, atravessa a rodovia Presidente Dutra, utiliza a avenida
Arsênio Riema e passa por Tremembé, “por meio de um convênio que vai ser firmado para
fazer essas obras”. Volta pelo Loteamento Santa Cruz do Areão,
avenida Voluntário Benedito
Sérgio, passa pela Estrada do Pinhão, retornando pela região do
Quiririm, e pela passagem inferior de acesso ao Shopping Via
Vale para fechar o anel em torno
da área urbana.
Os vereadores Alberto Barreto (PRTB), Elisa Representa
Taubaté (Cidadania), João Henrique Dentinho (União), Moises
Luciano Pirulito (PL), Nunes Coelho e Vivi da Rádio (Republicanos), Paulo Miranda (MDB) e
Serginho (Progressistas) participaram da audiência.

Na tribuna, Caio
Fontana; na
Mesa, Rodrigo
Rodrigues,
Luiz Guilherme
Perez, Tiago
Dias, Marcelo
Macedo,
Estevan Juhas e
Lúcio Araújo
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LEI

LEI CRIA PROGRAMA
DESPERDÍCIO ZERO
EM TAUBATÉ
Stockphotos

A Lei 5.774, publicada no
Boletim Legislativo do dia 21,
cria o programa Desperdício
Zero e institui o selo “Estabelecimento contra o desperdício”
como prêmio às empresas que
cumprirem os requisitos da
lei. O projeto é de autoria do
vereador Moises Luciano Pirulito (PL).
O objetivo é reduzir o desperdício de alimentos por
bares, restaurantes, empresas
atacadistas, varejistas, indústrias, produtores, feirantes e
outros do setor alimentício e,
ainda, evitar que toneladas de
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alimentos sejam destinadas ao
aterro, diminuindo, assim, os
gases do efeito estufa.
Os alimentos poderão ser doados e encaminhados por meio
de celebração de convênios a
entidades não governamentais, associações, fundações
sem fins lucrativos, bancos de
alimentos, entre outros, com
o objetivo de atender aos programas sociais ou de combate à
fome e ao desperdício.
Também poderão ser objeto
de celebração de convênio as
entidades públicas que prestam
atendimento e assessoramento
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aos beneficiários abrangidos
pelos programas de assistência
social e entidades públicas que
prestam atendimento aos animais, como zoológicos e redes
de proteção animal.
Os alimentos devem estar
em bom estado, dentro das especificações técnicas para consumo e das determinações estipuladas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária.
Esta e outras leis municipais
estão disponíveis no portal da
Câmara de Taubaté na internet,
www.camarataubate.sp.gov.br,
opção Legislação.

AGENDA

Semana terá audiências
sobre Orçamento
de 2023 e entrega de
títulos de cidadania
Stockphotos

A programação de eventos no Plenário começa
na segunda-feira, 31, a partir das 14h, com audiência para debater o orçamento municipal de
2023. Serão apresentadas as estimativas das Secretarias de Finanças, Governo, Esportes, Inovação
e Turismo, Obras, Segurança Pública e de Habitação, além do Gabinete do Prefeito.
As discussões do orçamento continuam na sexta-feira, 4, a partir das 9h, com a demonstração
das Secretarias de Planejamento, Inclusão Social,
Serviços Públicos, Cultura, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana e de Administração.
O projeto do orçamento de 2023 está na lei
175/2022, que tem autoria do prefeito José Saud
(MDB) e chegou na Casa no dia 30 de setembro.
Para que o projeto seja votado, deve ser discutido
previamente com a população.
As audiências são promovidas pela Comissão
de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Marcelo Macedo (MDB), presidente; Rodson
Lima Bobi (PSDB), secretário; e Serginho (Progressistas), membro.
As galerias estarão abertas, e a presença da população, da sociedade civil organizada e de instituições é imprescindível para o êxito do evento.
Interessados também podem enviar perguntas, no
momento da realização da audiência, pelo WhatsApp (12) 3625-9525.
Vale lembrar que as apresentações se encerram no dia 7, a partir das 18h, com as Secretarias de Saúde, de Educação e de Justiça, além
da Procuradoria-Geral.
Cidadania
Na quinta-feira, 3, a partir das 14h, será realizada solenidade de entrega de títulos de cidadania
ao deputado federal Milton Vieira Pinto, por iniciativa do vereador Douglas Carbonne (Republi-

canos); ao médico Carlos Eduardo Nazareth Nigro,
indicado por Vivi da Rádio (Republicanos); ao cirurgião-vascular Rubens Freire Gonçalves, por indicação do vereador Professor Edson (PSD); e ao
músico Luiz Antônio Oliveira do Nascimento, por
iniciativa de Paulo Miranda (MDB).
Sessão
A agenda da semana conta ainda com a sessão
ordinária na terça-feira, 1º, a partir das 16h, para
votação de requerimentos e projetos da Ordem do
Dia, além da Palavra dos Vereadores.
Os eventos do Plenário são transmitidos pela TV
Câmara Taubaté no canal 4.2 da TV aberta, Claro
TV canal 4, site, Facebook e Youtube.
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SOLENIDADE

SERVIDORES MUNICIPAIS
E COMERCIÁRIOS
SÃO DESTAQUE
EM SOLENIDADE
COMEMORATIVA
Os dias do Funcionário Público e do Comerciário foram
celebrados em solenidade realizada na Câmara Municipal
de Taubaté na quarta-feira, dia
26, com homenagens a representantes de cada categoria
profissional. A cerimônia foi
presidida pela vereadora Vivi
da Rádio (Republicanos).
A vereadora Talita Cadeirante
(PSB) enalteceu os servidores
em nome do Poder Legislativo.
“Merecem toda a nossa admiração e respeito. Nenhum país,
estado ou município funciona
sem os servidores, responsáveis
pelos mais diversos serviços colocados à disposição dos cidadãos”. Em defesa dos cerca de
6 mil servidores públicos de
Taubaté, ela afirmou: “A maior
homenagem que podem receber é valorização e reconhecimento por meio de um plano
de carreira justo e digno.”
O homenageado da Universidade de Taubaté foi o secretário Antônio Olavo Nogueira
Arantes, responsável pelos
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cursos de Educação Física, Ciências Biológicas, Fisioterapia
e Instituto Básico de Biociências. Ele trabalha há 24 anos na
Universidade. “Sinto-me muito
honrado, sintam-se todos abraçados, os servidores da Unitau.
A Unitau é uma instituição fundamental, a educação é o único
meio de transformar a sociedade. Tenho muito orgulho de
fazer parte.”
Pelo Instituto de Previdência
do Município, foi homenageada
a copeira e faxineira Silvana Antunes de Oliveira, que trabalha
na instituição há seis anos. Ela
agradeceu à família, aos colegas
do IPMT e a Deus pelas “pessoas
maravilhosas” que colocou em
sua vida, para a acompanharem
em sua caminhada.
Da Câmara Municipal, recebeu a homenagem o diretor
de Tecnologia da Informação,
Ricardo Rodrigo Alves dos
Santos, servidor há oito anos.
Ele expressou gratidão pelo reconhecimento dos colegas que
o elegeram e lembrou do aco-
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lhimento que teve ao ingressar
na Casa. Ressaltou a relação de
respeito e confiança que estabeleceu com os que atuam no
seu setor e destacou o agradecimento aos familiares, em especial à esposa Jéssica.
Já a professora Rosalba
Ramos Reis representou os trabalhadores da Prefeitura de
Taubaté. Ela atua na rede municipal desde 2004. Agradeceu ao
grupo que a escolheu por meio
do voto, “o que é muito significativo, porque diz respeito a
tudo aquilo pelo o que eu luto e
o que represento”.
Comerciários
Em nome do Poder Legislativo, Vivi da Rádio classificou os
comerciários como “imprescindíveis para o desenvolvimento
econômico da cidade”. “O setor
tem o maior percentual na composição do PIB de Taubaté atualmente, o que não ocorria
há alguns anos, quando as indústrias ocupavam o primeiro
lugar. Vemos a grande importância que o comércio traz de

SOLENIDADE
Lincoln Santiago

À esquerda: Talita Cadeirante. Na foto principal, atrás: Vivi da Rádio
e Serginho; na frente: Elaine Santos, Marli Leite, Luzia Faria, Carlos
Dionísio, Simone Rezende, Antônio Olavo, Rosalba Reis, Silvana
Oliveira e Ricardo Rodrigo

crescimento para o município”,
ressaltou a vereadora.
Colaboradora do Tenda Atacado há 16 anos, Elaine Cristina de Oliveira Santos foi uma
das representantes da categoria. Após receber a homenagem, ela agradeceu a Deus e
aos familiares.
A segunda homenageada
dos comerciários foi Marli de
Paulo Leite, sócia da empresa
MDR Contabilidade. Ela completou 30 anos de trabalho no

local e citou familiares, amigos
e clientes nos agradecimentos.
A atendente da Farmácia de
Manipulação Art&Fórmula, Simone Procópio Rezende, que
atua no setor há 30 anos, foi
a terceira homenageada. Dedicou a honraria a todos os
clientes, equipe do seu trabalho e familiares.
A quarta homenageada
do evento foi a gerenciadora
Luzia Aparecida de Faria, que
trabalha no supermercado

Carrefour há 17 anos. Em sua
fala, ela agradeceu por representar os comerciários e destacou a gratidão a Deus.
Participaram da solenidade
os vereadores Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa
Taubaté, do Cidadania, Boanerge (PTB), João Henrique
Dentinho e Richardson da Padaria, do União, Marcelo Macedo e Paulo Miranda, do MDB,
Moises Luciano Pirulito (PL) e
Serginho (Progressistas).
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PALAVRA DOS VEREADORES

72ª sessão ordinária
O vereador Richardson da Padaria defendeu o futebol amador
em Taubaté, mas criticou o trabalho da Liga Municipal de Futebol.

RICHARDSON DA PADARIA
União

A gente precisa de um pouco
mais de união, que a Liga Municipal olhe com carinho pelas
três divisões - pela primeira, pela
segunda, pela terceira - para organizar esse campeonatos,
porque às vezes criam outros
campeonatos, não sei qual é o
motivo, e a gente vai tentar descobrir o porquê. Só que não se
consegue estruturar as divisões
com arbitragem, com campo.
Então, a gente vai cobrar isso,
acompanhar de perto, porque

O vereador Serginho explicou a
reclamação dos comerciantes da
praça Nossa Senhora Aparecida
em relação aos moradores de rua
próximos aos estabelecimentos.

SERGINHO
Progressistas
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Os comerciantes reclamam
muito desses colchões que
ficam ali na parte coberta, eles
dão um mau cheiro muito
grande nos pontos comerciais.
Então, eles solicitam urgentemente que seja feita a limpeza,
a retirada desses colchões. Elaboramos um ofício para que as
Secretarias de Inclusão Social,
Segurança Pública e de Serviços Públicos façam uma ação
ali, em conjunto, para poder
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há relatos de diretores e presidente do time. Se fosse um
só, a gente até relevaria. Mas
são dezenas de times, então,
vamos acompanhar de perto.
Nota de repúdio
O parlamentar leu uma carta
de repúdio ao presidente da
Liga, redigida pelos times da terceira divisão da competição.
Evento Automobilistico
Richardson ainda pediu a exibição de um vídeo que mostra a
sua presença em um evento do
clube de autos antigos CAAT. O
vereador foi homenageado por
seu auxílio ao clube, como o pedido de uma moção de aplausos
na Câmara Municipal.

fazer uma ação na praça.
Cicted
Serginho falou sobre o Congresso Internacional de Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento
realizado pela Unitau e incentivou o desenvolvimento de trabalhos na área aeroespacial.
Anel viário
O vereador comentou a audiência que debateu o projeto do
anel viário e questionou como
a verba será direcionada para
a implementação deste projeto: “O secretário disse que vai
captar recurso junto ao Governo
Federal para custear boa parte,
e também vai buscar junto aos
empresários que serão beneficiados com o anel viário. Torcemos para que isso aconteça.”

PALAVRA DOS VEREADORES

72ª sessão ordinária
A vereadora Vivi da Rádio cobrou explicações da Prefeitura a
respeito do cartão Mesa Taubaté,
pois muitos comerciantes deixaram de aceitar esta modalidade
de pagamento.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

Eu pedi o contrato da Prefeitura
com a empresa Mesa Taubaté,
[eles] mandaram, e pedi o contrato de todos os fornecedores
para saber como é que foi feito,
e isso não mandaram. Então,
estou apresentando mais um
requerimento, insistindo que
me mandem os contratos com
os fornecedores que não estão
sendo pagos e não estão prestando mais serviço à população, para que eles possam

O vereador Adriano Coletor Tigrão defendeu o direito do cidadão
de escolher o presidente que o represente melhor e lamentou que a
política atual esteja “suja”.

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania

A gente assiste hoje na TV [a]
dois presidentes tentando melhorar o nosso Brasil, mas não
trazem benefício à nossa sociedade. Não se vê projeto, é
só briga, xingamento, ‘um não
presta’, ‘outro não vale nada’,
mas, se juntar os dois e colocar no mesmo saco, fica na
mesma moeda, porque nada
neste Brasil vai mudar se o povo
não mudar seu pensamento. Eu
acho que nós, brasileiros, temos

fazer aquela sua compra ‘mirabolante’ com R$129 por
mês. Além de ser pouco,
uma mixaria, os fornecedores
estão sem receber e deixam
de atender a população.
Diagnóstico
Vivi sugeriu a realização de
uma campanha de conscientização nas escolas sobre transtornos psicológicos infantis.
Para ela, é preciso diagnosticar
cedo os possíveis problemas e
evitar que o aluno seja prejudicado no processo de aprendizagem ou até mesmo sofra
bullying dos colegas. Além
disso, sugeriu a criação de um
programa de primeiros socorros
nas unidades de ensino.

que começar a mostrar aos
nossos políticos que somos
os donos do poder.
Pronto-Socorro
Tigrão apresentou um vídeo
com o relato do munícipe Donizete. No depoimento, o cidadão
conta que a esposa está com uma
ferida na perna há dois meses, e
com a glicose alta. No Pronto-Socorro, ela recebeu apenas medicamentos para dor - sequer fizeram curativo. Tigrão afirmou
que o Sr. Donizete procurou os
vereadores para “reclamar seu
direito a uma saúde melhor, uma
vida melhor, de respeito ao cidadão”, e disse que seu gabinete
vai estudar as emendas parlamentares que podem melhorar
o atendimento ao público.
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72ª sessão ordinária
dendo o Lula e atacando o
presidente Bolsonaro. Que
tempos são esses? As pessoas
falam: ‘Na época do governo
Vemos agora, recentemente, a militar tinha ditadura, o AI5’.
censura à Jovem Pan, numa de- Nós estamos vivendo o AI5 na
cisão onde censura as palavras prática, que cassa mandato
que a Jovem Pan não pode de deputados, impede a
pronunciar nos seus jornais. A pessoa de ser candidata e,
Jovem Pan, uma das rádios que agora, censura a mídia.

O vereador Alberto Barreto
apresentou supostas censuras
aplicadas pelo Tribunal Superior
Eleitoral e expôs sua opinião sobre
as eleições presidenciais de 2022.

ALBERTO BARRETO
PRTB

mais dá abertura para os antagônicos. Sempre nas bancadas
tem alguém falando favorável
ao governo, e os opositores falando o contrário. Encontrar
[isso] na Globo, a gente nunca
vê, você só vê um lado, defen-

Censura
Alberto apresentou os casos
de proibição de monetização de
canais conservadores nas redes
sociais, de censura a um post da
Gazeta do Povo e do documentário “Quem mandou matar Jair
Bolsonaro?”, do Brasil Paralelo.

Mas temos que agradecer ao
secretário da mesma maneira
que nós criticamos. Temos
que enaltecer o trabalho que
Justiça seja feita. As pessoas foi feito na estrada do Taboão,
passavam - ou tentavam chegar na zona rural. Fomos aten- no Cemitério do Quiririm, mas didos, então, obrigado às setinha um muro branco ao lado, cretarias que nos atenderam.
sem nenhuma identificação. E aí Aliás, atenderam ao pedido
nós solicitamos, foi atendido, e da população.

O vereador Boanerge agradeceu
às secretarias públicas que responderam a seus requerimentos e
atenderam as demandas em várias
regiões da cidade.

BOANERGE
PTB
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lá tem uma identificação agora.
Eu reclamei agora há pouco
aqui, em relação à Chácara
Dallas, tem um problema recorrente que a [máquina] patrol
precisa ir lá. Eu mandei um
recado para o pessoal de Obras.
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Ruas
Boanerge também citou a sinalização de abrigo de ônibus
na rua General-de-Divisa Luiz
Paulo Fernandes de Almeida e a
operação tapa-buraco na rua Capitão Polícia Militar Alberto de
Mendes Júnior.
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72ª sessão ordinária
O vereador Diego Fonseca encaminhou denúncia ao Ministério
Público referente ao desrespeito a
gestantes em partos realizados no
Hospital Municipal Universitário
de Taubaté (H-Mut).

DIEGO FONSECA
PSDB

As mães são forçadas a ter o
bebê com parto normal, sendo
que tem lei que as protege,
dizendo que a partir da 39ª
semana a mãe pode escolher
se vai ter o parto normal ou se
vai fazer cesárea. Vem de muito
tempo. Nós fizemos a denúncia,
e foi acatada. Quero parabenizar o promotor Darlan Dalton,
parabenizar também a sua assistente social, a Rosimeire, que
recebeu essa denúncia, acatou,

e agora todos os pais com
quem a gente conversou vão
prestar o depoimento.
Denúncias
Diego sugeriu às mães que
passaram por situações deste
tipo durante o parto no H-Mut
que procurem seu gabinete e
façam a denúncia, para contribuir na investigação.
Representação
O parlamentar falou ainda
que encaminhará representação
ao Ministério Público sobre a
conduta de secretários municipais diante de solicitações encaminhadas a determinadas
pastas. “Ou vocês respeitam
a Câmara e os vereadores, ou
vocês vão receber a denúncia do
Ministério Público.”

sua passagem por uma necessidade maior da família. Conversamos com o secretário de
Mobilidade Urbana e com o
Fizemos em setembro um re- diretor de Transporte Público,
querimento sobre o aumento eles têm a frota. Os ônibus vão
da frota para a eleição, por funcionar normalmente e inprovocação da RAPs [Rede de clusive eles já estão pré-aviAção Política pela Sustentabi- sados, com ônibus extras.

A vereadora Elisa Representa
Taubaté agradeceu o apoio e a resposta positiva da Prefeitura à sugestão de aumento da frota de
ônibus no dia 30, para as eleições.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

lidade], que é a rede da qual
faço parte. O Representa ficou
feliz que os vereadores Neneca,
Carbonne e Talita fizeram o requerimento da possibilidade de
passe livre, que amplia o nosso
pedido, para que mais pessoas
possam votar e não troquem a

Emendas parlamentares
Elisa anunciou que a lista
dos projetos que serão contemplados com emendas foi publicada em suas redes sociais.
Audiência pública
A parlamentar convidou a população a participar das audiências públicas que debaterão a
Lei Orçamentária de 2023.
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72ª sessão ordinária
O vereador Jessé Silva parabenizou a Prefeitura e a Secretaria
de Educação pela convocação de
mais crianças para a rede municipal de ensino no próximo ano.

JESSÉ SILVA
PL

É uma coisa que nós cobramos
muito, e anunciou hoje que vão
convocar mais de 1.500 crianças
para as matrículas para 2023.
Nós acreditamos que será confirmado isso, é uma grande vitória para as mães, principalmente para as que têm ido a
vários gabinetes. Tenho certeza
de que em todos os gabinetes
chegam demandas nesse
sentido, precisando de uma
vaga, ‘quero trabalhar, não

O vereador João Henrique Dentinho conclamou os cidadãos a
exercerem o direito do voto no segundo turno das eleições, que será
realizado no domingo, 30.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
Partido
União
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É muito importante que você
vote. Que Brasil você quer?
Você, que está falando assim:
‘Eu não vou votar, eu não quero
saber de nada, nada’, vote! Você
está deixando que os outros escolham a carne de hambúrguer
amassada. Não é filé mignon,
não. Estão prometendo coisa
errada para você. Então, pense
bem, vá votar. Use o seu direito. Faça valer. Temos que
continuar, voto a voto, pedindo

Câmara Municipal de Taubaté, 27.10.2022 - Boletim Legislativo nº 1486

tenho com quem deixar o
meu filho’, e a Prefeitura [está]
se desdobrando para cumprir
o seu objetivo, que é zerar a
fila na educação infantil.
Dia do Dentista
Jessé falou sobre o Dia do
Dentista, comemorado em 25 de
outubro, e parabenizou os profissionais que ajudam as pessoas
no cuidado com a saúde bucal.
Outubro Rosa
O vereador relatou a visita
do médico André Girardi à
igreja Assembleia de Deus, na
Vila São José. O mastologista,
que é referência no tratamento
contra o câncer de mama, fez
uma palestra de incentivo à
prevenção à doença.

voto, trazendo um por um do
seu lado. Faça uma carreata,
leve para votar.
Posicionamento
Dentinho afirmou que não
vota na esquerda “por todos os
caminhos que ela leva”. “Sou
contra aborto, contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas. A esquerda
governou o Brasil por dez anos
sem pandemia, sem uma guerra
na Ucrânia. O último governo do
Lula deixou o Brasil com 13 milhões de desempregados.”
O vereador ainda sugeriu
que os eleitores usem a internet para pesquisar o passado dos candidatos: “Eu tenho
memória fraca, mas eu tenho
gigas na minha mão”.

PALAVRA DOS VEREADORES

72ª sessão ordinária
frente da Secretaria. Não sei
se os senhores sabem, mas
nenhum dos nossos parques
industriais são regularizados.
O prefeito, ao contrário do que A gente tem as indústrias
muitos falaram aqui, está fa- aqui, e eles não têm as escrizendo do limão uma limonada. turas definitivas ou não conPegou uma Prefeitura com difi- seguem regulamentar, tem
culdades, superou a pandemia, uma matrícula-mãe, elas não
veio a guerra, e nós estamos su- estão individualizadas.

O vereador Marcelo Macedo ressaltou a atuação do prefeito José
Saud na geração de empregos e fez
esclarecimentos sobre o parque
industrial de Taubaté.

MARCELO MACEDO
MDB

perando, gerando empregos,
abrindo postos de trabalho. Foi
feito um requerimento em relação ao nosso parque industrial, o Alexandre Ferri [secretário de Inovação] tem feito
um trabalho excepcional à

Gestão
Macedo defendeu a valorização dos servidores e cobrou
o plano de carreira dos professores. Ele ainda considerou que
a escolha de servidores comissionados deve se ater à capacidade e competência.

só tem na Rodoviária Nova e
tem no Skate Plaza. E ali a rotatividade é muito alta, o fluxo
de pessoas entrando e saindo
Este vereador foi lá, conversou
da igreja, naquela avenida.
com os moradores, conversou
Então, o Tiago pediu para que
com o Sr. Amadeu, que conhece
nós fizéssemos um ofício, um
há mais de 70 anos lá, e o Tiago
requerimento, e foi feito.
[Dias, secretário de Mobilidade

O vereador Luiz Henrique Neneca sugeriu a abertura do canteiro central em frente à Igreja São
José Operário.

NENECA LUIZ HENRIQUE
Partido
PDT

Urbana] também falou que vai
fazer um estudo, que possa
estar saindo na conversão à esquerda ali da rua João Francisco
Gama. Eu acredito que logo,
logo, nós vamos ter a resposta
também. Aproveitando, fizemos
outro pedido, de implantação
de câmera do COI ali, pois hoje

Lixo
O vereador pediu à Secretaria
de Serviços Públicos a instalação
de uma caçamba na avenida
Monsenhor Antônio do Nascimento Castro, na Vila São José.
Travessia
Neneca pediu ao secretário de
Mobilidade estudos para tornar
a travessia de pedestres mais segura no Belém.
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VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA
(1º.1.2021 a 31.12.2024)
Mesa 2021-2022
Presidente
Paulo de Tarso Cardoso de Miranda “Paulo Miranda” (MDB)
1º vice-presidente
Richardson Ramos de Sousa “Richardson da Padaria” (União)
2º vice-presidente
Rodson Lima Silva Junior “Rodson Lima Bobi” (PSDB)
1º secretário
João Henrique de Moraes Ramos “João Henrique Dentinho” (União)
2º secretário
José Adalcio Nunes Coelho “Nunes Coelho” (Republicanos)
Plenário
Adriano Graciano “Adriano Coletor Tigrão” (Cidadania)
Boanerge dos Santos “Boanerge” (PTB)
Diego Fonseca Nascimento “Diego Fonseca” (PSDB)
Douglas Alberto Santos “Douglas Carbonne” (Republicanos)
Edson Aparecido de Oliveira “Professor Edson” (PSD)
Elisa de Oliveira Coelho Manoel “Elisa Representa Taubaté” (Cidadania)
Jessé da Silva “Jessé Silva” (PL)
José Alberto Barreto da Costa “Alberto Barreto” (PRTB)
Luiz Henrique Couto de Abreu “Neneca Luiz Henrique” (PDT)
Luiz Marcelo Falcão de Abreu “Marcelo Macedo” (MDB)
Moises Luciano Pereira dos Santos “Moises Luciano Pirulito” (PL)
Sergio Ricardo Gonçalves “Serginho” (Progressistas)
Talita de Lima Barbosa “Talita Cadeirante” (PSB)
Viviane Marcele de Aquino “Vivi da Rádio” (Republicanos)

Acesse a biografia e os
contatos dos vereadores em
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
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Sessão
73ª SESSÃO ORDINÁRIA
1º.11.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens
e de proposições apresentadas pelos
Vereadores.
Discussão e votação de proposições em
destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 197/2021, de autoria da Vereadora Vivi da Rádio, que altera erro de
grafia no anexo único da Lei nº 5.411, de
28 de maio de 2018.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 18/2022, de autoria dos Vereadores Douglas Carbonne e Moises
Luciano Pirulito, que veda a nomeação
para cargos em comissão de pessoas que
tenham sido condenadas por prática de
ato de abuso, maus-tratos, ferimento ou
mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, no âmbito do Município de Taubaté.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 100/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza concessão
de direito real de uso de bem público municipal à Empresa CALM STEEL - CALDERARIA & USINAGEM LTDA-ME e dá outras
providências.
– Há duas emendas.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de Lei

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Ordinária nº 67/2022, de autoria do Vereador Douglas Carbonne, que denomina
José Ferreira Dias o prédio da COORDEC
- Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil.
– Há duas emendas.
ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 101/2022, de autoria do
Vereador Douglas Carbonne, que denomina Academia ao ar livre Rute Pereira
Fagundes.
– Há duas emendas.
PALAVRA DOS VEREADORES
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, Republicanos
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Plenário Jaurés Guisard, 27 de outubro
de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Solenidade
TÍTULOS DE CIDADANIA TAUBATEANA
O Presidente da Câmara Municipal
de Taubaté, Vereador Paulo Miranda,
convida para a solenidade de entrega
de Títulos de Cidadania Taubateana,

ocasião em que receberão suas honrarias
os agraciados:
Dep. Federal Milton Vieira Pinto, por iniciativa do Ver. Douglas Carbonne;
Dr. Carlos Eduardo Nazareth Nigro, por
iniciativa da Ver.ª Vivi da Rádio;
Dr. Rubens Freire Gonçalves, por iniciativa do Ver. Professor Edson;
Luiz Antônio Oliveira do Nascimento, por
iniciativa do Ver. Paulo Miranda.
Dia 3 de novembro de 2022, quinta-feira,
às 14h00
Plenário “Jaurés Guisard”
Câmara Municipal de Taubaté

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 2455/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente para que possa realizar um estudo
quanto à possibilidade de implantação
de câmera do COI no cruzamento da rua
Professor Bernardino Querido com a Coronel Bento Monteiro, na Vila São José.
Of. nº 1295/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que as câmeras que
compõe o Centro de Gestão Integrada CGI necessitam de alguns requisitos para
serem instaladas ou mudá-las de local,
tais como:
- Os locais devem estar de acordo com
os índices criminais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo,
apresentando ocorrências (ressaltamos
a importância em se lavrar boletim de
ocorrência);
- O Comando de Policiamento da Área e
a Polícia Civil devem estar de acordo, tornando o local de interesse da segurança
pública.
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- O município deverá ter condições financeiras para suportar os custos da instalação de uma nova câmera ou mudança
de local.
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa, ainda, que aproximadamente num raio de 730 metros do local
constam instaladas cinco câmeras pertencentes ao CGI.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2457/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer novamente ao Exmo. Sr. Prefeito
a possibilidade de disponibilizar no Pronto-Socorro Infantil do Hospital Municipal
de Taubaté o soro antiescorpiônico.
Of. nº 1303/2022
A Coordenação da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde, informa
que o soro antiescorpiônico, segundo
orientação do Ministério da Saúde, deve
permanecer no Ciatox (Centro de Controle de Intoxicação), ficando este localizado no Centro de Controle de Intoxicações (no caso, Pronto-Socorro
Municipal de Taubaté), com a finalidade
de manter o soro em harmonização adequada, realização diária por profissionais
treinados o controle de temperaturas,
ou seja, ambientação adequada para
manter o soro viável, seguindo as recomendações da RDC – Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa). Portanto,
a coordenação da Vigilância Epidemiológica informa que todas as recomendações com base a RDC – Anvisa), protocolos do Estado de São Paulo/Ministério
da Saúde, com a finalidade de armazenamento e ambientação adequada aos
soros e imunizantes, processo de controle diário, bem como adequação estrutural, capacitação dos profissionais
médicos, enfermagem e assistência farmacêutica foram repassadas a Diretoria
do Hospital - Associação Paulista para
o Desenvolvimento da Medicina. Assim
que a SPDM apresentar todas as adequações estruturais, aquisição de equi20

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

pamentos adequados para armazenado
de soro e imunizantes, protocolos, evidenciando processo de treinamentos por
parte dos profissionais, a Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal e Estadual efetuará a inspeção no local, e estando tudo dentro das recomendações
preconizadas, ambas as vigilâncias procederá ao relatório de inspeção ao
estado, com a finalidade de percorrer o
processo de habilitação do Pronto-Socorro Infantil como mais um ponto estratégico do município, sendo ele referência
de atendimento de acidente por animais
peçonhentos aos municípios vinculados
à Regional de Taubaté (DRS XVII).
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2458/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a informatização e integração dos
dados a respeito da violência contra a
mulher no município.
Of. nº 1302/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2459/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de contratar
agentes comunitários de saúde para integrar a equipe da ESF Estoril.
Of. nº 1302/2022
A Coordenação Médica da Área de Planeamento em Saúde, da Secretaria
de Saúde, informa que na unidade de
saúde do Estoril há uma equipe de ESF,
a qual está completa, ou seja, há um
médico, uma enfermeira, 2 técnicos de
enfermagem e 5 agentes comunitários
de saúde. Caso haja a necessidade de
criação de uma nova equipe, devido
ao aumento da população, será con-
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vocada com novos agentes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2460/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a implantação de radares no município de Taubaté.
Of. nº 1293/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, para determinar a velocidade máxima de 50km/h em algumas
vias, é realizada uma análise que leva
em conta os seguintes critérios: via com
pista simples ou dupla; quando simples,
se é mão única ou sentido duplo de circulação; tipo de pavimento; fluxo de pedestres; fluxo de veículos pesados; e a
velocidade média desenvolvida pelos
veículos automotores. A substituição de
radares por lombofaixas deve ocorrer
quando as alternativas de engenharia
viária, como sinalização vertical e horizontal, semáforos, lombadas eletrônicas
e radares, após a implantação, se mostrarem ineficazes na redução dos riscos
de acidentes, conforme Artigo 1º da Resolução 600 de 24 de maio 2016 do Contran:
“Art. 1º A ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessite reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa,
nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice
significativo ou risco potencial de acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e
onde outras alternativas de engenharia
de tráfego são ineficazes”. A Secretaria
de Mobilidade Urbana acrescenta que
monitora a eficiência dos radares e lombadas eletrônicas, se a implantação diminui os riscos de acidentes nos trechos
onde estão instalados.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2461/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito melhorias
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Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

para solucionar o problema na bifurcação da avenida Bandeirantes com a
avenida Dr. José Ortiz Patto.

vimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal

Of. nº 1293/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que também serão colocados tachões bidirecionais, além da sinalização
horizontal e vertical implantada, a fim de
inibir os problemas apontados no local.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2465/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre os procedimentos de visita religiosa na rede pública de saúde de
Taubaté.

Requerimento N° 2462/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o funcionamento do Cartão Mesa
Taubaté.
Of. nº 1293/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2463/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre novas regras da Zona Azul em
Taubaté.
Of. nº 1293/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que as medidas entraram em vigor
em 30 de agosto de 2022. Publicação
dos atos oficiais: Jornal Voz do Vale,
rede social da Secretaria de Mobilidade
Urbana, site da Prefeitura Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2464/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre procedimentos de cadastro para o
programa Cartão Mesa Taubaté.
Of. nº 1293/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Desenvol-

Of. nº 1293/2022
A Diretoria do Departamento de Assistência à Saúde, da Secretaria de Saúde,
informa que todas as unidades das UPAS
têm ciência do procedimento de facilitar
a entrada dos representantes religiosos
devidamente identificados. Quanto à situação ocorrida no Pronto-Socorro Municipal, foi reforçado aos supervisores
do local a necessidade de acolher prontamente todos os representantes religiosos. Segue anexa a justificativa para a
demora da liberação da visita no PSM do
Padre Celsinho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2466/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre propaganda de escolas privadas
preparatórias nas unidades de ensino da
rede pública de Taubaté.

Of. nº 1293/2022
A Secretaria de Educação informa que
estão sendo realizadas tratativas para
manter o ensino médio sob a gestão da
rede estadual de ensino, a partir de 2023,
no mesmo prédio.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2468/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre os professores do município que
deixarão de lecionar para o ensino médio.
Of. nº 1293/2022
A Secretaria de Educação informa que,
sobre a situação dos professores que lecionam para o ensino médio, a solução
que será adotada para remanejamento
na rede pública de ensino de Taubaté.
O concurso para professor III habilita-os
para ministrar aulas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2469/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o recapeamento da Av Bandeirantes no contorno do Horto Municipal.

Of. nº 1293/2022
A Diretoria Pedagógica Escolar da Secretaria de Educação informa que não
tem conhecimento sobre os questionamentos até o presente momento. Sem
prejuízo deste, os fatos serão apurados
junto à direção da unidade escolar, e
as providências serão exercidas na sua
competência.
Prefeito Municipal

Of. nº 1293/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a faixa de ônibus preferencial foi implantada com recursos repassados pelo Detran/SP – Programa
Respeito à Vida, e por terem sido antecipados pelo Governo do Estado
acarretaram na sobreposição com os
serviços executados por esta municipalidade. Ressalta-se que será implantada dentro do referido programa,
sem ônus ao erário.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2467/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre os alunos do bairro Monjolinho.

Requerimento N° 2470/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a manutenção do Eafi em Taubaté.
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Of. nº 1293/2022
A Secretaria de Educação informa que
o Programa Eafi terá continuidade sem
prejuízo aos alunos, mesmo os matriculados na rede estadual de ensino, a fim
de garantir oportunidades a todos os
interessados.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2471/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre o cumprimento da Lei Federal 13.234, de 29 de dezembro de 2015,
sobre alunos com altas habilidades ou
superdotação.
Of. nº 1293/2022
A gestora pedagógica da educação inclusiva, da Secretaria de Educação, informa que ao identificar o aluno com
características relacionadas às altas
habilidades/superdotação, o professor de ensino regular realiza o encaminhamento ao professor especialista da unidade escolar, para que seja
realizada a observação e avaliação
pedagógica. Após concluir o processo, caso haja necessidade, o aluno
será inserido no atendimento educacional especializado no contraturno
do ensino regular. A família da criança
é acionada, e as orientações necessárias são realizadas, bem como todo
o acompanhamento e direcionamento
no ambiente escolar. O cadastro na
secretaria digital ocorrerá após o responsável pelo aluno entregar o laudo
na unidade escolar. Sendo assim, a
Secretaria de Educação está cumprindo a Lei Federal 13.234, de 29 de
dezembro de 2015.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2472/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a contratação de personagem para
festa do folclore.
22
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Of. nº 1293/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa destaca que o ator em questão é
o Sr. Jefferson Santos Mascarenhas, contratado por meio do Chamamento Público 2/2021, sendo o objeto da referida
contratação quatro apresentações para
acontecerem durante a 61ª Festa do Folclore de Taubaté, realizadas nos dias
25, 26, 27 e 28 de agosto do corrente
ano. Segue, anexo, por cópia, o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Taubaté e o Sr. Jefferson Santos
Mascarenhas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2473/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que solicite
informações à Secretaria de Mobilidade
Urbana a respeito das multas de trânsito
aplicadas no município.
Of. nº 1294/2022
Segue a relação das multas aplicadas por
radar por excesso de velocidade nos últimos dois anos, separadas por velocidade aferida e sua quantidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2474/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que solicite informações à Secretaria de Mobilidade Urbana a respeito das multas de
trânsito aplicadas no município, bem
como na adesão ao Sistema Notificação
Eletrônica.
Of. nº 1294/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que já aderiu ao Sistema Notificação Eletrônica – SNE, nesse momento está na fase de elaboração do
contrato junto ao Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro), empresa responsável pelo processamento
dos dados e sistemas da administração
pública da União.
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Prefeito Municipal
Requerimento N° 2475/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre tratativas com diretoria da
Volkswagen no sentido da manutenção
do emprego dos funcionários da fábrica
de Taubaté.
Of. nº 1301/2022
A Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo informa que sempre
trabalha em prol da criação de novos
postos de trabalho, bem como da manutenção dos existentes. Para isso existe o
Programa Ostensivo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico Municipal –
Proinde que proporciona, dentre outros
benefícios, a concessão de incentivos
fiscais aos empreendimentos que se instalam ou expandem suas atividades no
âmbito municipal. A Secretaria informa
que a planta da Volkswagen do Brasil em
Taubaté atualmente é beneficiada com a
extensão de isenção fiscal com redução
de ISSQN sobre as atividades desenvolvidas em sua expansão interna (até o ano
de 2026), além de ter sido beneficiada
com a isenção de ISSQN também sobre
as obras e taxas e alvarás sobre aludida
expansão. De todo modo, entende-se
que novo contato com a diretoria deve
ser realizado para que a Prefeitura possa
entender melhor a problemática enfrentada e alinhar com a empresa algum
mecanismo para viabilizar a manutenção
dos empregos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2476/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre participação da família no convívio
escolar.
Of. nº 1301/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Educação:
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1- A Secretaria de Educação fomenta
ações previstas em calendário escolar
voltadas para o estreitamento de vínculos entre família e escola, uma vez que
considera de extrema importância a participação ativa das famílias em prol do
desenvolvimento educacional, social e
emocional dos alunos.
2- Dentre as ações desenvolvidas podemos elencar as seguintes: Família na
Escola: atividade prevista em calendário
escolar que tem como objetivo acolher a
comunidade e propiciar momentos em
que as famílias atuem como protagonistas, a fim de favorecer a aproximação
e o convívio entre a família e a escola; Comissão de Alimentação Escolar: no início
do ano letivo, representantes de pais são
escolhidos para mensalmente degustar a
alimentação servida aos alunos e opinar
sobre a qualidade do serviço prestado;
Conselho de Escola e Associação de
Pais e Mestres: comissões compostas
por representantes de pais que são escolhidos entre os pares para contribuir
nas tomadas de decisões internas. Ao
longo do ano há assembleias para acompanhar, validar e auxiliar nas ações e decisões acerca do bom funcionamento da
unidade escolar, favorecendo a gestão
democrática; Conselho Participativo:
momento em que a família e a escola se
reúnem para refletir e repensar a prática
pedagógica potencializando a busca de
estratégias para o desenvolvimento dos
alunos. Além dessas ações desenvolvidas, as unidades de ensino têm autonomia, por meio da validação da Secretaria de Educação, de realizar atividades
pontuais, a fim de incentivar a participação da família no convívio escolar.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2477/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a implantação de cursos voltados para a inclusão
digital de idosos.
Of. nº 1301/2022

Consulte a ordem do dia no
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O Departamento de Proteção Social
Básica, da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, esclarece
que o Centro de Referência de Assistência Social “Therezinha Peixoto” - Cras
Sabará/Mourisco foi inaugurado em 11
de abril de 2014 e atualmente consta em
seu quadro de recursos humanos os seguintes profissionais: 1 coordenadora
(psicóloga); 5 técnicos (1 psicóloga e 4
assistentes sociais); 2 orientadores sociais; 1 escriturário e 2 serviços gerais. A
unidade é responsável pela cobertura de
território de 21,5 Km², com expressiva
densidade demográfica, compreendendo bairros como: Esplanada Santa Terezinha, Jardim Mourisco, Parque Santo
Antônio, Parque Aeroporto, Vila dos Comerciários, Estiva, Jardim das Bandeiras,
Parque Planalto, Vila São Geraldo, Vila
Marly, entre outros. Tendo em vista o extenso território abarcado atualmente
pelo Cras Sabará e as principais vulnerabilidades e riscos sociais diagnosticados
neste território, foi realizado estudo, e
há o planejamento (previsão para 2024)
para implantação do Cras Parque Aeroporto, o qual contemplará mais de 16
bairros, cobrindo cerca de 14 km², abarcando também um empreendimento de
interesse social com 832 moradias. Dessa
maneira, considerando que a referida implantação ocorrerá mediante disponibilidade orçamentária, com a possível concretização do planejamento informado,
haverá a divisão do território atendido
atualmente pelo Cras Sabará e nova composição de equipe de recursos humanos
para o Cras Aeroporto. A Secretaria de
Educação, por meio da Área Pedagógica
do Ensino Técnico Profissionalizante, informa que há disponível na EMT II, do
bairro Jabuticabeiras, e na EMT do Sítio
Santo Antônio, o curso de Informática
para a Melhor Idade, além dos cursos de
Informática Básica e Digitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2478/2022
Autor: Serginho

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre dados do mapeamento de nascentes na cidade de Taubaté.
Of. nº 1301/2022
- Tendo em vista que o mapa de nascentes de água da cidade está desatualizado, a Prefeitura pretende contratar
uma empresa ou utilizar recursos próprios para atualizar o mapa de fontes e
nascentes, como também os córregos
de água de Taubaté? Se sim, há previsão
para isso?
É de interesse da Secretaria de Meio
Ambiente e do Bem-Estar Animal realizar
um diagnóstico socioambiental dos
recursos hídricos da macrozona urbana
de Taubaté, em atendimento à Lei
14.285/2021, que delega aos municípios
a competência de legislar acerca das
APPs urbanas em áreas consolidadas. Tal
diagnóstico possivelmente será realizado
no âmbito da elaboração do Plano Diretor
Ambiental, para o qual ainda estamos em
fase de captação de recursos.
- Atualmente, qual a situação dessas
áreas? Em algumas áreas foram realizadas recuperação delas?
A Secretaria não dispõe de diagnóstico
qualitativo dessas áreas.
- Das nascentes que já constam no mapa,
é possível determinar o grau de degradação ou preservação?
Através do mapa, não. É necessário realizar um diagnóstico dessas áreas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2479/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre vagas em creches.
Of. nº 1301/2022
A secretária adjunta da Secretaria de Educação informa que não há possibilidade
de ampliar o horário de atendimento das
creches. Atualmente, as unidades escolares da educação infantil oferecem 11
horas de atendimento para as crianças
matriculadas. Sobre a fila de espera da
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educação infantil, informa que estão
abertas novas salas e está sendo verificada a organização dos espaços físicos
das escolas da educação infantil para
adequação e abertura de novas turmas.
Os processos de construção do Sedes 2 e
da Creche da Vila Rica foram cadastrados
na plataforma Simec e, após aprovação,
será iniciado o processo de licitação. O
processo de chamamento público para
contratação de vagas em creches particulares encontra-se em fase de estudos
para a verificação da viabilidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2480/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre liberação do aterro sanitário de
Taubaté.
Of. nº 1301/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que o licenciamento mencionado
na audiência é sobre a Implantação da
usina de compostagem. O processo de
implantação foi concluído e aprovado
pela Cetesb (Licença de Implantação
3002933), e está em andamento a licença
de operação. O aterro permanece interditado para recebimento de material,
funcionando apenas como transbordo
licenciado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2481/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre redução de mortes no trânsito da
cidade de Taubaté.
Of. nº 1301/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que tem feito várias ações com o
objetivo de reduzir o número de mortes
no trânsito, como: intensificação da fiscalização a condutores de motocicleta;
blitz com agentes de trânsito, em conjunto com a Polícia Militar; reforço na si24
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nalização viária em pontos críticos e escolas; investimento em monitoramento
através de lombadas eletrônicas; curso
de travessia segura nas escolas particulares e públicas; e operação travessia
segura em escolas municipais.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2482/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre Decreto Federal
10.540/2020 - Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle.
Of. nº 1301/2022
O secretário de Finanças informa que
todas as providências para a implantação do Siafic foram e estão sendo
tomadas. A comissão criada possui
membros de todas as instituições envolvidas, inclusive membros desta E. Casa
de Leis têm pleno conhecimento do andamento do processo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2483/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudos
sobre a possibilidade de implantar
cursos de línguas e cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência que
não sabem ler e escrever.
Of. nº 1301/2022
A Secretaria de Educação informa que
serão realizados estudos para análise
de adaptação curricular dos cursos
ofertados.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2484/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a motivação da substituição das
auxiliares de desenvolvimento infantil
– ADI em algumas escolas da rede mu-
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nicipal de ensino, sem a prévia comunicação e exposição de motivos.
Of. nº 1289/2022
A supervisão de ensino do Programa de
Ensino Integral, da Secretaria de Educação, informa que a composição dos
funcionários dentro de cada escola é
de acordo com a necessidade de cada
unidade escolar com servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Taubaté
e funcionários contratados pela empresa Funcabes, por meio do convênio
70.730/2021. Logo, os funcionários em
questão (ADIs) são de responsabilidade
da Funcabes, sendo de sua autonomia
organizar contratações, demissões e possíveis realocações. Contudo, sem prejuízo disso, a Secretaria de Educação
cientificou a Funcabes para adoção de
eventuais providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2485/2022
Autor: Marcelo Macedo
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para realização de audiência pública para
debater sobre políticas públicas sobre a
defesa dos direitos da pessoa idosa.
Requerimento N° 2486/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer que a Secretaria de Educação
realize estudo para a implantação gradativa do ensino bilíngue na rede municipal de ensino.
Of. nº 1290/2022
A Secretaria de Educação informa que
está sendo estudada a possibilidade
de ajuste curricular para a inserção da
Língua Inglesa desde o 1º ano do ensino
fundamental a partir de 2023.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2487/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
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melhoria na estrada do Sítio Sertãozinho.
Of. nº 1327/2022
A Secretaria de Obras efetuará vistoria no
local e análise quanto ao solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2488/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
estude a viabilidade de, amparado pela
Lei 4.636/12, retomar ou estabelecer o
convênio com escolas particulares de
educação infantil para ofertar vagas
com concessão de “bolsas creches”
às crianças que estejam fora da rede
municipal.
Of. nº 1319/2022
A Diretoria Pedagógica da Secretaria de
Educação informa que tem realizado estudos de aplicabilidade, impacto financeiro e viabilidade ao que tange a convênios com escolas particulares para
oferta de bolsa creche.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2489/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe quais são os pontos de reforma do
Código Municipal de Obras e Código de
Posturas.
Of. nº 1319/2022
A Gestão da Área de Plano Diretor e
Gestão Democrática, da Secretaria de
Planejamento, informa que a revisão do
Código Municipal de Obras e Código de
Posturas, face a necessidade de revisão
das leis datadas da década de 90 e que
se mostram obsoletas na atualidade,
foi aberto o Processo 6212/2022, referente à Tomada de Preço 1/22, para contratação de empresa especializada para
elaboração da atualização do Código de
Obras e do Código de Posturas. Após a
realização do processo licitatório, foi homologado como vencedor do certame o
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Instituto Brasileiro de Administração Municipal – Ibam (CNPJ 33.645.482/000196), foi publicada a Portaria 1183, de 25
de agosto de 2022, que instituiu a comissão técnica municipal, que terá como
atribuição o acompanhamento dos trabalhos da empresa. Os trabalhos iniciaram no início de setembro, com previsão de término de 180 dias. Quanto aos
pontos de reforma, os códigos deverão
ser revistos em suas totalidades.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2490/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito a implantação da
academia ao ar livre na área ao redor da
quadra de esportes na rua Dr. Agnaldo Ribeiro Miranda, no Bosque da Saúde
Of. nº 1327/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade da instalação, bem como a disponibilidade de
equipamentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2491/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
falta da máquina de fazer exame de eletrocardiograma na UBS Jardim Mourisco
Of. nº 1327/2022
A Gestão da Área de Atenção Especializada, da Secretaria de Saúde, informa
que o aparelho de eletrocardiograma
(ECG) utilizado na unidade de saúde UBS
Mais Mourisco passou por manutenção
corretiva e encontra-se funcionando no
setor desde 10 de setembro de 2022. A
unidade está executando os exames com
agenda aberta dentro da normalidade
desde 13 de setembro de 2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2492/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito

Requer ao Sr. Prefeito verificar a possibilidade de reformar a rotatória existente
no cruzamento da rua Chapeuzinho Vermelho com a rua Dona Benta, no Jardim
Gurilândia
Of. nº 1327/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana acrescenta que a rotatória entre a rua Dona
Benta e a rua Chapeuzinho Vermelho
foi implantada com tachões, em vez de
prismas ou canteiro com guias, dada a
geometria do cruzamento e a largura das
vias. Esses equipamentos mais altos são
implantados em cruzamentos maiores,
onde o giro de ônibus e caminhões não
fica comprometido.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2493/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito a possibilidade
de revitalização da praça Dom Epaminondas, região central da cidade.
Of. nº 1327/2022
A Secretaria de Educação informa que
já está em seu escopo de estudos para
revitalização da praça, contemplando,
inclusive, repaginação e refazimento
do piso.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2494/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito a possibilidade de
proceder a reforma da quadra de bocha,
localizada no Campo do Complexo da
CTI, na Vila Edmundo
Of. nº 1327/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que a quadra não
está contemplada no cronograma de manutenção de equipamentos públicos de
2022 e estudará a possibilidade de inclusão na lista do ano subsequente. Entretanto, importante ressaltar que a
quadra em epígrafe tem utilização sema-
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nalmente, estando em condições de uso.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2495/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o número de alunos inscritos e
contemplados com a bolsa de estudo do
Sistema Municipal de Bolsa de Estudos Simube, na modalidade EAD.
Of. nº 1327/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo
através do Ofício 15/2021 – 11° PJ/Kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), sem que antes seja justificada por
estudos técnicos. Na Resolução 600/2016
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas,
disciplinada pelo parágrafo único do
art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro,
proíbe a utilização de tachas, tachões e
dispositivos similares implantados transversalmente à via pública, no Art. 1º diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessita e reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa,
nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice
significativo ou risco potencial de acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e
onde outras alternativas de engenharia
de tráfego são ineficazes”. A Secretaria
de Mobilidade Urbana realizará estudos
no local indicado, a fim de verificar se o
mesmo se enquadra nos critérios estabelecidos pela resolução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2496/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que de26
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termine à Secretaria Municipal de Cultura
informações detalhadas sobre empréstimo de bens para evento em academia privada de Tremembé.
Of. nº 1324/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que busca sempre fomentar e incentivar a cultura e apoiar os
artistas de nossa cidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2497/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria Municipal de Cultura
informações sobre protocolo de empréstimo de bens públicos.
Of. nº 1324/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que busca sempre fomentar e incentivar a cultura e apoiar os
artistas de nossa cidade.
Prefeito Municipal

Ofício R 508/2022, subscrito pela reitora
da Universidade de Taubaté, Profa. Dra.
Nara Lucia Perondi Fortes, para conhecimento das informações prestadas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2500/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o PRC (Plano de Recuperação de
Crédito) da Unitau em 2022.
Of. nº 1324/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia o
Ofício R 508/2022, subscrito pela reitora
da Universidade de Taubaté, Profa. Dra.
Nara Lúcia Perondi Fortes, para conhecimento das informações prestadas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2501/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre pagamentos realizados à terceiros.

Of. nº 1324/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que busca sempre fomentar e incentivar a cultura e apoiar os
artistas de nossa cidade.
Prefeito Municipal

Of. nº 1324/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que o Sr. Rafael não é
contratado desta Prefeitura, o mesmo
fora contratado no período de 2/5/2022
a 31/5/2022, sendo pago a importância
de R$8.790,00 pelos serviços prestados.
Ressalta-se que é vedada a recontratação
de um mesmo profissional em prazo anterior ao de 30 dias da entrega ou durante o prazo de garantia do serviço anteriormente prestado, conforme art. 7º da
Lei Complementar 363/15.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2499/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito reavaliação
da negociação de dívidas de alunos da
Unitau.

Requerimento N° 2502/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a utilização do Simube para os
cursos EAD da Unitau.

Of. nº 1324/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia o

Of. nº 1324/2022
Segundo informa o Conselho de Admi-

Requerimento N° 2498/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria Municipal de Cultura
informações sobre evento em academia
privada de Tremembé.
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nistração do Fundo Municipal de Bolsas
de Estudo, a modalidade EAD, criada
por meio da Lei Complementar 473, de
22 de dezembro de 2021, permitiu que
o Simube ofertasse, pela primeira vez,
bolsas de estudo para munícipes taubateanos matriculados em curso superior
na modalidade à distância. A modalidade
EAD segue as mesmas etapas das demais
modalidades, que compreendem no
preenchimento da ficha de inscrição no
site da Prefeitura de Taubaté, efetivação
da inscrição com a entrega da documentação exigida no edital de chamamento
dos alunos, análise da documentação
entregue, divulgação preliminar dos
aptos em documentação e abertura de
prazo para recursos, análise de recursos,
divulgação dos candidatos aptos para
etapa de visita domiciliar após recursos,
realização de visitas domiciliares pelos
técnicos assistentes sociais, divulgação
dos aprovados e assinatura do contrato.
Na etapa de inscrição, que compreende
o preenchimento da ficha e a efetivação
das bolsas de estudo, seguem os seguintes dados:
- 111 fichas foram preenchidas no site
da Prefeitura de Taubaté, sendo:
- uma ficha-teste, preenchida por servidor do setor do Simube, para entendimento do processo de inscrição e
possibilitar orientação aos candidatos
quanto às etapas;
- duas fichas preenchidas por residentes de outros municípios;
- 103 fichas preenchidas no site, mas
que não foram efetivadas com a entrega da documentação na instituição
de ensino, conforme preconiza o edital;
- cinco fichas efetivadas com a entrega
da documentação, conforme preconiza
o edital, estando, portanto, aptos para
as próximas etapas.
Quanto aos questionamentos referente a valores gastos e contratos assinados, não podemos oferecer posição,
visto que, para isso, temos que finalizar
o processo de concessão de bolsas de
estudo. Nos dias 8 e 9 de setembro de
2022, em consonância à publicação dis-
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ponível no site da Prefeitura e veiculada
no diário oficial do município, no jornal
Voz do Vale, os candidatos desclassificados na etapa de análise da documentação puderam apresentar ao Conselho
de Administração do Fundo Municipal
de Bolsas de Estudo os recursos, a fim
de, se possível, sanar as divergências
apresentadas frente à ficha de inscrição.
Portanto, atualmente o processo de
concessão de bolsas de estudo Simube
2022 – Modalidade EAD se encontra em
etapa de análise dos recursos apresentados. Após a conclusão, os nomes dos
candidatos aptos serão divulgados, e
iniciarão os trâmites de visita domiciliar para expedição de relatório social
e posterior assinatura do contrato, caso
não haja divergências entre a situação
constatada na visita e a apresentada
na ficha e nos documentos. Assim que
todas as etapas forem concluídas, será
divulgada as informações referentes a
contratos e valores.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2503/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o término da obra da estrada Sete
Voltas.
Of. nº 1324/2022
A Secretaria de Obras informa que a obra
em questão será finalizada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2504/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito maior policiamento nas proximidades do Centro
Pop no Jardim Maria Augusta.
Of. nº 1324/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo comandante da Guarda Civil
Municipal, da Secretaria de Segurança
Pública Municipal.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2505/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, junto a empresa Sabesp, informações sobre realizações de vistorias.
Of. nº 1325/2022
A Secretaria de Obras informa que está
no aguardo de parecer técnico da Sabesp
para solucionar o problema apontado.
A Secretaria de Serviços Públicos informa que foi realizada vistoria no local,
com técnicos de sua Secretaria e representantes da Sabesp, e foi constatado o
vazamento existente. Como trata-se de
instalação antiga de rede (ainda em manilha cerâmica), a Sabesp está avaliando
a melhor solução para o local. Em andamento, aguardando a manifestação da
concessionária.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2506/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a possibilidade da colocação de
mais horários na linhas de ônibus no
período da tarde/noite para atender os
usuários do ESF Barreiro.
Of. nº 1329/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que a partir do dia 26 de
setembro a linha 4 do Barreiro atenderá
os usuários do posto de saúde do Barreiro, sendo que o horário de 15h20, que
hoje atende somente o Continental, o
ônibus passará a atender a estrada do
Barreiro, passando próximo ao Pamo por
volta de 16h20 e seguindo pela avenida
Marcondes de Mattos e Shopping Novo.
Outro horário que irá atender os usuários,
com saída das 16h da Rodoviária Velha
e segue para o Barreiro (Via Shopping
Novo), segue pela estrada do Barreiro,
passando pelo Pamo por volta de 16h45,
seguindo pela estrada do Barreiro (Continental) e Taubaté Veículos.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2507/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a possibilidade de se realizar reforma estrutural no ESF do Barreiro.
Of. nº 1329/2022
O Departamento de Assistência à Saúde,
da Secretaria de Saúde, informa que o
ESF do Barreiro teve visita de engenheiro
para avaliar as rachaduras no prédio,
e informou que já elaborou o projeto
para reforço da estrutura do prédio, que
constam os devidos valores da obra e
que será apresentado a esta Secretaria
nas próximas semanas para previsão
orçamentária.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2508/2022
Autor: Ronaldo Homem Montanha
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de análise técnica
para instalação de “guard rail” ou outro
tipo de mureta de proteção no córrego
localizado na avenida Timbó, Jardim
Santa Catarina.
Of. nº 1330/2022
A Secretaria Mobilidade Urbana informa
que será feita vistoria no local para avaliar
o melhor equipamento de proteção a ser
implantado entre a avenida Timbó e o
córrego do Judeu.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2509/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, de determinar à secretaria competente a implantação de rotatória em
frente ao condomínio localizado na rua
Virgílio Cardoso Pinna nº 1.351, Estoril.
Of. nº 1320/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que após vistoria no local verificou-se que não há espaço na via que
comporte uma rotatória, contudo, está
28
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elaborando estudo técnico para instalação de um dispositivo de retorno no
trecho, e após será enviado projeto à
Secretaria de Obras, que executará a
implantação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2510/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito sinalização
na rua Joaquim Távora.
Of. nº 1324/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que entrará em sua programação
a implantação da sinalização horizontal
solicitada. Acrescenta-se que, antes do
radar na rua Joaquim Távora, há duas
placas de sinalização vertical apontando
o limite máximo de velocidade na via
e uma placa no próprio equipamento,
suficientes para alertar os motoristas,
pois estão dentro das especificações do
Contran, as quais exigem que as placas
sejam de fácil percepção; que sigam um
padrão legalmente estabelecido; que
transmitam mensagens claras, objetivas
e de fácil compreensão; que sejam precisas e correspondam à situação existente; que possam ser vistas à distância
necessária para ser lida em tempo hábil
para a tomada de decisão.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2511/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a denúncia realizada no programa
Radar Noticioso da rádio Metropolitana
do dia 6/9/2022.
Of. nº 1324/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2512/2022
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Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine encaminhar posicionamento
sobre a interpretação das Leis Complementares Federais 173/2020 e 191/2022.
Of. nº 1324/2022
A Procuradoria Administrativa, da Procuradoria-Geral do Município, se manifesta
acerca da aplicação, em âmbito municipal, da Lei Complementar Federal 191,
de 8 de março de 2022, a qual alterou em
parte a Lei Complementar Federal 173,
de 27 de maio de 2021 , permitindo hodiernamente o cômputo do período suspenso para fins de obtenção de benesses
por transcurso do tempo a determinados
servidores de categorias predeterminadas. Pois bem, com a brevidade que
o caso requer, passo à análise de direito
suscitada. De saída, reproduzimos o teor
da norma supracitada:
“Art. 8º Na hipótese de que trata o art.
65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados
pela calamidade pública decorrente da
pandemia da covid-19 ficam proibidos,
até 31 de dezembro de 2021, de:
IX - contar esse tempo como de período
aquisitivo necessário exclusivamente
para a concessão de anuênios, triênios,
quinquênios, licenças-prêmio e demais
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado
tempo de serviço, sem qualquer prejuízo
para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.
§ 8º O disposto no inciso IX do caput
deste artigo não se aplica aos servidores
públicos civis e militares da área de
saúde e da segurança pública da União,
dos estados, Distrito Federal e dos
municípios, observado que: (incluído
pela Lei Complementar nº 191, de 2022)
I - para os servidores especificados neste
parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de
realizar o pagamento de novos blocos
aquisitivos, cujos períodos tenham

ATOS OFICIAIS

sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios,
triênios, quinquênios, licenças-prêmio
e demais mecanismos equivalentes
que aumentem a despesa com pessoal
em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço; (incluído pela
Lei Complementar nº 191, de 2022);
II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento
de atrasados, no período especificado;
(incluído pela Lei Complementar nº 191,
de 2022);
III - não haverá prejuízo no cômputo do
período aquisitivo dos direitos previstos
no inciso I deste parágrafo; (incluído pela
Lei Complementar nº 191, de 2022);
IV - o pagamento a que se refere o inciso
I deste parágrafo retornará em 1º de janeiro de 2022. (incluído pela Lei Complementar nº 191, de 2022).”
Veja-se que a reforma promovida pela
lei é clara e se destina apenas aos servidores especificados no parágrafo 8º, ou
seja, servidores públicos civis e militares
da área de saúde e da segurança pública,
assim compreendidos aqueles cujas atribuições dos cargos ocupados se voltam
a tais funções especializadas, como médicos, enfermeiros, guardas municipais
e afins, estando fora desse rol eventuais
exercentes de atividades administrativas,
por exemplo. Referida interpretação finalística e os efeitos consequências da
norma, de modo a esclarecer a quem se
destina, ademais, pode-se constatar da
mensagem que embasou a deflagração
do processo legislativo consentâneo, segundo o qual:
“A edição da Lei Complementar 173, de
27 de maio de 2020, que estabelece o
Programa Federativo de Enfrentamento
ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19),
ao disciplinar em seu inc. IX, do art. 8º, a
restrição de cômputo de períodos aquisitivos de aquênios, triênios, quinquênios,
licenças-prêmio, dentre outros mecanismos equivalentes, traçou dispositivo
extremamente oneroso aos servidores e
em tente dissonância com a exigência da
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realidade fática e jurídica brasileiras.”
Os direitos mencionados decorrem da
consecução do exercício diário de atividades por servidores públicos, os quais,
durante a decretação de estado de calamidade, em decorrência da necessidade
de enfrentamento do coronavírus, mantiveram-se no exercício de suas funções,
no auxílio direto aos enfermos, inclusive
com forte exposição à doença, com forte
risco a sua incolumidade física e de seus
familiares. Ocorre que a pandemia supra
produzirá reflexos substanciais na economia, o que fomentou a edição da Lei
Complementar 173, de 27 de maio de
2020, sobretudo para manter a saúde
fiscal-financeira dos entes federados.
Nessa inteligência, seria plausível, no
atual contexto econômico, a proibição
do pagamento de novos direitos mencionados no inc. IX, do art. 8º, adquiridos
no período de decretação da pandemia
até 31 de dezembro de 2020, o que geraria significativa economia estadual. Todavia, não seria adequado que não houvesse o cômputo do período aquisitivo
desses direitos, mormente para os profissionais da saúde e da segurança pública, seja porque estes servidores mantiveram-se e mantêm-se no exercício de
suas funções, seja porque a vedação da
contagem afeta seus planos de carreira,
influenciando, inclusive, no tempo de
pedido de aposentadoria. Sendo a teleologia da norma gerar forte economia para
os entes estatais que disciplina, proibir
tão somente o pagamento nesse período
para essas categorias que combatem de
frente a pandemia atende à finalidade
da Lei Complementar, no período em comento, sem desnaturar a carreira e os direitos daqueles que ainda, com forte abnegação, desenvolvem suas atividades
em prol da sociedade. Nesse passo, no
sentir desta Procuradoria, em se tratando de matéria afeta a regime jurídico
funcional de servidores públicos, sua interpretação há de ser feita de forma restritiva, uma vez que, do contrário, ao estender o direito a todos os servidores
afora de tais categorias ter-se-ia o des-

virtuamento do propósito legislativo almejado e motivado pelo legislador. Assinalando que nenhuma norma oferece
fronteiras tão nítidas que eliminem a dificuldade de atuação do intérprete em
cada caso, Carlos Maximiliano, ao discorrer sobre as interpretações extensiva
e restritiva, assevera que:
“(...) não se trata de acrescentar coisa
alguma, e, sim, de atribuir à letra o significado que lhe compete: mais amplo
aqui, estrito acolá. A interpretação extensiva não faz avançar as raias do preceito; ao contrário, como a aparência
verbal leva ao recuo, a exegese impele
os limites da regra até ao seu verdadeiro
posto. Semelhante advertência, mutatis
mutandis, tem cabimento a respeito
da interpretação restritiva; não reduz o
campo da norma; determina lhe as fronteiras exatas; não conclui de mais, nem
de m enos do que o texto exprime, interpretado à luz das ideias modernas sobre
hermenêutica. Rigorosamente, portanto, a exegese restritiva corresponde,
na atualidade, não o que outrora se denominava declarativa estrita; apenas declara o sentido verdadeiro e o alcance
exato; evita a dilatação, porém não suprime coisa alguma. Abstém-se, entretanto, de exigir o sentido literal: a precisão reclamada consegue-se com o
auxílio dos elementos lógicos, tomados
em apreço todos os fatores jurídico-sociais que influíram para elaborar a regra
positiva” (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 11. ed.
Rio: Forense, 1991, p. 201-2).
Portanto, a interpretação restritiva deve
sempre ser emprestada às normas que
restrinjam os direitos e garantias constitucionais, bem como às normas excepcionais (que estabelecem exceções à
norma geral), como é o caso dos autos.
Ante o exposto, sem adentrar no mérito
do ato administrativo, manifesta esta
Procuradoria Administrativa convicção
no sentido de que a norma disposta no
art. 8º, inciso XI, § 8°, da Lei Complementar Federal 191/2002, destina-se
apenas a servidores públicos da saúde
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e da segurança cujos cargos (sentido
stricto) se voltam às atividades técnicas
dos integrantes das respectivas categorias. Consigne-se por fim que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos constantes
até a presente data.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2514/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito da possibilidade de determinar
à secretaria competente a reforma da
quadra coberta e instalação de bebedouro na EMEF Dom Pereira de Barros,
no bairro Bela Vista.
Of. nº 1320/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Saúde informa que realizará estudo técnico para
verificação da possibilidade de manutenção da quadra coberta da unidade.
A instalação de bebedouro na quadra
será realizada por meio da empresa detentora da ata de manutenção, Construtora Progredior Ltda.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2515/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que que
considere a fixação da referência 11
para o cargo de auxiliar de saúde bucal.
Of. nº 1319/2022
A administração pública informa que está
analisando a questão financeira e orçamentária, a fim de promover a alteração
da referência para o cargo em questão.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2516/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe a possibilidade de transferência
do ponto de partida do ônibus da Av.
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do Povo com destino a Sorocaba.
Of. nº 1319/2022
O Departamento de Frota e Logística informa: 1. Não há van para buscar os munícipes em suas residências; 2. Foi determinada a Avenida do Povo, por se tratar
de um local mais central para todos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2517/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe sobre os novos ônibus que
serão adquiridos pela empresa concessionária do transporte público no
município.
Of. nº 1319/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transportes,
informa que a concessionária ABC
Transportes Coletivos encontra-se em
estudos para adquirir dez novos ônibus
similares à frota atual, que serão somados à frota existente em nosso
município.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2518/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a implantação de placas de PARE e melhoria de
toda sinalização no cruzamento entre
a rua Dr. João Dias Cardoso Sobrinho e
a Av. José Pedro da Cunha, no Jardim
Maria Augusta.
Of. nº 1322/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que entrará em sua programação
para a implantação da sinalização horizontal e vertical no cruzamento entre a
rua Doutor João Dias Cardoso Sobrinho
e a avenida José Pedro da Cunha.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2519/2022
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Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a pintura
de toda sinalização horizontal da Estrada Municipal Joaquim Mendes Pereira, no bairro Santa Luzia Rural.
Of. nº 1322/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será realizada vistoria na Estrada Municipal Joaquim Mendes Pereira, no bairro Santa Luzia Rural, a fim
de analisar o pavimento asfáltico, e estando ele em condições de receber a sinalização horizontal a mesma entrará
em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2520/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a pintura
de toda sinalização horizontal da Estrada Municipal da Rocinha, no bairro
da Rocinha.
Of. nº 1322/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será realizada vistoria na Estrada Municipal da Rocinha, no bairro
da Rocinha, a fim de analisar o pavimento asfáltico, e estando ele em
condições de receber a sinalização
horizontal a mesma entrará em sua
programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2521/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a pintura
de toda sinalização horizontal da Estrada Municipal Pedra Negra, no bairro
Pedra Negra.
Of. nº 1322/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será realizada vistoria na Estrada Municipal Pedra Negra, no bairro
Pedra Negra, para analisar o pavimento
asfáltico, e estando ele em condições
de receber a sinalização horizontal a

ATOS OFICIAIS

mesma entrará em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2522/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a pintura
de toda sinalização horizontal da Estrada Municipal Alfredo dos Santos, no
bairro do Paiol.
Of. nº 1322/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será realizada vistoria na
Estrada Municipal Alfredo dos Santos,
no bairro do Paiol, para analisar o pavimento asfáltico, e estando ele em
condições de receber a sinalização
horizontal a mesma entrará em sua
programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2523/2022
Autor: Professor Edson
Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de que sejam aplicados cursos
de libras oferecidos pela Prefeitura Municipal, principalmente com o objetivo
de qualificar os profissionais dos estabelecimentos de ensino, como: as
creches e escolas municipais, e cursos
profissionalizantes; e também dos
equipamentos de saúde como as UPAs,
PSO, entre outros.
Of. nº 1322/2022
A Diretoria Pedagógica da Secretaria de
Educação informa que serão realizados
estudos de aplicabilidade e impacto financeiro para a promoção de cursos de
libras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2524/2022
Autor: Serginho, Elisa Representa
Taubaté
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre despesa com pessoal,
profissionais da educação do ensino
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médio, com recursos do Fundeb.
Of. nº 1331/2022
A administração municipal informa que
está apurando os dados para levantamento de pagamento pelo Fundeb, referente ao ensino médio, e qual foi o
gasto com o mesmo, bem como o prazo
a restituir ou se já houve restituição.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2525/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe esta Casa sobre programa do governo para a prevenção a gravidez na
adolescência.
Of. nº 1332/2022
A enfermeira da Saúde da Mulher,
Lenita de Oliveira Humel Capucho, informa que o município realiza palestras
em escolas pré-selecionadas via Programa Saúde na Escola, com orientações sobre sexualidade e prevenção
na gravidez e métodos contraceptivos
com adolescentes dos 9º ano (entre 14
e 16 anos ou mais) e também quando
há solicitações de outras escolas e projetos sociais. Há também projeto de
incluir essas palestras para os alunos
do 8º ano escolar. Existem palestras
e orientações em salas de espera nas
unidades de saúde sobre os mesmos
assuntos: gravidez na adolescência e
métodos contraceptivos. De acordo
com a pesquisa realizada na Prefeitura
de Taubaté, é possível verificar que as
palestras estão surtindo efeito, pois de
dez casos de gravidez na adolescência
de 2019 em 2020 e 2021 os casos diminuíram para sete casos nos anos
seguintes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2526/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre descarte irregular de ma-

teriais hospitalares que chegam até a
Cooperativa de Reciclagem do Santa
Teresa.
Of. nº 1332/2022
A Secretaria de Saúde informa que o
Setor de Vigilância Sanitária regula
os estabelecimentos de Saúde, e é
verificada a evidência da destinação
correta dos resíduos gerados na Assistência a Saúde em atendimento à Resolução RDC 222, de 28 de março de
2018, que “Regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos
de serviços de saúde e dá outras
providências”. A notícia menciona a
questão do descarte de resíduos perfurocortante/infectante proveniente
das residências domiciliares, sendo
essas não reguladas por esse setor.
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a concessionária EcoTaubaté realiza constantemente, por
meio da sua equipe de conscientização ambiental, campanhas educativas sobre o correto descarte dos resíduos. Quanto à questão apontada,
oficiará a EcoTaubaté para que apure
e se manifeste sobre os fatos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2527/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre melhorias e utilização
mais ampla do transporte coletivo no
município de Taubaté.
Of. nº 1332/2022
O Departamento de Transporte Público, da Secretaria de Mobilidade
Urbana, informa que se encontra em
andamento estudo que visa à reestruturação do serviço de transporte
público, patrocinado pela Acaf, com
isso terá apontamentos que visarão o
melhor cenário para o transporte público em nossa cidade, dentre eles a
frota ideal e viável para o sistema.
Prefeito Municipal
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AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS

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

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

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

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

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

Local:

CÂMARA
DE TAUBATÉ

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

