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BOLETIM

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

ATOS OFICIAIS

Licitação
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 3177/2022
MODALIDADE: Pregão nº. 05/2022 (Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas
alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES BOCAÍNA LTDA - ME
Objeto: Contratação de empresa para
confecção de uniformes.
Valor Total: R$ 29.856,00 (vinte e nove mil
oitocentos e cinquenta e seis reais).
Prazo: 90 dias a partir de 13 de setembro
de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.23 –
Uniformes, Tecidos e Aviamentos.

Solenidade
DIA MUNICIPAL DE LUTA DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA
O Presidente da Câmara Municipal
de Taubaté, Vereador Paulo Miranda,
convida para a solenidade comemorativa
ao Dia Municipal de Luta da Pessoa com
Deficiência, a realizar-se no dia 22 de setembro de 2022, quinta-feira, às 14 horas,
no Plenário “Jaurés Guisard”.
Na oportunidade, serão homenageadas
as senhoras Claudia Aparecida Fortunato
e Shirley Aparecida Rocha Menezes.
Em nome do Legislativo taubateano,
usará da palavra o Vereador Jessé Silva.

Ata
TERMO DE ADESÃO
Amparados na Resolução nº 246, de
9 de fevereiro de 2022, artigo 2º, §1º

Nº 1477
14.9.2022
e artigo 3º, vimos solicitar a formalização do presente termo de adesão e
posterior nomeação dos membros da
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e
Doenças Raras, a ser criada nesta Casa
de Leis, sendo também subscrita pelos
vereadores abaixo elencados. Considerando que Pessoa com Deficiência
é aquela que têm impedimentos de
longo prazo, de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem
ter obstruída sua participação plena e
efetiva na sociedade, em igualdade de
condições com as demais pessoas. Pretende a presente Frente Parlamentar
discutir além desta questão, também
assuntos referentes àquelas patologias
que afetam parcela da população que
segundo especialistas, no Brasil nós
temos uma absoluta falta de dados epidemiológicos exatos sobre doenças
raras. Se aqui os números forem semelhantes aos da Europa, onde cerca
de 6% a 8% da população tem uma
doença rara, teríamos entre 12 e 16 milhões de pessoas com uma dessas patologias, mas isso é apenas uma estimativa, de acordo com o Ministério da
Saúde, uma patologia é considerada
rara quando afeta até 65 pessoas em
um grupo de 100 mil indivíduos. Não
se sabe ao certo quantas doenças raras
existem atualmente, porém, acredita-se que este número gire em torno
de 6 a 8 mil patologias mundialmente.
Para compor a Frente Parlamentar em
Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência e Doenças Raras farão parte
os seguintes vereadores:
- Vereadora Vivi da Rádio (Republicanos);
- Vereadora Elisa Representa Taubaté
(Cidadania);
- Vereadora Talita Cadeirante (PSB);
- Vereador João Henrique Dentinho
(União)

Taubaté, 04 de agosto de 2022.
Vereadora Viviane Marcele de Aquino
“Vivi da Rádio” (Republicanos)
Vereadora Elisa Representa Taubaté
(Cidadania)
Vereadora Talita Cadeirante (PSB)
Vereador João Henrique Dentinho
(União)
Vereador Boanerge (PTB)
Vereador Diego Fonseca (PSDB)
Vereador Jessé (PL)
Vereador Marcelo Macedo (MDB)
Vereador Moisés Luciano Pirulito (PL)
Vereador Richardson da Padaria (União)
Vereador Rodson Lima Bobi (PSDB)
Vereador Ronaldo Homem Montanha
(Republicanos)

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 2081/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito uma ação
social com moradores de rua na rua Benedito Cursino dos Santos, em frente
ao Pronto-Socorro Municipal.
Of. nº 1110/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pelo departamento responsável da Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
A Secretaria de Serviços Públicos informa que, quanto à limpeza, adotará
as providências necessárias no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2082/2022
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Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre regulamentação e aplicação da Lei Federal 13.709, de 14 de
agosto de 2018 - Lei de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD).
Of. nº 1110/2022
A Lei Federal 13.709/2018 encontra-se
em desenvolvimento nas unidades
competentes desta municipalidade
quanto a estudos de regulamentação
em nível municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2083/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção no campo de futebol do Jardim
Gurilândia.
Of. nº 1110/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que realizou recentemente obras de dreno no campo
em epígrafe, além da troca de todos os
bancos de reservas, contudo, não tem
condições neste momento de atender
os demais pedidos, em virtude de ausência de material e falta de disponibilidade orçamentária.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2084/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre quadras de esportes
onde são realizadas competições esportivas em alto rendimento.
Of. nº 1110/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que o sonho de
construção ainda se mantém, entretanto, é imprescindível a obtenção de
parcerias (público ou privado), para
que isso se concretize. Com relação à
ampliação dos atuais equipamentos
públicos esportivos que recebem os
2

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

jogos do handebol e futsal, não existe
projeto concretizado para tal, sendo
a capacidade de público o principal
gargalo. Ainda nesse sentido, a Secretaria de Esportes está demandando esforços com a Secretaria de Educação
para a reforma do ginásio do futuro
Sedes 2 (antiga ADPM), onde se pretende não só receber esses jogos de
maior porte, quanto implementar o segundo polo do EAFI.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2085/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito uma ação
social com moradores de rua e mais segurança na praça Dr. Barbosa de Oliveira - Praça da Estação.
Of. nº 1110/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pelo comandante da Guarda
Civil Municipal, da Secretaria de Segurança Pública Municipal, e pelo Departamento de Proteção Social Especial,
da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2086/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre recapeamento da
avenida Cinderela – Gurilândia.
Of. nº 1110/2022
A Secretaria de Obras informa que há
um trecho aprovado e está no aguardo
da aprovação de convênio para posterior execução da pavimentação da
referida via.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2087/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a reinstalação de abrigo de ônibus na avenida
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Milton de Alvarenga Peixoto, frente nº
1011.
Of. nº 1110/2022
A Secretaria de Obras informa que foi
realizada visita técnica no local pelos
agentes de transportes, sendo que
havia um abrigo instalado, e após solicitação do proprietário, por meio de
processo, o abrigo foi retirado devido à
construção de um comércio e ainda encontra-se em andamento. Ressalta-se
que a Secretaria de Mobilidade Urbana
verificará outro local para instalação
do abrigo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2088/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre novo modelo de governança da inovação e do desenvolvimento tecnológico no município.
Of. nº 1110/2022
A Secretaria de Desenvolvimento,
Inovação e Turismo informa que,
além da criação do Departamento de
Tecnologia da Informação, que dará
o suporte relativo à infraestrutura digital, ressalta-se duas ações de suma
importância para esse objetivo: a reativação do Conselho Municipal de
Ciência, Tecnologia e Inovação, que
já atuou na análise da renovação da
legislação de instalação de antenas
na cidade e agora está desempenhado na criação de uma lei de inovação, que deverá nortear e facilitar
o modelo de governança da inovação
e do desenvolvimento tecnológico
do município. Em segundo lugar, a
criação da Comissão Técnica Municipal para Cidade Inteligente, que
tem como missão englobar todas
essas verticais de forma a posicionar
Taubaté como ator de relevância no
cenário de inovação e, também, no
desenvolvimento econômico.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2089/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudos
sobre a possibilidade da confecção de
uma cartilha informativa a ser distribuída aos servidores ativos, inativos
e pensionistas para explicar, de forma
resumida, as alterações na nova legislação que dispões sobre o Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Taubaté.
Of. nº 1110/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia o
Ofício 389/2022, subscrito pelo presidente do Instituto de Previdência do
Município de Taubaté - Sr. Anderson
Carlos Barbosa, para conhecimento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2090/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre obras paradas/paralisadas identificadas pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.
Of. nº 1110/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia o
Ofício 389/2022, subscrito pelo presidente do Instituto de Previdência do
Município de Taubaté - Sr.Anderson
Carlos Barbosa para conhecimento.
Quanto à requalificação viária para recuperação da pista SP-62 do km+700 ao
km 130, objeto do convênio estadual
com o DER/SP, a Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a mesma
foi concluída em 13 de novembro de
2020 e executada com recursos próprios, sendo que o DER/SP vem realizando mensalmente os reembolsos
dos recursos estaduais (50% dos custos
totais, exceto referentes ao aditivo para
sistema de drenagem), já que o cronograma físico do antecipado em relação
ao cronograma de desembolsos estadual. A Secretaria de Obras informa
que quanto à execução de gabião no
córrego do Convento Velho, na Av. Dom
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Duarte Leopoldo e Silva, Jardim Santa
Clara, a obra foi concluída.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2091/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre limpeza no lago existente no Parque Municipal Varejão Jardim das Nações.
Of. nº 1110/2022
1. Quando da limpeza do lago existente
no Parque Municipal Varejão, Jardim
das Nações, no dia 5 de julho, foi planejado o recolhimento dos peixes que
estavam nas águas antes do esvaziamento do lago?
Sim, foi feito o recolhimento, por meio
de rede, com posterior soltura no lado
do Parque Monteiro Lobato.
2. O destino das águas que escorriam
em direção à grelha seria o córrego
existente próximo ao local?
Sim, foi direcionada para o cónego que
corta o próprio parque.
3. O lago será reformado? Se não, qual
o motivo?
Será avaliada a melhor alternativa para
instalação de equipamento público no
local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2092/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito melhorias
e segurança no acesso de entrada da
Rodovia Presidente Dutra, saída 107,
para Avenida Bandeirantes, próximo à
Modena Fiat.
Of. nº 1110/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que está sendo implantado um
binário entre a avenida Bandeirantes e
a rua João Mariotto, com isso, o trecho
passará a ser mão única, sentido Rodoviária Nova. Entretanto, não haverá
mais conflito viário entre a saída da ro-

dovia e a avenida Bandeirantes, pois
ambas estarão no mesmo sentido. As
obras de recapeamento estão sendo
realizadas com recursos estaduais
(CDHU/Detran) e devem ser concluídas
em 30 dias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2093/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre a prorrogação e alteração de contrato celebrado em
11/6/2021, por meio do processo administrativo 12.288/2021, do pregão
eletrônico 44/21 entre a Prefeitura de
Taubaté e a empresa Link Card Administradora de Benefícios Eirelli.
Of. nº 1110/2022
O Departamento de Frota e Logística
tem a esclarecer que o contrato
12.288/2021, cujo objeto trata-se da
contratação de empresa especializada
no gerenciamento do abastecimento
de combustíveis dos veículos pertencentes à Prefeitura de Taubaté, por
meio de postos credenciados, teve a
sua prorrogação por 12 meses da data
de 31/5/2022, com acréscimo de valor,
devido ao aumento significativo dos
combustíveis gasolina comum e diesel
S10. No início do contrato, em junho
de 2021, a média da gasolina comum
era de R$4,27 e o diesel S10 R$3,73. Já
na prorrogação contratual, em maio
de 2022, a média da gasolina comum
era de R$6,92, enquanto o diesel S10
estava R$6,65, conforme relatório da
média da ANP (Agência Nacional do
Petróleo) anexo. Face ao exposto, o
Departamento de Frota justifica o aumento do contrato em epígrafe e encaminha, por cópia, o contrato e sua
prorrogação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2094/2022
Autor: Serginho
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Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre segurança no Cemitério
Municipal de Quiririm.
Of. nº 1110/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a tem conhecimento do vandalismo e furtos ocorridos no Cemitério e está avaliando novas medidas
de segurança, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Encontra-se em andamento o processo
de terceirização, na etapa de avaliação
dos aspectos legais para a licitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2095/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito revitalização com asfalto da travessa localizada entre as ruas Pedro Pereira de
Barros e Expedicionário Benedito de
Moura, em continuidade à rua Maria
José da Cruz – Chácaras Reunidas
Brasil.
Of. nº 1110/2022
A Secretaria de Obras informa que verificará se a via é cadastrada junto à municipalidade, para adoção das providências cabíveis. Quanto à iluminação,
a Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local, para posterior providências
necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2096/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito providências no sentido de realizar um levantamento de campo para regularizar
a numeração das residências localizadas na rua Paulo Setúbal, Vila São
José.
Of. nº 1110/2022
A Divisão de Cadastro Imobiliário informa que foi aberto processo admi4
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nistrativo para efetuar o levantamento
da atualização das numerações dos
imóveis localizados na rua Paulo Setúbal, do loteamento Vila São José, situado no bairro Cavarucanguera.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2097/2022
Autor: Jessé Silva
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre a falta de policiamento na
região central.
Of. nº 1101/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia
as informações prestadas pelo comandante da Guarda Civil Municipal,
da Secretaria de Segurança Pública
Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2098/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo Sr. Prefeito que informe qual quantidade de radares existentes no município e quantos mais
serão instalados.

(...)
V- oferecer a educação infantil em
creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de
ensino somente quando estiverem
atendidas plenamente as necessidades
de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos
vinculados pela Constituição Federal
a manutenção e desenvolvimento do
ensino.”
Atualmente, o município possui demanda reprimida de zero a três anos
na educação infantil, além de apontamentos do Tribunal de Contas do
Estado sobre suas atribuições, que não
estão sendo cumpridas. Além disso,
com o aumento da carga horária do
novo ensino médio, há necessidade de
adequação dos espaços físicos, porém,
nossas escolas não os possuem, pois
são utilizados para atender o ensino
fundamental. Nesse sentido, a Diretoria Pedagógica informa que não há
intenção de ampliar o número de vagas
para o ensino médio.
Prefeito Municipal

Of. nº 1101/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Secretaria
de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2100/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a pintura
das guias e sarjetas da rua Leonilda
Lucia Alves, no Cecap 2.

Requerimento N° 2099/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo Sr. Prefeito que informe qual o plano do município acerca
do ensino médio.

Of. nº 1099/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação está inserida
em sua programação de serviços para
execução.
Prefeito Municipal

Of. nº 1101/2022
Seguem as informações prestadas pela
Diretoria Pedagógica, da Secretaria de
Educação:
De acordo com o art.11 da LDBEN
9394/96:
“Art. 11. Os municípios incumbir-se-do
de:
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Requerimento N° 2101/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações em relação às vagas do ensino
infantil nas creches do município.
Of. nº 1099/2022
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A Diretoria Pedagógica da Secretaria de
Educação informa que atualmente há
demanda reprimida de 1.564 crianças.
Neste ano letivo, já foram ofertadas 1.960
vagas. Mensalmente são realizados chamamentos de acordo com a disponibilidade de vagas, seguindo rigorosamente
a lista de classificação. A Secretaria de
Educação tem realizado estudos por
região e busca ativa para identificar as
necessidades por faixa etária.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2102/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção e melhorias na praça da Liberdade, no bairro Constroem.
Of. nº 1099/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que realizará vistoria no local,
para levantamento das necessidades e
posterior adoção de providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2103/2022
Autor: Professor Edson
Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito que seja
feita a intensificação da segurança pública na região da Independência, Conjunto Urupês e Constroem.
Of. nº 1099/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2104/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que seja
feita a pintura da sinalização horizontal no entorno da praça Vaticano,
no Jardim das Nações.
Of. nº 1099/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana in-
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forma que consta de sua programação
a implantação da sinalização horizontal no local indicado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2105/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que seja
feita a pintura e revitalização da quadra
de areia localizada entre a rua Leonilda
Lucia Alves e rua Amadeo Rovida, no
Cecap 2.
Of. nº 1099/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que existe um
cronograma de revitalização dos espaços públicos esportivos a ser cumprido em 2022 e que o local não consta
nessa lista, contudo, será avaliado
posteriormente, após a conclusão de
todas as revitalizações, a possibilidade
de atendimento do pedido.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2106/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que a Secretaria de Esportes verifique a possibilidade de melhorias para a quadra de
esportes radicais no Parque Municipal
Itaim.
Of. nº 1099/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada no local vistoria quanto a iluminação, para posterior providências necessárias. A
Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que o local está
em reforma e revitalização para a realização no dia 28/8 do campeonato
BMX Park, evento que terá transmissão
ao vivo pela Rede Globo, na grade da
programação do Esporte Espetacular;
nesse sentido, será avaliada a possibilidade de realizar a troca da iluminação
por LEDs e a instalação de placa de
identificação externa.

Prefeito Municipal
Requerimento N° 2107/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que seja
feita a mudança de local e manutenção
dos aparelhos de playground da área
verde localizada ao lado da sede do
campo de futebol do Independência,
na avenida Antônio Queirós Filho.
Of. nº 1099/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que realizará vistoria no local,
para levantamento das necessidades e
posterior adoção de providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2108/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que a Secretaria de Esportes verifique a possibilidade de permissão de entrada aos
que utilizam as pistas e rampas de esportes radicais no Parque Municipal do
Jardim das Nações pelo portão localizado na rua Alemanha.
Of. nº 1099/2022
A Secretaria de Serviços Públicos avaliará a viabilidade para a abertura do
portão, conforme solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2109/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que a Secretaria de Esportes verifique a possibilidade de retornar com as aulas
de ginástica na quadra de esportes
do Cidade Jardim, localizada na rua
Manoel Humia Duran.
Of. nº 1099/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que o professor
que ministrava as aulas no local afastou-se de suas obrigações pelo período
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de três anos, assim, visando substituí-lo,
foi solicitado o chamamento de novos
professores concursados, sendo que os
dois primeiros da lista renunciaram o
cargo, não assumindo-os. A Secretaria
de Esportes está no aguardo da decisão
do próximo da lista, a fim de retornar
com as atividades, ressaltando que não
dispõe de professor substituto para tal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2110/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que a Secretaria de Mobilidade Urbana realize
estudo e colocação de redutor de velocidade na avenida Marrocos, na altura
do número 785.
Of. nº 1099/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que conforme recomendação do Ministério Público do Estado
de São Paulo, por meio do Ofício
15/2021 - 110 PJ/kcon Inquérito Civil
14.0678.0000009/10-6, recomenda-se
que a Prefeitura abstenha em proceder
a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), sem
que antes seja justificada por estudo
técnicos. Na Resolução 600/2016, que
estabelece os padrões e critérios para
a instalação de ondulação transversal
(lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do art. 94
do Código de Trânsito Brasileiro, proíbe
a utilização de tachas, tachões e dispositivos similares implantados transversalmente à via pública, no art. 1° diz 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 o excesso de velocidade praticado no local e
onde outras alternativas de engenharia
de tráfego são ineficazes”.
Prefeito Municipal
6
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Declaração de bens
DECLARAÇÃO DE BENS
WILLIAM HUENDELL TAVARES, portador do RG 45.814.691, e do CPF
392.946.128-56, declara para os devidos
fins, em conformidade com o § 2º do
artigo 10 da Lei Orgânica do Município de
Taubaté, que possui os seguintes bens:
1. Diversos equipamentos de informática

para locação - R$ 45.000,00
2. Quotas de capital social da empresa R$ 10.000,00
3. Conta poupança e letras hipotecárias R$ 50,00
4. Aplicação em renda fixa - R$ 5.495,87
5. Disponibilidades financeiras - R$
110.000,00
Taubaté, 13 de setembro de 2022.
WILLIAM HUENDELL TAVARES

Portaria
PORTARIA N.º 90/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
INDICAR a servidora Luciana Izaura de Moraes, titular do cargo público efetivo
de Consultor Legislativo, para responder pelo cargo público em comissão de Diretor Legislativo, no período de 14 a 23 de setembro de 2022, em virtude de
férias do titular, fazendo jus à percepção da diferença de remuneração, sem prejuízo de suas atribuições normais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 13 de setembro de 2022.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 91/2022

PORTARIA N.º 91/2022

A MESAADIRETORA
DA CÂMARA
MUNICIPAL
DE TAUBATÉ,
NO EXERCÍCIO
DE SUAS ATRIMESA DIRETORA
DA CÂMARA
MUNICIPAL
DE TAUBATÉ,
NO EXERCÍCIO
DE LEGAIS
SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS ETC-----------------------------------------------------------BUIÇÕES
ETC.
RESOLVE:
Art. 1º RESOLVE:
CONCEDER progressão por mérito, nos termos do artigo 38 da Lei CompleArt.
CONCEDERde
progressão
por mérito,
nosaos
termos
do artigo 38
da Lei relamentar nº 401, de 22
de1ºdezembro
2016, incisos
I a IV,
servidores
abaixo
Complementar
401, de 22nº
de4670/2022:
dezembro de 2016, incisos I a IV, aos servidores abaixo
cionados,
conformenºProcesso
relacionados, conforme Processo nº 4670/2022:
NOME

PADRÃO
ATUAL

CARGO

Débora R. Martin Werneck

Analista Leg. de Administração

Ricardo Rodrigo A. dos Santos

Analista Leg. de Informática

NOVO
PADRÃO

Data de
cumprimento
dos requisitos

NS-IX-B

NS-IX-C

10/09/2022

NS-VIII-B

NS-VIII-C

01/09/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos

Art. 2º Esta
Portaria
nacumpriu
data deossua
publicação
retroagem
a data entra
em queem
cadavigor
servidor
requisitos
legais. e seus efeitos retroagem
a data em que cada servidor cumpriu os requisitos legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 13 de setembro de 2022.
Câmara Municipal de Taubaté, 13 de setembro de 2022.

A MESA DA CÂMARA

A MESA DA CÂMARA
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Vereador Paulo de Tarso Cardoso de Miranda
Presidente

Vereador Richardson Ramos de Sousa
1º Vice-presidente

Vereador Rodson Lima Silva Junior
2º Vice-presidente
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DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
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REPÓRTERES
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ESTAGIÁRIOS
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VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA
(1º.1.2021 a 31.12.2024)
Mesa 2021-2022
Presidente
Paulo de Tarso Cardoso de Miranda “Paulo Miranda” (MDB)
1º vice-presidente
Richardson Ramos de Sousa “Richardson da Padaria” (União)
2º vice-presidente
Rodson Lima Silva Junior “Rodson Lima Bobi” (PSDB) PL)
1º secretário
João Henrique de Moraes Ramos “João Henrique Dentinho” (União)
2º secretário
José Adalcio Nunes Coelho “Nunes Coelho” (Republicanos)
Plenário
Adriano Graciano “Adriano Coletor Tigrão” (Cidadania)
Boanerge dos Santos “Boanerge” (PTB)
Diego Fonseca Nascimento “Diego Fonseca” (PSDB)
Douglas Alberto Santos “Douglas Carbonne” (Republicanos)
Edson Aparecido de Oliveira “Professor Edson” (PSD)
Elisa de Oliveira Coelho Manoel “Elisa Representa Taubaté” (Cidadania)
Jessé da Silva “Jessé Silva” (PL)
José Alberto Barreto da Costa “Alberto Barreto” (PRTB)
Luiz Henrique Couto de Abreu “Neneca Luiz Henrique” (PDT)
Luiz Marcelo Falcão de Abreu “Marcelo Macedo” (MDB)
Moises Luciano Pereira dos Santos “Moises Luciano Pirulito” (
Sergio Ricardo Gonçalves “Serginho” (Progressistas)
Talita de Lima Barbosa “Talita Cadeirante” (PSB)
Viviane Marcele de Aquino “Vivi da Rádio” (Republicanos)

Acesse a biografia e os
contatos dos vereadores em
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
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Cursos Nível Superior
A partir do 2° semestre

Comunicação Social

Jornalismo e Produção Audiovisual
(9 vagas imediatas + cadastro reserva)

Administração de Empresa
e Correlatos

Gestão Pública, Tecnologia em Gestão Empresarial,
Tecnologia em Processos Gerenciais,
Tecnologia em Gestão de Negócios Empresariais
(cadastro reserva)

Jornada

20 horas
semanais
Inscrições
www.ciee.org.br
De 6 a 21 de
setembro de 2022
(até 12h)

Benefícios

Auxílio transporte:

R$ 105,00 por mês
Bolsa auxílio:

R$ 750,00 por mês

