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Empresa de reciclagem e logística
tem uso de área em Quiririm
aprovado por 30 anos

80% dos casos de abuso infantil
acontecem na família, diz
escritora
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SESSÃO

CÂMARA APROVA ÁREA
PARA PRO-ECOLOGIC
RECICLAGEM E LOGÍSTICA
Os vereadores de Taubaté aprovaram, no dia 10,
o projeto de lei ordinária 54/2021, de autoria do
prefeito municipal, que concede à empresa Pro-Ecologic Reciclagem e Logística permissão de uso
de uma área de 9.999,54 m² no Distrito Industrial
do Piracangaguá, no Quiririm, por 30 anos.
A concessionária poderá realizar as obras e melhorias que julgar necessárias, mediante prévia
autorização, e não será compensada por essas
benfeitorias, que serão incorporadas ao imóvel.
Stockphotos
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A área havia sido destinada à empresa Humberto Mancilha Dias, para construção de um
parque industrial, mas a instalação não ocorreu, e
o imóvel foi devolvido à Prefeitura.
A Pro-Ecologic se comprometeu a gerar 80 empregos diretos e a investir cerca de R$15 milhões
no município.
A proposta teve aval em primeira votação e depende de aprovação em segunda para que seja encaminhada para sanção do Executivo.

SESSÃO

Programa Dinheiro
Direto na Escola espera
aval do Executivo
Stockphotos

A criação do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDE-M) em Taubaté deu
mais um passo, já que os vereadores aprovaram em segunda
votação o projeto de lei ordinária nº 57/2022 na sessão do dia
10. Com isso, o documento foi
encaminhado para o prefeito,
que é seu autor, a quem cabe
sancionar e transformar a medida em lei.

O PDDE-M tem objetivo de
fortalecer a participação da comunidade escolar no processo
de construção da autonomia das
unidades de ensino. Consiste
na transferência de recursos do
orçamento municipal para as
Associações de Pais e Mestres
(APM) das escolas.
Os valores serão calculados
com base nos dados oficiais do
Censo Escolar do ano anterior

e destinam-se ao custeio da escola, manutenção de equipamentos e conservação das instalações físicas, por exemplo.
É proibido o uso desse recurso com gastos de pessoal, e
não poderão ser realizadas obras
ou ampliações que não sejam relacionadas à melhoria da estrutura escolar. A Prefeitura publicará as normas de prestação de
contas e os valores disponíveis.
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SESSÃO
Imprensa CMT

R$59 MILHÕES PARA
EDUCAÇÃO E SAÚDE
DEPENDEM DE
SANÇÃO DO PREFEITO
A destinação de R$59 milhões
do orçamento municipal para
a educação e saúde teve aprovação confirmada pela Câmara
de Taubaté em segunda votação
na sessão do dia 10.
O projeto de lei ordinária
24/2022 transfere R$46,5 milhões para a contratação de organização social que gerencie
serviços nas escolas de ensino
integral. A proposta tem autoria
do prefeito José Saud (MDB) e
distribui a verba em R$21,7 milhões para as unidades de educação infantil e R$24,8 milhões
4

para a Secretaria de Educação.
Saud ressalta o impacto positivo do ensino integral na formação das crianças e no desempenho escolar. Além disso,
ele destaca a “limitação do município em sua capacidade de
ofertar todos os serviços complementares aos alunos” e
acrescenta que a “promoção de
um chamamento público para
firmar contratos de gestão configura-se como a ferramenta mais
eficaz” para atingir os princípios
da administração pública.
Já para a saúde, o projeto de lei
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ordinária 53/2022 reforça o valor
destinado ao serviço de gestão
das unidades de urgência e emergência em R$12,7 milhões.
Autor do documento, o prefeito considera “a necessidade
de assegurar a qualidade dos serviços ofertados aos usuários e garantir quantidades suficientes de
atendimento” e também o “compromisso de elevar os índices de
desempenho no atendimento
qualitativo e quantitativo”.
As duas propostas referentes
aos recursos seguem para
sanção do Executivo.

SESSÃO

Com veto mantido,
adegas deverão encerrar
delivery também às 23h
Vitor Reis

Plenário
durante a
sessão do dia 10

A Câmara de Taubaté manteve o veto parcial do
prefeito ao projeto de lei ordinária 2/2022, que limita o funcionamento das adegas até às 23h. A votação ocorreu na sessão do dia 10.
A proposta tem autoria do vereador Paulo Miranda (MDB) e foi sancionada no dia 6 de abril,
com a ressalva à regra instituída por emenda da
vereadora Talita Cadeirante (PSB) que permite
modalidade delivery após esse horário.
Ao vetar, o prefeito afirmou que não havia justificativa para permitir esta exceção. Com a manutenção do veto, as vendas por delivery também
devem ser encerradas no limite do horário.

Histórico
A proposta original pretendia fixar a restrição
do funcionamento das adegas para 21 horas, incluindo vendas por entrega em domicílio, mas
emenda apresentada pela vereadora Talita Cadeirante estendeu para 23 horas.
O autor do projeto justifica que “as Polícias
Civil e Militar, em atuação conjunta com a Guarda
Civil Municipal, identificaram que as adegas funcionam como meios para que a juventude se concentre nos arredores, dando origem a eventos que
ocasionam perturbação do sossego público, desordem social e consumo de substâncias ilícitas”.
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AUDIÊNCIA

80% DOS CASOS DE ABUSO
INFANTIL ACONTECEM NA
FAMÍLIA, DIZ ESCRITORA
Fernanda Maria

Noeli Toledo,
Alessandra
Dias, Amanda
Migotto,
Adriana Mussi,
Moises Pirulito,
Isildinha
Muradas, Cap.
PM Danielle,
Rodnei
Monteiro

Em audiência realizada na
Câmara de Taubaté no dia 11,
a escritora Isildinha Muradas
afirmou que 80% dos casos de
abuso infantil acontecem dentro
das famílias, com base nos estudos que realizou para escrever
uma obra a respeito, “O diabo
quer roubar, matar e destruir
as crianças – mas você pode impedir isso!”.
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A audiência, que debateu
o tema abuso e exploração de
crianças e adolescentes, foi sugerida pelo vereador Moises Luciano Pirulito (PL), em requerimento assinado em conjunto
com Rodson Lima Bobi (PSDB).
O evento teve duas etapas: no
período da manhã foi presidido
pelo vereador Pirulito, e à tarde,
por Serginho (Progressistas).
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Isildinha ressaltou que o
Disque 100 facilitou o acesso das
crianças ao serviço de denúncias, porém, os dados mostram
que apenas 6% dos registros são
apresentados por elas, enquanto
94% são feitos por adultos, um
indicador que pode mostrar o
receio dos menores em denunciar os abusadores.
Diretora do Departamento de

AUDIÊNCIA
Enfrentamento de Violações aos
Direitos da Criança e do Adolescente, do Governo Federal,
Maria Leolina Couto Cunha relatou que o Disque 100 recebeu,
em 2021, cerca de 100 mil denúncias, das quais 12.597 são de estupro de menores e 2.769 de exploração sexual. “Para cada caso
de abuso que chega na rede, 20
casos deixam de serem demandados”, afirmou.
Em 18 de maio acontecerá,
na praça Dom Epaminondas, o
“dia D” de combate à exploração
e abuso sexual, e a vice-prefeita
Adriana Mussi convidou a população a participar dessa mobilização. Ela incentivou a discussão de educação sexual nas
escolas, assim como a conscientização das pessoas quanto à importância de denunciar casos
suspeitos de abuso.
Nessa linha, a capitão da Polícia Militar, Danielle Miranda,
acrescentou: “Todos somos res-

ponsáveis pela segurança pública, temos que ter mais empatia, nos preocupar com o
outro”, uma referência à necessidade da vizinhança se atentar às
crianças e moradores que possivelmente possam estar sendo vítimas de familiares.
A diretora de Assistência
à Saúde, Diana Moraes, apresentou números da realidade
local. Segundo o levantamento,
em 2019 houve 80 casos de pessoas do sexo feminino que passaram por investigação de violência, além de dez do sexo
masculino. Em 2020 os números
foram, respectivamente, 40 e 13;
em 2021, 76 e seis; e em 2022, 16
e dois, até o momento. Além de
os casos ocorrerem com mais
frequência com mulheres, eles
identificaram que as de etnia
branca estão entre as que mais
apresentam denúncia.
Os participantes frisaram a
importância de se criar a ter-

ceira unidade do Conselho Tutelar e aumentar os Creas e Cras,
da qualificação e formação continuada dos profissionais que
trabalham na educação, segurança, acolhimento e atendimento médico relacionados às
vítimas, além do empenho dos
vereadores para assegurar recursos no orçamento para as políticas infantojuvenis.
Participaram dos debates os
vereadores Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa Taubaté,
do Cidadania, Alberto Barreto
(PRTB), Marcelo Macedo e Paulo
Miranda, do MDB, Richardson
da Padaria (União), Serginho,
Talita Cadeirante (PSB) e Vivi da
Rádio (Republicanos).
Assista aos vídeos completos
das duas audiências públicas no
canal da TV Câmara Taubaté no
Youtube, www.youtube.com/tvctaubate, com a participação de
outros agentes especializados
no assunto.

Vitor Reis

Vera Hilst,
Vanderlei
Pereira, Mario
Peloggia,
Serginho,
Noeli Toledo,
Alessandra Dias
e Fernando
Borges
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PALAVRA DOS VEREADORES

52ª sessão ordinária
O vereador Professor Edson
destacou a realização da Feira de
Artesanato das Escolas do Trabalho para o Dia das Mães. Ele registrou que foi a primeira vez que
a feira foi realizada neste mês, já
que tradicionalmente acontece no
fim do ano.

PROFESSOR EDSON
PSD

- Uma grande feira de artesanato, envolvendo as 13 unidades, com professores e
alunos. É muito bem organizada, com muita criatividade,
com diversos tipos de artesanato. Eu sempre falo que artesanato é geração de emprego,
de renda, é um complemento
familiar, é também um estímulo
para gerar novos empreende-

O vereador Richardson da Padaria conheceu o programa Câmera Cidadã, medida de segurança
pública implantada na cidade de
Mairiporã (SP). Ele propõe a utilização da rede integrada de monitoramento em Taubaté.

RICHARDSON DA PADARIA
União

8

- O programa consiste em um
trabalho conjunto da Prefeitura
com os condomínios residenciais e associações de bairros,
para trazer mais segurança ao
município. Eles fornecem à Secretaria de Segurança todo o
sistema de câmera, para que
consiga monitorar a região
central e os bairros. A gente vai
trazer esse projeto para apresentar ao prefeito, para que seja
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dores na cidade. Então, parabéns a toda a coordenação
da Escola no Trabalho, aos
professores e alunos.
Emendas
Por meio de ofícios, Edson
solicitou ao deputado estadual
André do Prado (PL) mais recursos financeiros para o setor
da saúde e afirmou que o parlamentar deverá direcionar
emendas para custeio.
Segurança
Ao diretor de Segurança de
Taubaté, Coronel Pereira, o vereador solicitou que seja intensificada a presença da Guarda
Civil Municipal e também da atividade delegada em toda a extensão do Conjunto Urupês.

implantado em nossa cidade.
Trânsito
Richardson se reuniu com o
diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Antonio Moreira Junior, para reivindicar sinalização e lombada
na rodovia Oswaldo Cruz, próximo à escola municipal e à ESF
do bairro Registro. Ele afirmou
que a realização foi autorizada
e o pedido será atendido. “A
tão sonhada lombada vai trazer
mais segurança aos moradores
do Registro e do Caieiras.”
GCM
Ele agradeceu ao presidente
da Câmara pela conquista de
um investimento de R$300 mil
para a aquisição de motos para a
Guarda Civil Municipal.

PALAVRA DOS VEREADORES

52ª sessão ordinária
O vereador Serginho visitou o
córrego do bairro Monção para fiscalizar o andamento da obra e informou que o serviço será concluído em breve, para ser entregue
à população.

SERGINHO
Progressistas

- Mais uma prestação de contas
do córrego Monção, ali na Vila
Aparecida, Jardim Rezende,
Mourisco e Esplanada Santa Terezinha. Eu entrei lá no córrego
para fazer fotos, e estão dando
continuidade para entregar
para a comunidade. Aí está
também a máquina, já passou
para ser feita a instalação das
guias, sarjetas, depois do pavimento, e estão fazendo aí, tem o
maquinário, uma máquina lá na

A vereadora Vivi da Rádio recebeu imagens que revelam o estado em que o Hospital Municipal
Universitário de Taubaté (H-Mut)
se encontra.
Vivi salientou que as fotos mostram um lugar sujo e sem administração do setor da limpeza.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

- Nós estamos com um problema na clínica 2 do H-Mut.
A gente sabe que o H-Mut está
precisando de reforma, isso é
fato. O estado abandonou o
Hospital Universitário há muito
tempo, e após ser tomado do
estado para o município gerir,
tinha que ter feito uma reforma
no hospital inteiro, mas não foi
feita. Ele está num estado de-

margem para fazer um muro
de arrimo, para que essa parte
não tenha assoreamento.
Apoio
Serginho comentou a reclamação de um munícipe em relação ao atendimento nas unidades de saúde.
Ele disse que o contrato de
trabalho dos funcionários da
SPX termina no dia 28 deste mês
e desejou que as novas organizações sociais que irão assumir
os postos façam “um bom trabalho” em prol da comunidade.
Manutenção
Após pedidos feitos pelo vereador, a Secretaria de Serviços
Públicos realizou a manutenção
da praça Nossa Senhora Aparecida, no Jardim da Luz.

plorável! Pior do que isso é ter
sujeira, mas sujeira se limpa.
Reforma a gente entende,
mas sujeira, não. Pacientes
indo para o centro cirúrgico,
voltando para o leito com sujeira dentro do quarto!
Educação
A parlamentar também mencionou que alunos de escolas
municipais têm frequentado
salas de aula com professores
eventuais que estão mentalmente esgotados.
“Uma professora eventual
entrou em sala de aula e disse:
ʻHoje eu mato um aquiʼ. A professora falou isso dentro da sala
de aula para os alunos!”
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PALAVRA DOS VEREADORES

52ª sessão ordinária
O vereador Adriano Coletor Tigrão fez um pedido para que a
Liga de Futebol Amador diminua
ou pare de cobrar taxas altas para
os atletas, já que é difícil para eles
conseguirem patrocínios.

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania

- Eu acho que a terceira divisão,
a segunda divisão, está na hora
de a gente olhar por eles, e
não ficar cobrando taxas altas
dessas pessoas. Eu vou fazer
um requerimento ao prefeito,
para que a gente possa conversar sobre a emenda, sobre o
repasse do prefeito a essa Liga,
para ajudar esses clubes mais
simples e humildes da terceira
e da segunda divisão, para que
a gente possa ajudar esse clube

O vereador Alberto Barreto
criticou o uso da chamada “linguagem neutra” nas escolas, caracterizada pela adoção do “x” ou
do “e” para apagar o gênero masculino ou feminino das palavras.

ALBERTO BARRETO
PRTB
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- Tem um grupo de WhatsApp
em que o diretor da escola escreveu assim: “Bom fim de
semana para todxs”. Diretor da
escola, né? “O que esses diretores e professores estão ensinando dentro da escola? Será
que essa Língua Portuguesa
é prevista na BNCC [Base Nacional Comum Curricular]? Será
que está na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação? Será que
isso se ensina na educação, está
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a comprar uma roupa melhor,
um meião, porque é difícil ter
parceria e patrocínio.
Transporte público
Tigrão falou sobre a situação
do transporte público na cidade.
“Está na hora de a gente tentar
trazer mais uma empresa para a
cidade e dar oportunidade para
as cooperativas.”
Parabenização
Ele apresentou moção de
aplauso ao ex-professor Vitor
Balthazar, licenciado em Educação Física pela Universidade
de Taubaté.
Vitor Balthazar, que atuou nas
categorias de base do Esporte
Clube Taubaté, foi nomeado secretário de Educação no estado
de Santa Catarina.

lá na norma culta que é “uma”,
“um” e “unxs”? Não existe isso
na nossa Língua Portuguesa!
Projeto
Barreto citou que, em conjunto com os vereadores Boanerge e Vivi da Rádio, apresentou um projeto de lei na
Câmara que proíbe o uso de
novas ﬂexões de gêneros nas escolas, um instrumento de “defesa da Língua Portuguesa de
maneira correta”.
Dia das Mães
O vereador expôs sua chateação com as lembrancinhas distribuídas por uma escola no Dia
das Mães, porque nelas estavam
escritos “Dia de quem cuida de
mim”. Ele disse: “Mãe não é cuidadora, mãe é mãe!”

PALAVRA DOS VEREADORES

52ª sessão ordinária
O vereador Diego Fonseca se
indignou ao falar sobre a fila de
quatro meses de espera para fazer
um exame de sangue na Estratégia
Saúde da Família (ESF) do bairro
Parque Piratininga.

DIEGO FONSECA
PSDB

- Será que mais pessoas terão
que vir a óbito também? Nós
temos que cobrar. Está aí o secretário [de saúde] Mário Peloggia, tem a doutora Adriana
que é responsável, tem as
outras profissionais e gestores
que foram nomeados. Será
que fica difícil fazer um planejamento para que as pessoas
façam um exame de sangue?
Concordo que, às vezes, esperar
um pouco tudo bem, mas lá na

ESF do Piratininga a fila está
para agosto. Não dá!
Acidentes
Diego solicitou a instalação
de uma lombada na estrada do
Pinhão a fim de evitar mais acidentes. Ele também indagou:
“Será que vai precisar de um
óbito para fazer uma lombada?”
Reclamação
Diego reclamou da falta de
agilidade de algumas secretarias, principalmente a de Obras,
que não o atende. Ainda comentou que os trabalhos dos poderes precisam ser de comum
acordo, para que os pedidos
da população sejam sanados.
“Será que toda vez a gente tem
que subir aqui na tribuna e ficar
apontando? ”, indagou.

donado. Existe uma regra. O
setor público tem regras, tem
norma, tem lei - não só o setor
público, o privado também.
Imagina se eles começassem
- Tem uma obra acontecendo lá a mexer no teatro e a obra do
no Centro Cultural, e essa obra Centro fosse embargada!

O vereador Douglas Carbonne
elogiou a modernização do Centro
Cultural e apontou que o teatro
não está abandonado, mas sim esperando autorização para dar continuidade às obras.

DOUGLAS CARBONNE
Republicanos

é financiada pela Caixa Econômica Federal. Diante disso,
não pode fazer obra no teatro,
a Prefeitura não pode intervir,
porque a Caixa pode tirar o dinheiro e não permitir mais a continuidade da reforma que está
acontecendo. E aí tiveram algumas afirmações nesta tribuna
de que o teatro está abandonado, mas não está aban-

Universidade
O parlamentar defendeu a votação urgente dos projetos de lei
relativos ao vale-alimentação e à
reestruturação de cargos e salários dos funcionários da Unitau.
Carbonne ainda comentou o
processo eleitoral para reitor,
desejou sorte aos candidatos e,
ao final, defendeu que os investimentos sejam priorizados nos
campus de Taubaté.
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PALAVRA DOS VEREADORES

52ª sessão ordinária
Após visita ao Hospital Municipal Universitário (H-Mut), a vereadora Elisa Representa Taubaté
ressaltou os benefícios do pleno
funcionamento do local para a população taubateana.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

- Caminhamos por todo o hospital, todas as instalações, e ficamos bem animados para o
futuro, porque, na verdade, até
agora não começou nada ainda.
Até por conta de questões administrativas da SPDM com a Prefeitura, enfim. A gente também
passou ali pela UTI neonatal, a
ala da pediatria. Eles têm um
espaço bem bacana para as
crianças que ficam internadas.
A gente vai continuar acompa-

O vereador Jessé Silva destacou os resultados positivos obtidos pelas categorias de base
do Esporte Clube Taubaté no último fim de semana. Ele ressaltou
que muitos vereadores destinam
emendas impositivas do orçamento municipal para o incentivo
ao esporte e fez menção especial
ao futebol amador

JESSÉ SILVA
PL
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- Tivemos aqui na Câmara uma
reunião muito boa com o presidente da Liga Municipal de
Futebol, em que foi discutido
o futebol amador. É uma tradição na cidade. Nós temos
que sempre estar atentos para
melhorar, porque o futebol
amador, os campeonatos que
têm na cidade, a famosa várzea,
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nhando, e tomara que essa
reforma venha logo, porque,
como foi falado aqui, é a
nossa maternidade e, além de
tudo, atende a toda região do
Vale do Paraíba.
Exames
Elisa chamou a atenção das
mulheres para a carreta da mamografia do programa “Mulheres de Peito”, do Governo do
Estado de São Paulo, que estará
na Avenida do Povo entre os dias
31 de maio e 10 de junho.
Enem
Ela frisou que as inscrições
para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) irão até o
dia 21 de maio, e é para os estudantes ficarem atentos à data.

é o entretenimento do final
de semana de vários bairros.
Você vai no Mourisco, por
exemplo, em um domingo
de clássico, e aquele campo
está lotado. Amigos revendo
amigos, histórias são contadas. Isso é uma cultura que
nós temos que preservar.
Agenda
O parlamentar registrou uma
reunião que aconteceu entre o
ex-secretário de Segurança, Capitão Souza, e o presidente da
República, Jair Bolsonaro.
O taubateano apresentou demandas e solicitações do município ao chefe do Executivo federal em Brasília.

PALAVRA DOS VEREADORES

52ª sessão ordinária
O vereador João Henrique Dentinho comentou a situação do Instituto de Previdência do Município
(IPMT), que deve passar por alterações, e disse que todos precisam se
atentar ao prazo final para aprovar
as reformas na legislação.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

- Nós [vereadores] temos um gatilho de revólver na cabeça. Se
não votarmos até junho, quebra-se tudo. Minto - até o meio
de junho, por que o prazo final
é até o dia 30 para implementar
todos os projetos que estão aí.
Temos novamente o parcelamento da dívida de R$90 milhões. Vamos ser obrigados a
votar para ajudar verdadeiramente, para não travarmos o

O vereador Marcelo Macedo
falou sobre a demora da fila de
espera para realizar exames nas
UPAs da cidade.

MARCELO MACEDO
MDB

- Estive na semana passada, em
companhia do vereador Alberto
Barreto, fiscalizando as UPAs,
e infelizmente esse prazo para
o aguardo de exames tem sido
muito elevado. A gente fica impressionado porque o tempo
de atendimento, de triagem, de
consultório, está razoável e suficiente, mas o tempo de resposta dos exames está muito
alongado. Mas vamos entender
por que está acontecendo essa
demora, não só em relação a

serviço público. Não temos
para onde fugir, é um remédio
amargo.
Parabenização
Dentinho parabenizou a nova
presidente do Conselho Particular do Belém e informou que
em todo o primeiro domingo de
cada mês, na missa das 10h, irá
contar histórias para crianças
durante a celebração, como era
feito antes da pandemia.
Romaria
O vereador falou sobre o trabalho realizado em Aparecida
(SP) pelo empresário João Vicente, que tem uma pousada e
hospeda no pasto os cavalos dos
romeiros que vão até o Santuário
da cidade.

este fato específico, mas com
relação às nossas UPAs.
Luta
Macedo comentou que irá
lutar pelos agentes comunitários de saúde, para que todos os
direitos desta categoria sejam
assegurados.
Planta Genérica
O vereador falou sobre o projeto de lei que atualiza a Planta
Genérica de Valores e disse que
realizou uma extensa reunião
acerca do tema no dia 10 de
maio. Na ocasião, foram apresentados aos parlamentares os
estudos feitos pela empresa contratada pela Prefeitura, que levaram à atualização do documento, e agora ele espera que a
proposta seja levada à votação.
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Sessão
53ª SESSÃO ORDINÁRIA
17.5.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens
e de proposições apresentadas pelos
Vereadores.
Discussão e votação de proposições em
destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
Discussão e votação única do veto total
ao Projeto de Lei Ordinária nº 165/2021,
de autoria da Vereadora Vivi da Rádio,
que acrescenta o Parágrafo Único ao
art. 1º da Resolução nº 150, de 9 de novembro de 1928.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 54/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza concessão
de direito real de uso de bem público
municipal à Empresa Pró-Ecológic Reciclagem e Logística Ltda - EPP, e dá outras
providências.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 154/2021, de autoria dos Vereadores Adriano Coletor Tigrão, Paulo
Miranda e Richardson da Padaria, que
inclui dispositivo na Lei nº 5.368, de 1º de
dezembro de 2017, para garantir o acesso
a informações sobre solicitar assistência
técnica pública para elaboração de projetos de habitação de interesse social.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 102/2021, de autoria da Vereadora Elisa Representa Taubaté, que

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

altera a Lei nº 5.488, de 11 de junho de
2019, que institui o Calendário Oficial de
Datas e Eventos do Município de Taubaté.
– Há uma emenda.
ITEM 5
Discussão e votação única do Projeto
de Decreto Legislativo nº 4/2022, de autoria do Vereador Douglas Carbonne, que
concede o Título de Cidadão Taubateano
ao Deputado Federal Milton Vieira.
PALAVRA DOS VEREADORES
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, Republicanos
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
Plenário Jaurés Guisard, 13 de maio de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Audiência
CONSELHO MUNICIPAL LGBTQIA+
Comunicamos que no dia 16 de maio, segunda-feira, às 14h00, na sede da Câmara
Municipal, será realizada, sob coordenação da Vereadora Talita Cadeirante,
Audiência Pública para discutir e debater
a criação do Conselho Municipal de Políticas LGBTQIA+.

Taubaté, 09 de maio de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente da Câmara Municipal de
Taubaté
SISTEMA DE ZONA AZUL DIGITAL
Comunicamos que no dia 19 de maio,
quinta-feira, às 14h00, na sede da
Câmara Municipal, será realizada, sob coordenação do Vereador Richardson da
Padaria, Audiência Pública para debater
sobre o sistema de zona azul digital implementado no município.
Taubaté, 09 de maio de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente da Câmara Municipal de
Taubaté

Licitação
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 - PROCESSO Nº 1898/2022
LOCAÇÃO
DE
IMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAIS
A Câmara Municipal de Taubaté realizará
licitação na modalidade pregão presencial, pelo critério de MENOR PREÇO,
para prestação de serviço de locação de
impressoras multifuncionais. A cópia do
edital poderá ser consultada gratuitamente e obtida na sede da Câmara Municipal de Taubaté, ou acessando o site
da Câmara Municipal de Taubaté na internet (www.camarataubate.sp.gov.br),
na opção “Transparência” e depois “Licitação”. A nova data para realização
da sessão pública única para credenciamento, recebimento da documentação necessária para participação, e recebimento do envelope de proposta de
preços e do envelope de habilitação,
será no dia 16 de maio de 2022, às 09
horas e 30 minutos, na sede da Câmara
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Municipal. As propostas poderão ser entregues antecipadamente no setor de
Protocolo.
Taubaté, 10 de maio de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Portaria
PORTARIA N.º 64/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, Lucas Pinto Gibier
de Souza, RG 32.211.492-5 SSP/SP e CPF/
MF 301.777.258-69, do cargo público de
Assessor Técnico Parlamentar- Padrão SS
- II, de provimento em comissão, lotado
no gabinete do Ver. Moisés Luciano Pereira dos Santos, nos termos do artigo
105, inciso II, da Lei Complementar nº 1,
de 4 de dezembro de 1990, a partir de 10
de maio de 2022.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 11 de
maio de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 992/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade, seja viabilizados estudos para a construção de uma
escola de educação infantil para atender
as crianças do bairro São Gonçalo.
16

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Of. nº 438/2022
A Diretoria de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que o estudo para construção e
ampliação de vagas na região do São
Gonçalo está em andamento, sendo que
houve levantamento por próprios municipais (áreas sem ocupação) naquela
região, e estão sendo verificadas ampliações de salas de aula, porém, não há
um cronograma elaborado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 993/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero ofício 63 - Requer informações
ao Prefeito para que designe à Secretaria competente, para que seja realizada
a limpeza e roçagem em toda a extensão
da rua Orálio Vilarta, Jardim Bela Vista.
Of. nº 438/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que os serviços solicitados foram executados em 29/3/2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 994/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para que designe à Secretaria competente, para uma visita técnica para
análise da viabilidade de mudar a ciclovia localizada na avenida do Pinhão –
Santa Fé para o canteiro central.
Of. nº 438/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que em vistoria no local verificou-se que a ciclovia na estrada do
Pinhão, no trecho do Santa Fé, encontra-se no sentido de circulação bairro.
Neste lado verificou-se que há dois estabelecimentos, e ambos absorvem as
vagas de estacionamento nas suas dependências, e o acesso a eles é feito
pela rua Margarida. No sentido de circulação centro verificou-se que também
há pontos comerciais, e foi observada a
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existência de sinalização horizontal e vertical que permitem o estacionamento em
frente aos estabelecimentos. A Secretaria
de Mobilidade Urbana acrescenta que a
implantação de ciclovias e ciclofaixas no
município visam atender o Programa de
Mobilidade Ativa para Cidades da América
Latina, desenvolvido pelo Observatório
de Mobilidade Urbana - OMU/CAF, que
reconheceu a vocação de Taubaté para
valorizar e fomentar o uso da bicicleta
como modal de transporte. Entre os
objetivos do programa, está a mudança
dos paradigmas dos deslocamentos pela
cidade e estimular ações em prol da segurança viária e mobilidade urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 995/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Prefeito para
que designe à Secretaria de Mobilidade
Urbana, visita técnica para análise da viabilidade de execução da pintura de faixas
de pedestres e estudo técnico para implantação de redutor de velocidade em
toda extensão da av. Itambé, Baronesa.
Of. nº 438/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a sinalização viária tanto
vertical quanto horizontal na avenida
Itambé será revitalizada em toda sua extensão. Salienta-se que a citada via conta
com quatro redutores de velocidade
(lombadas) e conforme dados sobre acidentes no local, levantados no período
de dois anos, não foi verificada ocorrências até a presente data. Conclui-se
que os redutores e as sinalizações já existentes têm se mostrado eficientes, não
havendo, até o momento, a necessidade
de instalação de tachões, sinalização semafórica e outras lombadas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 996/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que realize a manu-
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tenção dos portões automáticos do H-Mut.
Of. nº 431/2022
A diretora-geral do Hospital Municipal
Universitário de Taubaté, Dra. Fabiana
Mara Alvarenga Caldeira, informa que
estava em andamento o processo referente ao portão em captação de fornecedores, para levantamento de valores. O
serviço foi pré-agendado para a semana
do dia 25/4/2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 997/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
da Secretaria de Educação sobre a realização de concurso público para professores no município.
Of. nº 434/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo Departamento
de Recursos Humanos.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 998/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de implementar sinalização viária na rua Luiz Quintiliano
de Souza, no Residencial Dalla Rosa.
Of. nº 430/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a implantação da sinalização
viária na rua Luiz Quintiliano de Souza
entrará em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 999/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Prefeito sobre a
regulamentação do Fundo Municipal de
Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC.
Of. nº 430/2022

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

O assunto se encontra em andamento
pelas unidades competentes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1000/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre a acessibilidade no prédio pertencente à Secretaria de Mobilidade Urbana.
Of. nº 430/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que realizou o projeto de implantação de rampas para cadeirantes
no local indicado, na avenida Bandeirantes, no entroncamento com a avenida
Itambé, e encaminhará à Secretaria de
Obras para a execução da obra solicitada.
Com respeito às dependências do prédio
no Jaboticabeiras, a Secretaria de Mobilidade Urbana informa que possui rampa
de acesso para cadeirante, há vaga para
idoso e PCD defronte àquela Secretaria,
e o cadeirante pode utilizar a rampa de
veículo para acessar a calçada, não havendo nenhum impedimento quanto ao
seu ingresso à área interna.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1001/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade da instalação de semáforo em frente ou próximo à portaria
da EMEI Prof. Benedito Oswaldo Salgado,
na rua Oscar Fernandes da Silva, no
Parque Três Marias.
Of. nº 439/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será elaborado projeto para a
implantação de semáforo no local e planejamento orçamentário e financeiro.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1002/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Prefeito sobre a

possibilidade de instalação de um centro
comunitário no bairro Cidade Jardim.
Of. nº 430/2022
A Secretaria de Planejamento informa
que não há projeto de centro comunitário
desenvolvido na região, para sua implantação deverá ser previsto área pertencente à municipalidade, assim como dotação orçamentária para execução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1003/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
em relação a algumas ações, regras e relação dos permissionários que fazem
parte da Feira de Orgânicos que ocorre
na praça Santa Teresinha.
Of. nº 435/2022
A Secretaria de Serviços Urbanos elaborará relatório com as informações,
para posterior encaminhamento ao vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1004/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
em relação a algumas ações, regras e relação dos permissionários que fazem
parte do Mercado Municipal e das feiras
livres nos diversos bairros.
Of. nº 435/2022
A Secretaria de Serviços Urbanos elaborará relatório com as informações,
para posterior encaminhamento ao vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1005/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
informações em relação a algumas ações,
regras e permissionários que fazem parte
do Mercatau.
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Of. nº 435/2022
A Secretaria de Serviços Urbanos elaborará relatório com as informações,
para posterior encaminhamento ao vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1006/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que venha
realizar a implantação de bebedouros na
pista de skate denominada Skate Plaza,
localizada no Jardim Santa Clara.
Of. nº 435/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que estudará a
possibilidade de instalação de bebedouros no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1007/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que venha
realizar a manutenção em relação aos
banheiros localizados dentro da Pista
Skate Plaza, no Jardim Santa Clara.
Of. nº 435/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que solicitou à
Fábrica de Artefatos e Concretos — FAC,
setor de serralheria, a confecção de
portas de chapas para os banheiros do
Skate Plaza e após procederá com a revitalização dos banheiros.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1008/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que venha
realizar a manutenção quanto a pintura
das pistas de skate “street” e “three
ramp” localizadas na Pista Skate Plaza,
no Jardim Santa Clara.
Of. nº 435/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qua18

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

lidade de Vida informa que há previsão
de investimento em manutenção e reforma de equipamentos públicos esportivos no exercício de 2022 e analisará a
possibilidade de atender futuramente o
pedido do nobre vereador, conforme lista
de prioridade de manutenção que se encontra em elaboração.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1009/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que venha
realizar estudo quanto à possibilidade de
implantar dentro da área da Pista Skate
Plaza alguns aparelhos destinados à
prática da modalidade de calistenia.
Of. nº 435/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida solicita informações sobre
quantidade de praticantes da modalidade para que se inicie estudo sobre
a instalação dos aparelhos, lembrando
que o Poder Público Municipal trabalha e
age em prol da coletividade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1010/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que venha
intensificar o patrulhamento e ações específicas para zelar e cuidar do complexo da Pista Skate Plaza, assim como
também de seus frequentadores.
Of. nº 435/2022
Seguem, por cópia, as informações da Secretaria de Segurança Pública Municipal
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1011/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a marcação de consultas, exames
e cirurgias pela rede municipal e pelo
Cross (Central de Regulação e Oferta de
Serviços de Saúde).

Câmara Municipal de Taubaté, 13.5.2022 - Boletim Legislativo nº 1449

Of. nº 443/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1012/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
quanto às escolas municipais que recebem o Programa de Educação Bilíngue
(Português/Libras) para os alunos surdos.
Of. nº 443/2022
Seguem as informações prestadas pela
diretora pedagógica da Secretaria de
Educação, Priscilla Heleonora Messias
Pereira dos Santos:
“O Programa de Educação Bilíngue
(Lingua Portuguesa/Libras) ocorre na
EMEF Anna dos Reis Signorini e na EMEI
Tenente Alexandre Gandhi de Souza Lacerda. Sobre a possibilidade do atendimento do programa em outras unidades escolares, informamos que não
há demanda (estudantes) que justifique
esse tipo de atendimento, uma vez que a
maioria dos estudantes surdos é atendida
nas referidas unidades escolares. Ao que
tange à formação continuada para a
equipe escolar, informamos que no ano
de implementação do programa (2019),
a equipe pedagógica do Núcleo de Apoio
Pedagógico Especializado (Nape) realizou ações formativas e de sensibilização sobre a organização, estrutura e
atendimento do programa. Desde então,
são realizados HTPCs temáticos e formativos para a equipe escolar vigente,
além de formação em serviço. Sobre os
atendimentos e recursos oferecidos, informamos que os estudantes realizam
atendimento em sala de recursos multifuncionais e atendimento fonoaudiólogo
no contraturno da sala regular. Durante o
período que o estudante permanece na
escola, há o acompanhamento de profissional intérprete de libras. Sobre o atendimento psicológico, informamos que a
partir deste mês iniciaremos um trabalho
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na área da psicologia educacional.”
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1013/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
quanto ao encerramento do convênio
firmado com a Funcabes.
Of. nº 443/2022
A Diretoria do Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que o convênio entre a Funcabes e o município
foi celebrado em 10/5/2021 para atendimento do Programa de Educação Infantil Integral. Após acordo entre o Ministério Público e o município de Taubaté,
por meio da ação civil pública, em
22/12/2021 foi celebrado novo convênio
para atendimento do Programa de
Educação Infantil Integral que vigora até
a presente data, 7/4/2022, não havendo
data prevista para o encerramento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1014/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer à Prefeitura informações sobre
planos de construção de mais quatro
salas de aula na EMEF Dom José Antônio
do Couto e ampliação da oferta de vagas
em período integral.
Of. nº 436/2022
A Diretoria de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa
que a equipe de manutenção já esteve no
local, a fim de verificar as necessidades
para manutenção predial. Será efetuado
contato com a gestão escolar e estudos
para a viabilidade de inclusão dessa ampliação predial para atendimento em período integral.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1015/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
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Requer à Prefeitura informações sobre
os horários de entrada e saída dos estudantes na rede pública municipal, critério adotado para a diversidade do
quadro horários e solução para queixa
dos pais desafiados a conciliar o transporte dos filhos.
Of. nº 436/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela diretora administrativa da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1016/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito, Rodson
Lima Bobi
Requer autorização para realização de
audiência pública relativa a políticas públicas relativas ao combate ao abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes em Taubaté.
Requerimento N° 1017/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o serviço de transporte escolar.
Of. nº 442/2022
A Diretoria de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que o município oferece o serviço
de transporte escolar para 3.509 alunos
entre frota própria e passe escolar. Os
alunos atendidos pelo serviço do transporte escolar estão em conformidade
corn a LDB e resoluções estaduais pertinentes. São alunos residentes na zona
rural, distante das respectivas unidades
de ensino, alunos da educação especial
matriculados na Escola Madre Cecília,
alunos atendidos pelo projeto integral e
alunos da rede estadual de ensino (convênio com a Seduc/SP). Hoje contamos
com 82 veículos da frota própria para o
transporte de parte desses alunos. Todos
os veículos escolares que atendem os
alunos da Escola Madre Cecília contam

com auxiliares de transporte nos veículos. Não existe demanda reprimida
para esse serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1018/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a concessão de adicional de risco
de vida para os fiscais sanitários.
Of. nº 442/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo Departamento
de Recursos Humanos.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1019/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de rompimento
do convênio com a Funcabes (Fundação
Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté).
Of. nº 442/2022
A Diretoria do Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de
Educação informa que o atendimento à
educação por meio de organizações sociais é referência em vários municípios,
nesse sentido, considerando a necessidade de atendimento cada vez mais
qualitativo, é necessário inovação e garantia de acesso para manutenção do
ensino integral.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1020/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre os serviços de proteção à mulher
vítima de violência oferecidos pelo município de Taubaté.
Of. nº 442/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as in-
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formações prestadas pelas Secretarias de
Inclusão Social e de Segurança Pública.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1021/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de criar atendimento médico e
hospitalar preferencial aos servidores
públicos municipais ativos e inativos
junto ao H-Mut, nos moldes da parceria
firmada no passado entre Fundação Universitária de Taubaté – Fust e Prefeitura
Municipal de Taubaté.
Of. nº 426/2022
O Departamento de Recursos Humanos
solicitará reunião junto à Secretaria de
Saúde desta municipalidade, a fim de
que possa estudar a requerida implantação, visto que não possui autonomia
sobre a atuação do H-Mut ou conhecimento das demandas de atendimento do
referido hospital, que permitam afirmar
sobre a viabilidade de se estabelecer tal
parceria. Seguem anexa as informações
subscritas pelo presidente do Instituto
de Previdência do município de Taubaté,
Sr. Anderson Carlos Barbosa.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1022/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer informações sobre a reposição
salarial dos professores e auxiliares de
ensino da rede municipal de ensino
Of. nº 436/2022
A Diretora Administrativa da Secretaria
de Educação informa que o piso nacional
da categoria é o valor mínimo que deve
ser pago aos professores do magistério
público em educação básica em início
de carreira, para a jornada de no máximo
40 horas semanais, ou seja, o piso para
conforme o aumento de 33,24% é de
R$3.845,63. Os professores da cidade recebem além do piso, sendo o valor de
20
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R$5.381,30 por 40 horas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1023/2022
Autor: Serginho
Requer ao prefeito informações sobre o
Mercado Municipal.
Of. nº 441/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que se encontra em fase de elaboração estudo técnico para melhorias no
Mercado Municipal. Quanto às cópias das
normas, serão providenciadas para envio
ao vereador requerente.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1024/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre o Shopping
Popular de Taubaté.
Of. nº 441/2022
A Secretaria de Serviços Públicos elaborará relatório com as informações solicitadas para posterior disponibilização
ao vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1025/2022
Autor: Serginho
Requer ao prefeito municipal informações sobre o Camelódromo.
Of. nº 441/2022
A Secretaria de Serviços Públicos elaborará relatório com as informações solicitadas para posterior disponibilização
ao vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1026/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a tramitação da minuta que possibilitou o protocolo do Projeto de Lei Complementar
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2-2022-RPPS.
Of. nº 441/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1027/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre os trabalhos
da Secretaria de Mobilidade Urbana.
Of. nº 441/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1028/2022
Autor: Serginho
Requer informação ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o resultado da fiscalização do Crea
em Taubaté.
Of. nº 441/2022
Segundo informa o secretário de Obras,
a força-tarefa mencionada é de competência única e exclusiva do Crea, que
exerce seu papel de fiscalizador e responsável pelo Conselho Regional, verificando
a condição e competência dos profissionais em exercício de suas atividades.
No tocante às obras contratadas por essa
municipalidade, a Secretaria de Obras informa que toda documentação das empresas e seus colaboradores são requisitos obrigatórios no processo licitatório,
sem os quais a proponente não é contemplada com o contrato, para tanto há
o Departamento de Compras que analisa
e aprova tais informações. No decorrer
das obras, a empresa tem por obrigação
a apresentação de documentos comprobatórios quanto à situação de seus colaboradores (depósito de FGTS,pagamento
de INSS, ficha de EPIs) e a quitação de
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impostos e encargos no momento da elaboração de medição mensal, a fim de
emitir Nota Fiscal para recebimento dos
serviços executados no período, sem os
quais não é liberada a emissão da NF.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1029/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer informações sobre o plano de
carreira do magistério na rede pública e
demais carreiras vinculadas à Secretaria
de Educação.
Of. nº 436/2022
A diretora administrativa da Secretaria
Municipal de Educação informa que
o plano de carreira do magistério municipal está em fase intermediária de
estudo e ainda passará por avaliação de
impacto financeiro. A previsão de envio
a essa E. Casa de Leis é no primeiro semestre de 2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1030/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Segurança Pública que busque junto ao Ministério Público uma solução através de TAC para os
servidores bombeiros municipais.
Of. nº 472/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Procuradoria-Geral do Município.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1031/2022
Autor: Vivi da Rádio, Alberto Barreto ,
Boanerge , Marcelo Macedo , Moises Luciano Pirulito
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para realização de audiência pública que
abordará o tema colecionadores, atiradores e caçadores e suas respectivas atividades em Taubaté.

Consulte a ordem do dia no
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Requerimento N° 1032/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a poda da árvore localizada na
avenida Walter Thaumaturgo (Av. do
Povo), número 418.
Of. nº 473/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1033/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de que seja implantada ciclovia a partir do início da
rua Japão até o começo da avenida Marrocos, no Jardim das Nações.
Of. nº 473/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que já desenvolveu estudo de ciclofaixa no trecho citado, e a implantação será inserida em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1034/2022
Autor: Professor Edson
Requer a limpeza, corte do mato e poda
das árvores na praça Manso Fukuda, localizada no bairro Independência.
Of. nº 473/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a limpeza foi efetuada recentemente, e a poda será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1035/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre o fornecimento de fraldas geriátricas no tamanho
extra G a pessoas assistidas pela rede
municipal de saúde.
Of. nº 469/2022
A unidade competente da Secretaria de

Saúde informa que as fraldas geriátricas
tamanho extra G já se encontram disponíveis no almoxarifado da unidades
para prosseguimento da retirada, conforme fluxo interno vigente, sendo da
ciência dos familiares/representantes
dos pacientes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1036/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Prefeito que busque junto
ao Governo do Estado a ampliação no
atendimento de especialidades do AME
- Ambulatório Médico de Especialidades.
Of. nº 472/2022
A Secretaria de Saúde informa que
quanto à ampliação no atendimento
de especialidades no AME e referente
à necessidade de descolamento outra
cidade (Caraguatatuba), conforme citado
no presente requerimento, que a partir
de 1° de fevereiro de 2022, o Ambulatório de Especialidades iniciou a oferta
do atendimento na cidade de Taubaté e
vem ampliando gradativamente a oferta
de serviços. Seguem anexos os serviços
ofertados e a programação de expansão
conforme a disponibilização do Estado.
Quanto ao deslocamento a outros municípios, a Secretaria de Saúde informa que
conforme há aumento da oferta de vagas
no AME Taubaté, os munícipes são direcionados aquele Ambulatório para que,
conforme mencionado sejam atendidos
aos princípios preconizados pelo SUS, de
Universidade, Integralidade e Equidade,
porém nas especialidades ainda não
ofertadas neste município e conforme
são disponibilizadas vagas de “bolsão”,
este agendamento em outro município,
ainda, ocorre para que possamos ter
uma intervenção mais precoce e consequentemente mais eficiente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1037/2022
Autor: Douglas Carbonne
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Requerer ao Prefeito que realize a revitalização da praça do Bom Conselho.
Of. nº 472/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1038/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Educação que
preste esclarecimento sobre os processos de assédio e perseguição política.
Of. nº 472/2022
A presidente de Comissão de Ética da Secretaria de Educação, em atendimento
à esclarecimentos sobre processos administrativos disciplinares cujo teor da
denúncia verse sobre assédio e perseguições políticas, informa que o Decreto
15.001, de 23 de abril de 2021, regulamentou no âmbito da Secretaria de Educação, a Comissão de Ética para tratar de
demandas que envolvam processos administrativos éticos. Nos anos de 2021
e 2022 não foram recebidas denúncias
ou abertos procedimentos administrativos éticos, cujo objeto seja a apuração
de condutas de assédio ou perseguições
à professores e demais funcionários lotados naquela Secretaria de Educação.
No que tange ao período anterior à regulamentação da Comissão de Ética da Secretaria de Educação, a mesma informa
que não teve acesso a nenhum registro
ou documento com esse teor.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1039/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a possibilidade de revitalização da área verde localizada no bairro Marlene Miranda.
Of. nº 469/2022
A Secretaria Municipal de Serviços Pú22
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blicos informa que a limpeza será inserida em sua programação de serviços.
Quanto à revitalização do espaço, depende da elaboração de projeto urbanístico e dotação orçamentária.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1040/2022
Autor: Marcelo Macedo
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
em relação aos eventos realizados no
município de Taubaté.
Of. nº 479/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelas Secretarias Municipais de
Educação; de Esportes, Lazer e Qualidade
de Vida; de Meio Ambiente de Bem-Estar
Animal; de Cultura e Economia Criativa;
de Inclusão Social; de Mobilidade
Urbana; e pelo Departamento de Desenvolvimento e Turismo.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1041/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer à Prefeitura informações sobre
possibilidade de estabelecer uma campanha de valorização e atualização do
profissional da educação.
Of. nº 480/2022
A Secretaria de Educação informa que
tem grande preocupação em valorizar os
profissionais de educação, a fim de garantir a qualidade do ensino e consequentemente a melhoria na aprendizagem
dos alunos no cotidiano escolar. Nesse
contexto, a Secretaria tem estimulado o
compartilhamento de boas práticas realizadas nas unidades escolares, as quais
são coletadas pela Assessoria de Comunicação e divulgadas nas redes sociais
da Prefeitura e das unidades escolares. A
atualização profissional de professores,
professores coordenadores, monitores,
oficineiros, auxiliares e todo quadro escolar tem sido foco permanente nas for-
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mações da SEED, por meio da Equipe de
Práticas Pedagógicas, dentro do calendário formativo anual.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1042/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a possibilidade de realizar melhorias viárias na
avenida Timbó, no Parque Aeroporto.
Of. nº 469/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será avaliada a possibilidade
de instalação de semáforo na avenida
Timbó, próximo à EcoTaubaté.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1043/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a dinâmica
de pagamento dos anuênios aos servidores públicos municipais da Prefeitura
de Taubaté.
Of. nº 469/2022
O Departamento de Recursos Humanos
informa que a separação dos anuênios
do salário base dos servidores foi uma
adequação necessárias à futura implementação do Plano de Carreiras dos
Servidores. As bases de cálculo, tanto
do próprio anuênio como dos demais
eventos e benefícios sob os quais estes
incidiam, como férias, 13°, contribuição
previdenciárias etc., não sofreram alterações, não havendo, desta forma, prejuízos financeiros aos servidores.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1044/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer do prefeito informações sobre
a possibilidade de se promover melhorias na escadaria localizada no bairro
Marlene Miranda.
Of. nº 469/2022
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A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza e corte do mato serão inseridos em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1045/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feito o fechamento do
buraco aberto na rua João Eugênio de
Carvalho, no Jardim das Monções.
Of. nº 473/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades será
efetuada vistoria no local para análise e
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1046/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a pintura das lombadas e das faixas de pedestres por toda
a região da Esplanada Independência.
Of. nº 473/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a revitalização da sinalização
horizontal nas citadas vias será inserida
em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1047/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feito o fechamento dos
buracos abertos na rua João Afonso Salgueiro, na altura dos números 56 e 216,
na região da Independência.
Of. nº 473/2022
A solicitação será encaminhada à Secretaria de Obras para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1048/2022
Autor: Professor Edson
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Requer que seja implantada rede de esgoto
na Estrada Municipal Vereador Luarlindo
Carelli Barreto, no Sítio São José.
Of. nº 473/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que já existe estudo prolongamento da
rede, executada pela Sabesp. O orçamento está sendo atualizado, e a execução depende da liberação de recursos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1049/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito informações sobre o
teste do pezinho ampliado em Taubaté.
Of. nº 475/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela gerente administrativa do Hospital Universitário de Taubaté - H-Mut.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1050/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito melhorias na depressão
do asfalto no Jardim Maria Augusta.
Of. nº 475/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades será
efetuada vistoria do local para análise e
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1051/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito repinturas de sinalizações de solo no Portal da Mantiqueira.
Of. nº 475/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a revitalização da sinalização
horizontal das vias do Portal da Mantiqueira será inserida em sua programação.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1052/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito informações sobre o
MIT – Município de Interesse Turístico.
Of. nº 475/2022
O Departamento de Turismo informa que
o processo referente ao MIT se encontra
na Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, para que possa entrar na
pauta do dia, para votação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1053/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o retorno de funcionamento ao público, da torre do Mirante do Itaim.
Of. nº 475/2022
O Departamento de Turismo informa que
se encontra em andamento processo
para manutenção geral e contratação de
controlador de acesso, para que possa
em breve retornar as visitas ao público
no referido local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1054/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a fixação de
informações de itinerários do transporte
público nos pontos de ônibus.
Of. nº 475/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a ABC, por solicitação desta
Secretaria, se encontra em estudo e elaboração um projeto que irá atender as informações, onde o usuário do transporte,
quando estiver no ponto de ônibus, terá
a informação quanto ao horário, partidas do ponto final, bem como um QR
Code, que por meio do celular poderá
verificar em tempo real todas as informações necessárias para utilizar o transporte. Seguem anexas fotos ilustrativas
do projeto.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 1055/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito plantações
de árvores frutíferas no Sedes.
Of. nº 475/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que só pode ocorrer após avaliação
técnica, pelo Setor de Arborização.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1056/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a implantação de quiosques no Mirante do Pinhão.
Of. nº 475/2022
O Departamento de Turismo informa que
se encontra em andamento processo
para implantação do referido quiosque
no Mirante do Pinhão.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1057/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito manutenções nos
quiosques e banheiros do Sedes.
Of. nº 475/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação das necessidades e posterior
providências, conforme disponibilidade
de recursos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1058/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito melhorias na iluminação no portal de entrada do Sedes.
Of. nº 475/2022
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria
no local, para posterior adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal
24
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Requerimento N° 1059/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a implantação de um Centro de Informações Turísticas (CIT) em Taubaté.

balhando junto ao Departamento de Comunicação, desenvolvendo um plano
estratégico de marketing do turismo, devendo contemplar a confecção de folder.
Prefeito Municipal

Of. nº 475/2022
O Departamento de Turismo está avaliando algumas possibilidades de local
para implantação de um Centro de Informações Turísticas em nosso município.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1063/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito implantação de identificação no portal de entrada do Sedes.

Requerimento N° 1060/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a Indicação 24, de 15/2/22 sobre a
instalação de totens de turismo.
Of. nº 475/2022
Segue, por cópia, o Ofício 381/2022, protocolado nesta E. Casa de Leis, com a informações prestadas pelo diretor de Desenvolvimento de Turismo, referente à
Indicação 24/2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1061/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito implantação
de academia ao ar livre no Sedes.
Of. nº 475/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será verificada a viabilidade de instalação no local, bem como a disponibilidade de equipamentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1062/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a confecção de folder informativo
turístico de Taubaté.
Of. nº 475/2022
O diretor do Departamento de Desenvolvimento de Turismo informa que está tra-
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Of. nº 475/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que depende da elaboração de
projeto de comunicação visual e disponibilidades de recursos, contudo, será avaliada a viabilidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1064/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito providências para desobstrução da calçada na
avenida Amador Bueno da Veiga.
Of. nº 475/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação depende da execução
de obras executadas pelas unidades
competentes, e o corte do mato faz parte
de sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1065/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o atendimento às diretrizes para a
atenção integral às pessoas com doenças
raras no município de Taubaté.
Of. nº 475/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1066/2022
Autor: João Henrique Dentinho
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Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a caderneta do raro no município
de Taubaté.
Of. nº 475/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1067/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre os centros comunitários
de Taubaté.
Of. nº 475/2022
Segue a relação dos Centros Comunitários de Taubaté, informada pelo Sr. Gabriel Pinelli Ferraz, gestor da Área Social.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1068/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer à Prefeitura informações sobre
possibilidade de priorizar a instalação
das placas indicativas dos nomes de ruas
aproveitando imóveis com muros que
permitam a sinalização.
Of. nº 480/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que as placas denominativas,
assim como as placas de sinalização vertical, têm a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das
vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar sua segurança e orientá-los quando em trânsito.
Por essa necessidade as placas denominativas precisam estar em locais visíveis
para motoristas e pedestres, fixadas em
colunas metálicas simples ou em postes
de iluminação pública e uma altura
mínima de 2,1 metros. A Secretaria de
Mobilidade Urbana acrescenta que não
há normativa que obrigue proprietários
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a permitirem a instalação de placas denominativas em seus imóveis, o que demandaria um processo de solicitação.
Destaca-se outro ponto, nem todos os
imóveis de esquina, ainda que permitam
a instalação, dada suas características
particulares, não ofereceriam uma visualização clara das placas denominativas,
não cumprindo assim sua função de oferecer orientação e localização a motoristas e pedestres.
Prefeito Municipal

nutenção da via será incluída em seu cronograma de trabalho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1072/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Prefeito informações sobre a
possibilidade de retorno dos lanches distribuídos aos idosos nos encontros do
Projeto Conviver e as viagens anuais.

Requerimento N° 1070/2022
Autor: Nunes Coelho
Requer informações ao Prefeito sobre a
possibilidade de instalação de postes de
iluminação pública na rua Acesso 2 - José
Pedro Moreira, Chácaras Dallas.

Of. nº 470/2022
A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social informa que está em processo de retomada de ações coletivas,
inclusive as que tangem o Projeto Conviver, devido à situação de pandemia.
Não havendo previamente indicações
claras de que haveria um abrandamento
das condições impostas pela pandemia,
que afligem em especial a faixa etária do
público do Conviver, optou-se por prezar
pela segurança, não promovendo neste
momento as viagens. No entanto, tal demanda é de conhecimento da equipe,
de maneira que há previsão para articulação de viagens para idosos, respeitando-se as imposições orçamentárias. Em
relação aos lanches, a equipe está viabilizando uma nova forma de atendimento
à demanda, em consonância com o que
fora manifestado pelos próprios idosos
do Projeto, buscando um atendimento.
Prefeito Municipal

Of. nº 477/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1073/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito implantação de alambrado na pista de caminhada do Sedes.

Requerimento N° 1069/2022
Autor: Nunes Coelho
Requer informações ao Prefeito sobre
a possibilidade de instalação de postes
de iluminação pública na rua Horácio
Borges dos Santos, Vila Santa Isabel.
Of. nº 477/2022
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria
no local, para posterior adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1071/2022
Autor: Nunes Coelho
Requer informações ao Prefeito sobre a
possibilidade de pavimentar a rua Acesso
2 - José Pedro Moreira, Chácaras Dallas.
Of. nº 477/2022
A Secretaria de Obras informa que a ma-

Of. nº 475/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação da viabilidade de instalação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1074/2022
Autor: Boanerge
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Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de recapeamento asfáltico no
trecho da Estrada Municipal da Itapecerica, próximo da estação de tratamento de água da Sabesp, no bairro
Marlene Miranda.
Of. nº 470/2022
A Secretaria de Obras informa que está
sendo pleiteado junto ao DER, para este
ano de 2022, a pavimentação da Estrada
Municipal da Itapecerica.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1075/2022
Autor: Serginho
Requer o cumprimento da Lei 5.656/2021,
que “estabelece a obrigatoriedade de informação sobre os motivos e tempo de
paralisação de obras públicas no município de Taubaté”.
Of. nº 483/2022
A Secretaria de Obras informa que a empresa Verdebianco não tinha caixa para
pagar os impostos das notas fiscais, conforme foi informado, não repassava recursos para Acqua Terra e não apresentava as documentações solicitadas
em contrato, conforme exigência da
auditoria para andamento das notas
fiscais. Em meados de dezembro de
2021, a Acqua Terra/Verdebianco paralisaram a obra até o final do contrato, e
a Secretaria de Obras reitera que notificou e manteve contrato amigável, infelizmente em todas as tratativas, a empresa não cumpriu com o combinado,
onde retornaria à obra e finalizaria, mas
as providências estão sendo tomadas
juridicamente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1076/2022
Autor: Serginho
Requer estudos e ações no sentido de
promover rentabilidade, trabalho e distribuição de alimentos através do programa hortas comunitárias.
26
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Of. nº 483/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Meio Ambiente e
do Bem-Estar Animal e pelo Departamento
de Desenvolvimento Agropecuário.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1077/2022
Autor: Serginho
Requer estudos e orçamento junto à
concessionária EDP no sentido de realizar a expansão da rede de distribuição
de energia elétrica para contemplar com
dois postes a praça Senhor do Bonfim.
Of. nº 483/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local para
posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1078/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade
da implantação de ciclovia na rodovia
Amador Bueno da Veiga, SP-62, trecho
do Sedes até a Gurilândia.
Of. nº 483/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa
que já existe projeto para implantação de
ciclofaixa no trecho da rodovia porém,
aguarda autorização do DER, tendo em
vista que se tratar de rodovia SP-062.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1079/2022
Autor: Serginho
Requer instalação de braços de iluminação pública na Estada Joaquim
Mendes Pereira, Santa Luzia Rural.
Of. nº 483/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local para
posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 1080/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre instalação de
aparelhos de climatização em unidades
de saúde de Taubaté.
Of. nº 483/2022
A Secretaria de Saúde informa que
possui plano de trabalho para climatizar
as unidades de saúde do município, inclusive encontra-se vigente a ata de registro de preços de aparelhos de ar-condicionado, com instalação, por meio do
Pregão Eletrônico 47/2022, e a efetivação
da compra dependerá da disponibilidade
de verba de cada setor.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1081/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre terceirização
das administrações dos parques e cemitérios municipais de Taubaté.
Of. nº 483/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que os estudos para terceirização estão
em andamento, adiantados, mas ainda
sem prazo para finalização. A Secretaria
de Segurança Pública Municipal vem realizando rondar diariamente, inclusive,
nos cemitérios municipais.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1082/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer que a Secretaria de Saúde realize
um estudo visando o pagamento de insalubridade para todos os servidores que
compõem a equipe multidisciplinar da
Visa - Vigilância Sanitária.
Of. nº 471/2022
O Departamento de Recursos Humanos
informa que, considerando as atividades
desenvolvidas pela Vigilância Sanitária
(Visa), não há enquadramento quanto ao
adicional de insalubridade, no entanto,
já se encontram em andamento estudos
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financeiros para a regulamentação do
adicional de risco de vida aos servidores
da equipe técnica da Visa, condizente
com as atividades de fiscalização executadas por tais servidores.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1083/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer que a Secretaria de Saúde adote
as medidas cabíveis para a implantação
do Centro Especializado em Reabilitação
(CER) em nosso município.
Of. nº 483/2022
A Secretaria de Saúde informa que está
sendo avaliada a possibilidade de um
local ao lado da UBS Mais Parque Aeroporto para a construção de um Centro
de Reabilitação, para que tenhamos estrutura necessária ao funcionamento e
oferta de atendimento com todas as condições estruturais, materiais e recursos
humanos capacitados para o atendimento da população com deficiência.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1084/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Prefeito que inclua no cronograma de obras a revitalização no calçamento ao longo da rua Dr. Pedro Costa.
Of. nº 476/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que há projeto para requalificação
das calçadas da rua Dr. Pedro Costa,
sendo que está no aguardo de recursos
para execução das obras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1085/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Serviços Urbanos
para que notifique ao proprietário do
imóvel para que executem seus calçamentos, bem como capina, localizado na

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

rua Travessa Sumido Shibata, altura nº
202, Fonte Imaculada.
Of. nº 476/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1086/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Serviços Urbanos
para limpeza no calçamento em toda extensão na rua Thomas Lopes Camargo,
Vila Costa.
Of. nº 476/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza será inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1087/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de determinar a Secretaria de
Educação vistoria para a substituição da
caixa d’água na Escola Municipal Juvenal
da Costa e Silva
Of. nº 476/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que já foi realizada vistoria na referida caixa d’água. A EMEF Prof. Juvenal
da Costa e Silva está contemplada no
cronograma de reformas a ser realizada,
e a substituição da caixa foi incluída nos
itens avaliados para a manutenção e revitalização daquele espaço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1088/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a
possibilidade de determinar à Secretaria de Educação a limpeza do telhado,

a reforma e manutenção nas calhas na
Escola Municipal Prof. Juvenal da Costa
e Silva.
Of. nº 476/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que a EMEF Prof. Juvenal da Costa
e Silva está contemplada no cronograma
de reformas a ser realizada, e a substituição/manutenção das calhas foi incluída nos itens avaliados para manutenção e revitalização daquele espaço.
Para a limpeza do telhado será enviada a
equipe de manutenção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1089/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao prefeito sobre a possibilidade
de determinar a Secretaria competente
que tome providências quanto à retirada
do enxame de abelhas na Escola Municipal Juvenal da Costa e Silva.
Of. nº 476/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação
informa que efetuará contato com a direção da UE e solicitará aos setores
competentes o apoio para a retirada do
enxame de abelhas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1090/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade
Urbana para verificar a possibilidade
de estudo da via único sentido na rua
Thomas Lopes Camargo, Vila Costa.
Of. nº 476/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será realizado estudo técnico
para implantação de sentido único conforme sugestão. A mudança no sentido
único demandará mudanças viárias mais
abrangentes, que afetarão o fluxo das
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vias no entorno. Após análise será verificada a possibilidade de implantação
de um binário se concluída a viabilidade,
para melhoria no fluxo da via.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1091/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
esclarecimentos sobre a grande demora
para a realização dos exames laboratoriais no município.
Of. nº 482/2022
A Secretaria de Saúde informa que atualmente está com um procura maior por
parte dos munícipes por atendimento
médico, devido a pós-pandemia de
covid-19, o que vem ocasionando aumento na demanda de exames laboratoriais. No momento se encontra em análise
constante com a empresa que realiza tais
exames no intuito de sanarmos o mais
breve possível essa demanda.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1092/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Prefeito, referente às reformas das escolas municipais.
Of. nº 481/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1093/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de implantação de semáforo acionado por botoeira
no acesso a faixa de pedestre da avenida
Professor Walter Thaumaturgo - Jardim
das Nações (Avenida do Povo).
Of. nº 481/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será avaliada a possibilidade
de instalação de semáforo para pe28
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destres em frente a essa E. Casa de Leis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1094/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, quando será realizada a reforma da
Escola Professor José Ezequiel de Souza.
Of. nº 481/2022
A Secretaria de Educação informa que o
prédio da EMEFM Prof. José Ezequiel de
Sousa apresenta desgastes em função do
tempo de vida útil e deixou de contar, ao
longo de seus 52 anos, com adequações
mais modernas em itens de uso diário,
como peças e equipamentos de elétrica,
hidráulica e revestimentos. A equipe de
obras está planilhando serviços e quantitativos de manutenção predial, como
cabos elétricos, conduítes, tomadas, lâmpadas, iluminação externa e na quadra
poliesportiva, instalação de eletrocalhas,
adequação do padrão de energia, canos
hidráulicos de água e esgoto, válvulas
de banheiros, substituição de torneiras,
vasos sanitários, manutenção nos reservatórios de água e adequação entre os
dois estilos de telhados colocados em
épocas distintas. Quanto à revitalização,
a Secretaria de Educação procederá com
a substituição dos antigos pisos por pisos
mais modernos, tratamento, preparação
e pintura nova, substituição de portas
danificadas e reestruturação do espaço
destinado à merenda escolar. Quanto ao
cronograma, a Secretaria de Educação
informa que ainda não está pronto, pois
se encontra em fase de pré-licitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1095/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Prefeito informações sobre a
interdição do imóvel localizado na rua
Humaitá nº 43, Centro.
Of. nº 481/2022
A Divisão de Obras Particulares da Secre-
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taria de Obras informa que os proprietários foram notificados via AR para que
procedam com a manutenção predial,
sendo que há processos administrativos
referente ao assunto que serão monitorados por essa DOP até que sejam realizadas as manutenções nos imóveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1096/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a notificação ao proprietário do
terreno localizado na rua dos Andradas,
próximo ao nº 407 na Fonte Imaculada,
para que seja feita a limpeza do local.
Of. nº 473/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1097/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Prefeito sobre
praça localizada na rua Luiz Quintiliano
de Souza, no Residencial Dalla Rosa.
Of. nº 474/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a limpeza e capina da praça
foram realizadas à época do requerimento anterior. Quanto à melhoria na
iluminação, a solicitação será inserida na
programação para manutenção e reparo.
Quanto à segurança do local, a Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que incluirá a praça no programa
Praça Segura, a fim de evitar o mau uso
do espaço público.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1098/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
contrato de serviços referentes aos atendimentos psiquiátricos adulto e infantil
nas unidades de saúde do município.
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Of. nº 480/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1099/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que preste
informações sobre as obras das ruas Alemanha e Grécia, Jardim das Nações.
Of. nº 472/2022
A Secretaria de Obras informa que as citadas ruas foram pavimentadas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1100/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Doutor José
Antônio Saud Junior que determine ao
departamento competente para que
venha realizar um estudo quanto à possiblidade de implantar um semáforo
para travessia de pedestres, em frente ao
número 515 da avenida Prefeito Moacir
Freire, no Bairro Granja Daniel.
Of. nº 478/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será avaliada a possibilidade
de instalação de semáforo para pedestres na altura do nº 515, da avenida
Prof.Moacir, no bairro Granja Daniel.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1102/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Prefeito sobre os
professores da rede de educação.
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Requer informações ao Senhor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Taubaté – IPMT - sobre a estimativa de valores a serem arrecadados
caso seja instituída a contribuição dos
aposentados e pensionistas.
Of. nº 151/2022
Encaminho resposta ao requerimento.
Anderson Carlos Barbosa
Presidente
Requerimento N° 1104/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a regionalização do atendimento
da saúde em Taubaté.
Of. nº 151/2022
Encaminho resposta ao requerimento.
Anderson Carlos Barbosa
Presidente
Requerimento N° 1105/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a distribuição de lentes corretivas –
óculos – para munícipes em situação de
vulnerabilidade.
Of. nº 484/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal

Of. nº 484/2022
Encaminhamos por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1106/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a aplicação da Lei Complementar
Federal 191/2022 que trata da contagem
do tempo de serviço necessário para
concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes.

Requerimento N° 1103/2022
Autor: Talita Cadeirante

Of. nº 484/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Saúde e pelo

Departamento de Recursos Humanos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1107/2022
Autor: Talita Cadeirante
Reitera pedido de informações ao Prefeito,
através da Secretaria de Educação, Secretaria de Finanças, Comissão de Desapropriação ou qualquer outro departamento
competente, sobre a aquisição e destinação do prédio do antigo Colégio Saad.
Of. nº 484/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Comissão Especial de Desapropriação e pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1108/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações sobre o corte de árvores no Parque Dr. Barbosa de Oliveira.
Of. nº 484/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Serviços Públicos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1109/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Prefeito, através da Secretaria
competente, que notifique a concessionária ABC Transportes Coletivos para retomar os itinerários, horários e pontos
finais de desembarque nas linhas por ela
exploradas, como eram antes da pandemia da covid 19.
Of. nº 485/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1110/2022
Autor: Vivi da Rádio
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Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
quanto à instalação de redutores de velocidade na avenida Haroldo de Mattos,
na altura do nº 1670, no Portal da
Mantiqueira.
Of. nº 485/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do Ofício 15/2021 - 11ª 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 lombofaixas), 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 públicas,
no art. 1º que: “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 excesso de velocidade praticado
no local e onde outras alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes”.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1111/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através
da Secretaria competente, informações
quanto as reclamações apresentadas por
um grupo de mães de alunos da Escola
Cívico-Militar EMEF Prof Lafayette Rodrigues Pereira, situada na avenida André
Cursino dos Santos nº 651 – São Gonçalo.
Of. nº 485/2022
Segue abaixo as informações prestadas
pela Secretaria de Educação:
30
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1. O banheiro do ensino infantil está
com as trancas das portas quebradas, e
a tampa do vaso presa com fita adesiva.
Qual a previsão de conserto delas?
Verificamos a questão para resolver o
mais breve possível.
2. É possível executar o reparo na entrada
da escola, onde acumula água nos dias
de chuva, por falta de escoamento?
O Setor de Obras avaliará o caso na
próxima semana.
3. É possível a disponibilização de mais
funcionários que possam acompanhar e/
ou monitorar os alunos nos intervalos e
demais momentos para que as crianças
maiores não causem constrangimentos
aos menores conforme relato?
Será chamado Inspetores do Concurso
Público 9/2019.
4. Qual previsão de professores efetivos
assumirem as aulas na escola e com
isso sanar, pelo menos em parte, a reclamação das crianças e das famílias quanto
ao processo de aprendizagem?
A previsão é iniciar o chamamento para
posse, assim que homologado o Concurso Público 1/21.
5. É possível nos informar o prazo para
realização da reforma estrutural já devidamente apresentada pela escola em
reunião com o setor competente?
A previsão é para o 2º semestre de 2022.
6. Quanto ao caso relatado de agressão
de uma aluna para com outro colega,
quais as medidas tomadas pela Secretaria de Educação e Conselho Tutelar?
O caso foi encaminhado para o Setor
Eade-pertença.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1112/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
quanto a manutenção/troca de lâmpadas no sistema de Iluminação da Estrada Luzia Rosa Marioto, no bairro Ribeirão das Almas.
Of. nº 485/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
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que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1113/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
o acompanhamento dispensado aos pacientes de psiquiatria após o tratamento
realizado pelo convênio do município
com o Instituto Bairral de Psiquiatria.
Of. nº 480/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1114/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a possibilidade de implantação de um
instituto especializado em psiquiatria no
município de Taubaté.
Of. nº 480/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Divisão de
Saúde Mental, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1115/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que revogue dispositivo do Decreto
15.164, de 29 de novembro de 2021,
que regulamenta a emissão da Carteira
de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA, conforme Lei Federal 13.977, de 8 de janeiro
de 2020.
Of. nº 485/2022
A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, em conjunto com a Secretaria da Saúde, já iniciou estudos para alteração do decreto.
Prefeito Municipal

ATOS OFICIAIS

Requerimento N° 1116/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
as Secretarias competentes viabilizem
a limpeza do toldo da concha acústica,
assim como a pintura do local, situada
na praça Monsenhor Silva Barros.
Of. nº 494/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será incluída em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1117/2022
Autor: João Henrique Dentinho, Vivi da
Rádio, Elisa Representa Taubaté
A Comissão de Educação requer ao
Egrégio Plenário autorização para realização de audiência pública para debater
os Projetos de Lei Complementar 9, 10 e
11/2022, encaminhados para esta Casa
de Leis, que versam sobre alterações
para o Magistério de Taubaté.
Requerimento N° 1118/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Prefeito sobre a
possibilidade de determinar que a Secretaria competente realize estudos visando a
implementação de sinalização horizontal
e vertical em toda a extensão da rua Luiz
José de Brum, no Jardim Califórnia.
Of. nº 494/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a sinalização horizontal e a
vertical na rua Luiz José de Brum entrará
em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1119/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Informações sobre o cumprimento da
Lei Federal 13.722, de 04 de outubro de
2018, conhecida popularmente como
“Lei Lucas”.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Of. nº 503/2022
A Área Pedagógica do Ensino Técnico e
Profissionalizante da Secretaria de Educação informa que já existe planejamento para que os professores da EMCA
iniciem uma formação para toda a rede
municipal. Quanto ao item 2, está em
trâmite na Secretaria de Educação o processo de elaboração, minuta de decreto
regulamentador, a que se refere o art. 6º
da referida lei.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1120/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
o protocolo de tratamento da endometriose e possibilidade de disponibilizar
tratamento no AME.
Of. nº 503/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Divisão de
Atenção Básica, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1121/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
questões relativas ao curso de boas práticas na manipulação de alimentos por
meio da Área de Vigilância Sanitária.
Of. nº 503/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelas Secretarias
de Saúde e de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1122/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
a Secretaria competente intensifique o
policiamento na Vila Olímpia.
Of. nº 494/2022
A Secretaria de Segurança Pública Muni-

cipal informa que em deslocamento de
um próprio público a outro a Guarda Civil
realiza o patrulhamento ostensivo e preventivo, dessa forma tal solicitação será
atendida, e durante o deslocamento das
equipes, caso deparem com atos ilícitos,
medidas serão tomadas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1123/2022
Autor: Boanerge
Requer informações sobre a possibilidade de construção de uma Unidade
Básica de Saúde - UBS Mais no Registro.
Of. nº 494/2022
A Secretaria de Saúde informa que a necessidade da construção de uma unidade
de atendimento, está sendo elaborado um
estudo junto ao Ministério da Saúde para
que possa atender e oferecer esse serviço à
população do bairro e regiões adjacentes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1124/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer a Mag.ª Reitora da Universidade de Taubaté, Profa. Dra. Nara Lucia
Perondi Fortes, esclarecimento sobre a
indicação dos conselheiros da Unitau.
Requerimento N° 1125/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a revitalização da
fachada da Escola do Trabalho da Estiva.
Of. nº 497/2022
A Secretaria de Educação informa que
sua equipe de pintura conta com três
servidores que estão buscando atender
as demandas dentro de um cronograma. Com a homologação do último
concurso, foi solicitado junto à Área de
Recursos Humanos o chamamento de
mais pintores, entretanto, será atendida
a demanda da Escola do Trabalho da
Estiva o mais breve possível.
Prefeito Municipal
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Maio Amarelo
Mês da prevenção ao acidente de trânsito

Respeite a faixa
de pedestres

