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SESSÃO

CRIAÇÃO DE ABELHAS
SEM FERRÃO DEVERÁ
SER PERMITIDA NA ÁREA
URBANA DE TAUBATÉ
A criação de abelhas sem
ferrão deverá ser permitida na
área urbana de Taubaté, com
a aprovação do projeto de lei
complementar 1/2022, de autoria do vereador Douglas
Carbonne (Republicanos), na
sessão do dia 12.
“São muitos os benefícios da
criação de abelhas nativas sem

ferrão, que vão desde a manutenção da biodiversidade,
que está ameaçada pelo aquecimento global, à geração de
renda aos pequenos produtores que comercializam produtos como mel, pólen e própolis”, justificou o vereador, no
projeto de lei.
Duas emendas foram apro-

vadas com o projeto: da Comissão de Justiça e Redação faz
correção redacional; do vereador Douglas altera a denominação da espécie para abelhas-nativas-sem-ferrão (ANSF).
O documento deverá passar
por segunda discussão e votação
no Plenário para que seja encaminhado à sanção do Executivo.
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SESSÃO

Câmara mantém
veto à proibição do
acorrentamento de
animais domésticos
Stockphotos

Os vereadores de Taubaté mantiveram o veto
total ao projeto de lei ordinária 26/2021 que proíbe
o acorrentamento de animais domésticos. O veto
à proposta que tem autoria do vereador Douglas Carbonne (Republicanos) estava na pauta da
sessão de terça-feira, 12.
A justificativa do prefeito para o veto é de que
este assunto só pode ser regulamentado por lei
federal ou estadual. No entendimento da Procu-

radoria Jurídica, não cabe ao município legislar
sobre tema ambiental, como é neste caso.
O projeto previa multa correspondente a 1 Unidade Fiscal do Município (UFMT), atualmente R$
232, que podia chegar ao triplo no caso de reincidência, e a verba seria direcionada ao Fundo Municipal de Bem-Estar Animal (Fubem).
Com a manutenção do veto do prefeito, o projeto de lei será arquivado.
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SESSÃO

Projetos que afetam
transporte por aplicativo
e fila em banco têm
discussão adiada
Dois projetos que estavam na pauta da sessão
da Câmara de Taubaté na terça-feira, 12, tiveram a
discussão adiada.
O projeto de lei ordinária 76/2021, de autoria
do vereador Paulo Miranda (MDB), cria pontos de
embarque e desembarque para atendimento dos
motoristas da categoria de aplicativos. Sua discussão foi adiada por pedido de vista do vereador
João Henrique Dentinho (União), o que impede a

votação do documento no prazo de 48 horas.
Já vereador Richardson da Padaria (União)
pediu adiamento, por duas sessões, da discussão
do projeto de lei ordinária 126/2021, de autoria
do vereador Adriano Coletor Tigrão (Cidadania),
que determina que as agências bancárias não
podem manter, em filas externas – nas calçadas,
por exemplo –, clientes que têm direito ao atendimento preferencial, como idosos e gestantes.

Eduarda Visoto

Plenário
durante a
48ª sessão
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LEI

Regime Especial de
Trabalho Policial terá limite
de 20% para comandante e
subcomandante
Vitor Reis

Sede da
Guarda Civil
Municipal
O presidente da Câmara de Taubaté, Paulo Miranda (MDB), promulgou o trecho da Lei 5.703
que define, para o pagamento do Regime Especial
de Trabalho Policial (RETP), limite de 20% da referência salarial para comandante e subcomandante da Guarda Civil Municipal. A publicação
está no Boletim Legislativo 1.442, do dia 8.
O RETP é um adicional pago ao servidor da
Guarda que se submeter ao cumprimento de
função de risco à vida e à saúde, atuação em locais
ou horários variáveis, fins de semana ou feriados,
e em casos de depoimentos durante o horário de
folga junto a órgãos policiais e fóruns.

Para os guardas, a lei determina que o valor é
de 50% da referência salarial, e a limitação para
20% nos casos de comandante e sub foi definida
por emenda dos vereadores Adriano Coletor Tigrão (Cidadania), Paulo Miranda e Marcelo Macedo, do MDB.
O prefeito, autor do projeto original, havia vetado a limitação, mas o veto foi derrubado pelo
Plenário, e a regra passa a valer com a promulgação realizada pelo presidente da Câmara.
Para conhecer esta e outras leis municipais
acesse o portal da Câmara de Taubaté na internet,
www.camarataubate.sp.gov.br.
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ATOS OFICIAIS

Sessão
49ª SESSÃO ORDINÁRIA
19.4.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens
e de proposições apresentadas pelos
Vereadores.
Discussão e votação de proposições em
destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Complementar nº 1/2022, de autoria do Vereador Douglas Carbonne,
que altera a Lei Complementar nº 7,
de 17 de maio de 1991, para permitir a
criação de abelhas sem ferrão.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 20/2021, de autoria
do Vereador Adriano Coletor Tigrão,
que inclui dispositivo na Lei Complementar nº 7, de 1991, para especificar
o prazo no qual deverá ser concluída
a retirada de material proveniente do
corte ou da poda de árvore realizada
por prestador de serviço.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 76/2021, de autoria do Vereador Paulo Miranda, que dispõe sobre
obrigação do Trânsito Sistema Viário a
criação de pontos de embarque e desembarque, em diversos locais na cidade
para atendimento dos motoristas da categoria de aplicativos no município de
Taubaté e dá outras providências.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 162/2021, de autoria do Ve-

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

reador Paulo Miranda, que denomina
“Quadra Poliesportiva Prof. Wiliam Saad
Abdulnur”, a atual quadra localizada na
Praça José Carlos Pereira - Rua Renato
Braga, s/nº, Vila Santa Isabel - Taubaté.
ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 39/2022, de autoria do
Vereador Richardson da Padaria, que
denomina Sistema de Lazer Danilo
Schinberger da Cunha Mendes.
- Há duas emendas
PALAVRA DOS VEREADORES
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
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
Plenário Jaurés Guisard, 13 de abril de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Portaria
PORTARIA N.º 57/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
Suspender o expediente no dia 14 de

abril de 2022, quinta-feira santa.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 12 de abril
de 2022.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 58/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, Adriana Derrico
Ribeiro, RG 33.905.625-3 SSP/SP e CPF/
MF 297.502.898-97, do cargo público
efetivo de Operador Legislativo de
PABX, da Câmara Municipal de Taubaté,
nos termos do inciso I do § 1° do artigo
104 da Lei Complementar nº 01, de 4
de dezembro de 1990, a partir de 14 de
abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 12 de abril
de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
Requerimento N° 528/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que venha implantar radar eletrônico na avenida Dona Benta, entre
os números 1154 e 1320, no Jardim
Gurilândia.
Of. nº 221/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que realizará vistoria técnica no
local, a fim de constatar a velocidade
média na avenida Dona Benta, bem como
volume de tráfego e verificar se atende os
critérios para instalação de radar.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 529/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
que faça a pavimentação das calçadas
nas áreas verdes do bairro Estoril.
Of. nº 218/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 530/2022
Autor: Jessé Silva
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre a emenda destinada para compra
de ar-condicionado para o ESF Estoril.
Of. nº 218/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Educação:
“Para podermos adquirir o que foi proposto temos a necessidade de licitação
em vigência e realizar a contabilização,
atender as normas regulamentares do
Tribunal de Contas e atender o Portal da
Transparência. Considerando que a licitação à época para a aquisição do equipamento, no caso ar-condicionado, a
empresa vencedora da licitação solicitou a troca de marca, e a Procuradoria
emitiu parecer negativo para tal solicitação. Contudo, a empresa não entregou
os equipamentos solicitados e foi notificada e posteriormente multada, porém,
emenda impositiva municipal tem prazo
para ser executada, e não houve tempo
hábil para a abertura de nova licitação e
aquisição do equipamento solicitado em
emenda impositiva 361/2020.”
A Secretaria de Finanças informa que a
emenda encontra-se em fase de processo
licitatório.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 531/2022
8

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que realize serviços
de capina e limpeza do bairro Estoril.
Of. nº 218/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que os serviços de capina e limpeza já
estão sendo realizados em alguns pontos
do bairro, contudo, serão reforçados conforme programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 532/2022
Autor: Jessé Silva
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre os investimentos que vêm sendo
feitos no parque linear do Estoril.
Of. nº 218/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 533/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria competente que
faça a manutenção no alambrado da
caixa d’água no Estoril.
Of. nº 218/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que intensificará o patrulhamento ostensivo e preventivo com o
emprego da Guarda Civil Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 534/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que au-
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mente o número de vagas para atendimento em período integral nas escolas.
Of. nº 218/2022
A Diretoria de Administração Escolar da
Secretaria de Educação informa que já
está em andamento estudo para este fim,
considerando a oferta e demanda em
cada unidade escolar e o espaço físico
para ampliação do programa integral.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 535/2022
Autor: Talita Cadeirante, Elisa Representa
Taubaté, Douglas Carbonne, Jessé Silva,
Moises Luciano Pirulito, João Henrique
Dentinho, Vivi da Rádio
Requer ao E. Plenário autorização para
realização de audiência para discutir o
planejamento e os investimentos previstos pela Unitau para os próximos anos.
Requerimento N° 536/2022
Autor: Serginho
Requer reforma e manutenção na ponte
de madeira localizada na Estrada Municipal do Borba.
Of. nº226/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o serviço está em fase de execução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 537/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre o aumento da tarifa de transporte
público realizado pela ABC Transportes.
Of. nº 217/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 538/2022

ATOS OFICIAIS

Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre os cargos da Secretaria Municipal
de Cultura de Taubaté.
Of. nº 217/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo Departamento
de Administração.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 539/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre o atendimento das munícipes nas
UPAs e no PSGO (Pronto-Socorro de Ginecologia e Obstetrícia) no H-Mut.
Of. nº 217/2022
A Gestão da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde informa
que os atendentes das unidades estão
aptos a fazer a ficha do paciente, não
sendo autorizados a dar nenhum tipo de
orientação, visto que, para melhor atendimento, o paciente é direcionado para
triagem da unidade, para explicar o caso
à enfermeira, que avaliará a real situação,
pois nem sempre a conduta médica é
PSGO, podendo ser outro tipo de HD.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 540/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre as escolas integrais infantil e
fundamental I.
Of. nº 217/2022
A Diretoria de Administração Escolar
da Secretaria de Educação informa que
todas as unidades escolares ofertam educação pelo programa integral em seus
próprios espaços físicos ou com auxílio
das UEIs - Unidades de Ensino Integral.
No momento, são atendidos no segmento da educação infantil, no programa
integral, cerca de 8.504 alunos. No ensino

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

médio não há atendimento do programa.
A totalidade do atendimento no ensino
fundamental está em fase de registro na
Secretaria Escolar Digital, visto que são
registros apartados das matrículas de
ensino regular, o sistema de cadastro,
em decorrência da não obrigatoriedade
de atendimento. Assim, tanto essa totalidade de alunos atendidos quanto a lista
de espera ainda está em fase de registro.
A Secretaria de Educação está se empenhando para ofertar o atendimento do
programa integral priorizando diminuir o
tempo de espera entre o pedido de vaga
e o efetivo atendimento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 541/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre os valores e critérios para concessão de bolsa de estudo para os servidores e para os profissionais da educação
na cidade de Taubaté.
Of. nº 217/2022
O Departamento de Administração informa que a Lei Complementar 354/2014
“autoriza a concessão de bolsa-auxílio
aos servidores efetivos estáveis desta
Prefeitura, devendo os valores referentes
compor o orçamento da pasta, a qual o
servidor esteja lotado”. Informa, ainda,
que o Simube é regulamentado pela
Lei Complementar 334/2014 e gerido
por equipe própria na Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, responsável pelo controle orçamentário
do benefício. O convênio com a Unitau
concede bolsas a partir de 30%, podendo
haver descontos em percentuais maiores
em virtude de análise socioeconômica do
grupo familiar. As mensalidades passam
a ser descontadas diretamente em folha
de pagamento dos servidores. Neste
caso, não há custos para a Prefeitura e
consequentemente não há reserva orçamentária para custeio. Também não há
diferenciação entre servidores de Secretarias distintas.

Prefeito Municipal
Requerimento N° 542/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre o policiamento no Cidade de Deus.
Of. nº 217/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 543/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre demanda de munícipes a respeito
da limpeza da praça, poda das árvores e
reparo no piso da praça.
Of. nº 217/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza e poda serão inseridas em
sua programação de serviços. Quanto à
repavimentação da praça, depende da
disponibilidade de recursos, o que será
realizado levantamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 544/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre os cargos da Secretaria Municipal
de Educação de Taubaté.
Of. nº 217/2022
Quanto aos questionamentos elencados
no presente requerimento, cumpre-nos
encaminhar por cópia, as informações
prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 545/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
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Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre o convênio realizado entre o município e a Funcabes.
Of. nº 217/2022
A Diretoria de Administração Escolar da
Secretaria de Educação informa que os
apontamentos competem à Funcabes
- Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unitau, por se tratar de contratação que não foi realizada pela Prefeitura de Taubaté, e sim pela referida
fundação. Todavia, com o intuito de
trazer esclarecimentos que se fizerem
necessários, a Secretaria de Educação
oficiará àquela instituição para disponibilizar a documentação solicitada pela
nobre vereadora.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 546/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que implante
uma área de recuo para van escolar
na porta da EMEI Yan Gabriel Alves
Mendaña - Estoril.
Of. nº 218/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a via consta com sentido único
de circulação e há vaga sinalizada especificamente para o estacionamento de
vans escolares, o que atende as necessidades de embarque e desembarque dos
alunos, bem como faixa de pedestre para
travessia com segurança.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 547/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que realize estudos
para implantação de energia solar fotovoltaica nas quadras esportivas e praças
do município.
Of. nº 218/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que estão em andamento estudos
visando à implantação de energia foto10
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voltaica. Entretanto, a sugestão será contemplada nos estudos de viabilidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 548/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que realize obras
de iluminação as margens do Córrego do
Judeu, praça Cristo Rei - Emecal.
Of. nº 218/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local para posterior adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 549/2022
Autor: Jessé Silva
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de retornar com o
convênio entre a Prefeitura e a Fundação
Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel
(Funap), responsável pela inclusão de
presos e egressos.
Of. nº 219/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que está estudando a possibilidade de
outras alternativas para suprir novas
frentes de trabalho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 550/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer informações sobre a EMEF Pref.
Álvaro Marcondes de Mattos (Santa Catarina e EMIEF Marta Miranda D’el Rei)
Of. nº 214/2022
A Diretoria de Administração Escola da
Secretaria de Educação informa que as
vagas para o ensino regular são atendidas
diretamente na Secretaria de Educação e
encaminhadas para finalização do procedimento de matrícula na escola. As vagas
para atendimento em ensino integral são
realizadas mediante solicitação do res-
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ponsável diretamente na escola, que realizará o atendimento de acordo com a capacidade física da unidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 551/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Obras sobre a
possibilidade de executar a manutenção
com patrol e cascalhamento na Estrada
Municipal Berta Grande.
Of. nº 220/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação
e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise quanto à possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 552/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento da Secretaria de Obras sobre a execução e manutenção de pavimento asfáltico, localizado
na avenida Dr. Lycurgo Barbosa Querido,
Parque São Luís.
Of. nº 220/2022
A Secretaria de Obras informa que o
serviço é de responsabilidade da Sabesp,
e a mesma já foi notificada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 553/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Obras sobre a
possibilidade de executar a manutenção
com patrol e cascalhamento na rua Raul
Cardoso da Silva, altura nº 23, Barreiro.
Of. nº 220/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação
e dentro das possibilidades efetuará vis-
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toria no local para análise quanto à possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 555/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer informações sobre demanda reprimida e quadro de profissionais do
Centro Educacional Municipal Terapêutico Especializado Madre Cecília.
Of. nº 281/2022
A Secretaria de Educação informa que
efetuará o levantamento das informações para posterior disponibilidade
ao vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 558/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito limpeza nas calçadas e parques no Parque São Luís,
em especial nas laterais da Escola Prof.
Walter Thaumaturgo.
Of. nº 281/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza e capina serão inseridas
em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 559/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
as Secretarias competentes viabilizem
a reforma das quadras de tênis do complexo esportivo do Sedes.
Of. nº 271/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade 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 atendimento futuro
para o pedido formulado.
Prefeito Municipal

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Requerimento N° 560/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
a Secretaria competente intensifique o
policiamento no bairro Esplanada Santa
Terezinha, nas proximidades do Sesc.
Of. nº 271/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 561/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que as Secretarias competentes realizem a revitalização e higienização da Avenida do Povo.
Of. nº 271/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a lavagem e a higienização do local
são feitas semanalmente, entretanto,
viabilizará junto à Secretaria de Obras a
execução dos serviços de reparo e posterior pintura.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 562/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
as Secretarias competentes realizem estudos técnicos visando a instalação de
semáforo no cruzamento da avenida Voluntário Benedito Sérgio com a avenida
Simão Botossi, no Parque Ipanema.
Of. nº 271/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será avaliada a possibilidade
de instalação de semáforo no cruzamento da avenida Voluntário Benedito
Sérgio com a avenida Simão Botossi.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 563/2022

Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer informações ao Sr. Prefeito sobre
a possibilidade de construção de coberturas no ponto de ônibus da rua Vicente
Torres, nos números 40 e 490 - Chácara
São Silvestre.
Of. nº 281/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana avaliará a solicitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 564/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito a viabilidade de colocação de lixa antiderrapante na rampa
de acesso no Pamo da Estiva.
Of. nº 281/2022
A Secretaria de Saúde informa que a solicitação será encaminhada ao setor de
manutenção da saúde para viabilidade
quanto ao atendimento do pedido.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 565/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudo técnico
para construção de rotatória, instalação
de redutores de velocidade e sinalização
no cruzamento da rua Martin Luther
King, altura do nº 21, com a rua Clodomiro Amazonas, no Jardim Mourisco.
Of. nº 281/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que efetuará vistoria no cruzamento. O objetivo do estudo no local
orientará a Secretaria de Mobilidade
Urbana na elaboração do projeto viário
que garantirá mais segurança para pedestres e motoristas e após entrará em
sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 566/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que de-
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termine a Secretaria competente para
que efetue reparo no buraco e limpeza
do duto localizado na Estrada dos Remédios, próximo ao Centro de Zoonoses
e ao número 11.040.
Of. nº 271/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 568/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
as Secretarias competentes viabilizem a
revitalização da quadra de esportes descoberta do Parque São Luís, situada na
avenida Ivan da Silva Cunha.
Of. nº 271/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que há previsão
de investimento em manutenção e reforma de equipamentos públicos esportivos no exercício de 2022 e, que analisará a possibilidade de atendimento
futuro do pedido. Ressalte-se que na
região do Parque São Luís a Secretaria
de Esportes está empenhada na reabertura do ginásio, localizado na rua
Taufik Simão Berbare s/nº, que atenderá
diversos munícipes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 569/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria competente a
limpeza e revitalização do mini-horto localizado na rua Maria Aparecida Nascimento Ribeiro com a rua Ivan da Silva
Cunha, Parque São Luís.
Of. nº 271/2022
A Secretaria de Serviços Públicos in12

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

forma que a limpeza já foi executada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 570/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito que determine
vistoria no parque situado na esquina
da Av. Renato Ortiz Monteiro com a rua
Odair do Espírito Santo.
Of. nº 281/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que realizará vistoria no local,
para posterior adoção das providências
necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 571/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que realize
a revitalização do playground existente
na praça localizada na rua Leonildes
Monteiro, Jardim Baronesa.
Of. nº 273/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza e corte do mato serão inseridos em sua programação de serviços.
Será realizada vistoria, a fim de avaliar a
condição do playground para posterior
adoção de providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 572/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que
determine à Secretaria de Mobilidade que proceda a pintura e sinalização da lombada existente na rua Marechal Mascarenhas de Morais, bairro
Independência.
Of. nº 273/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a pintura da lombada e a sinalização vertical indicativa entrarão em
sua programação.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 573/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que realize
a manutenção do Parque Municipal Eng.
Cesar Augusto Costalonga Varejão.
Of. nº 273/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que, referente ao lago, está avaliando a situação para identificar os locais de vazamento, a fim de solucionar o problema.
Quanto ao mato alto, segundo o responsável, está controlado, e há equipes para
atender tal demanda. A Secretaria de Serviços Públicos informa que a iluminação
foi recentemente revitalizada, apesar dos
frequentes furtos de material elétrico.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 574/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade que
proceda a sinalização do Parque São Luís.
Of. nº 273/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que efetuará vistoria no citado,
com o objetivo de estudo do local, para se
orientar na elaboração do projeto viário
que garantirá mais segurança para pedestres e motoristas. Após vistoria e elaboração do projeto viário, a implantação
das melhorias entrará na programação
da Secretaria de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 575/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre o cronograma de cumprimento das emendas
impositivas da nº 191.3 a nº 191.24 da
Lei 5.689, de 2021.
Of. nº 270/2022
Seguem por cópia as informações
prestadas pela Área de Planejamento
e Controle Econômico, da Secretaria
de Finanças.
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Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 576/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações complementares sobre solução para adequado escoamento de águas pluviais e
pavimentação da via popularmente conhecida como Estrada São Sebastião
Cardoso da Silva, no Barreiro.
Of. nº 281/2022
A Secretaria de Obras informa que o
número de ocorrências nesse período
de chuvas tem aumentado significativamente e que está atendendo de forma
pontual a todos os pedidos, classificando-os pela urgência e grau de risco.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 577/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer à EDP Bandeirante informações
sobre o programa Eficiência Solidária
de troca gratuita de lâmpadas incandescentes, alógenas e fluorescentes por LED,
sem custo para o consumidor.
Requerimento N° 578/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito quais sanções e penalidades podem
ser aplicadas na empresa CTEEP, responsável pela administração do terreno conhecido como “Light”, que corta a parte
alta da cidade, devido aos incêndios provocados no local.
Of. nº 283/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que notificará a CTEEP para averiguar o
ocorrido. Seguem por cópia as informações prestadas pela Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa Civil e a
Secretaria de Meio Ambiente.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Requerimento N° 579/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
esclarecimentos sobre quais motivos
embasaram a decisão para a retirada da
Base Operacional da Guarda Civil Municipal, na região do Parque Três Marias.
Of. nº 283/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 580/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade da contratação de
empresa especializada no ramo de segurança privada e zeladoria para que ela
possa prestar serviços nos prédios públicos de responsabilidade da Prefeitura.
Of. nº 283/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que se encontra em trâmite
levantamento da necessidade de controladores de acesso de algumas secretarias
da Prefeitura para que seja feito pregão visando atender tais necessidades. Importante salientar que, em obtenho sucesso
nesse processo, há possibilidade de aumentar o efetivo operacional da Guarda
Civil Municipal, buscando atender ainda
mais e melhor todas as demandas afetas
à segurança pública de acordo com o que
prevê a Lei 13.022/2014.
Prefeito Municipal

A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a substituição por lâmpadas comuns
por LEDs foi efetuada pontualmente,
conforme disponibilidade material, pois
ocorrem com frequência furtos de cabos,
disjuntores e demais equipamentos. A
Sesp está elaborando projeto para contemplar as demais localidades, principalmente quadras esportivas, e efetuará
levantamento de quais locais foram
contemplados.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 582/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Segurança Pública que realize manutenção nas câmeras do COI.
Of. nº 273/2022
A Secretaria de Segurança informa que
vem buscando adequar a posição das
câmeras, para melhor atender e suprir
as demandas voltadas a garantir as
questões de segurança pública. Ao ser
constatada anormalidade em alguma
câmera, devido obstrução por árvore ou
por outro motivo que prejudique a visibilidade, imediatamente é acionado o setor
responsável para a devida manutenção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 583/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que crie
uma área de lazer no terreno existente à
rua Orlando Prado, Jardim Columbia.

Requerimento N° 581/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer à Prefeitura informações sobre
a programação da revitalização da
iluminação pública em praças, escolas, quadras e ginásios ainda não
contemplados.

Of. nº 273/2022
A Secretaria de Planejamento informa
que providenciará estudos na área em
questão, em atendimento à demanda da
população local.
Prefeito Municipal

Of. nº 281/2022

Requerimento N° 584/2022
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Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que
proceda à limpeza dos Parcões do
nosso município.

A Secretaria de Educação informa que
enviaremos o pedido à Secretaria de
Cultura, responsável pelo local.
Prefeito Municipal

Of. nº 273/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será inserida em
sua programação de serviços.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 588/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para a realização da audiência pública
sobre demandas do setor cultural no
município de Taubaté.

Requerimento N° 585/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que
realize a cobertura da quadra esportiva
da Escola Municipal Ernani Giannico.
Of. nº 273/2022
A Secretaria de Educação informa que
já foram realizados os levantamentos
das quadras não cobertas. Os projetos
arquitetônicos são modelos do FDE e
foram encaminhados à Seplan para
adequações necessárias nas respectivas escolas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 586/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que
proceda à iluminação do Parcão do
Sedes.
Of. nº 273/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a iluminação do parcão do Sedes já
foi implantada conforme solicitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 587/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que
determine à Biblioteca Municipal de
Taubaté que amplie o acesso à internet
aos munícipes.
Of. nº 273/2022
14

Requerimento N° 589/2022
Autor: Professor Edson
Requer a manutenção, limpeza, corte do
mato e poda de árvores localizadas na
praça Manso Fukuda, na Independência.
Of. nº 274/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que os serviços já foram
executados.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 590/2022
Autor: Professor Edson
Requer a manutenção dos aparelhos da
academia ao ar livre localizada na praça
Manso Fukuda, no bairro Independência.
Of. nº 274/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local para posterior adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 591/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a poda da árvore localizada na
avenida Itália, na altura do número 360.
Of. nº 274/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será incluída na
sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 592/2022
Autor: Professor Edson
Requer a manutenção do playground localizado no terreno da ESF Pedra Negra.
Of. nº 274/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local para posterior adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 593/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de realização de
estudo para melhoria viária na avenida
Dom Pedro I, no trecho entre o Assaí Atacadista e o Atacadão.
Of. nº 274/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que após levantamento foi verificado um baixo índice de acidentes nos
últimos dois anos no trecho indicado,
entretanto realizará contagem veicular
e medição de velocidade no mesmo
trecho. O estudo no local tem como objetivo orientar a Secretaria de Mobilidade
Urbana na elaboração do projeto viário
que garantirá mais segurança para pedestres e motoristas. Após vistoria e elaboração do projeto viário, a implantação
das melhorias entrará na programação
da Secretaria de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 594/2022
Autor: Professor Edson
Requer a realização de pintura e manutenção da sinalização nas ruas em
torno da praça Vaticano, no Jardim das
Nações.
Of. nº 274/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a pintura e manutenção da
sinalização viária na praça será inserida
em sua programação.
Prefeito Municipal

ANTERIOR

1.400.000,00
35.000.088,00

APLICAÇÕES DIRETAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

TOTAL DA DESPESA

3.1.90.00.00

3.3.00.00.00

3.3.90.00.00

4.0.00.00.00

4.4.00.00.00

4.4.90.00.00

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

1.400.000,00

1.400.000,00

6.149.662,00

6.149.662,00

27.450.426,00

27.450.426,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

33.600.088,00

3.1.00.00.00

ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

GERAL

3.0.00.00.00

CÓDIGO
ATUALIZADA

FIXADA

-

-

-

SUPLEMENTAÇÃO
ANULAÇÃO

35.000.088,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

6.149.662,00

6.149.662,00

27.450.426,00

27.450.426,00

33.600.088,00

,

2.214.292,06

5.792,00

5.792,00

5.792,00

320.958,35

320.958,35

1.887.541,71

1.887.541,71

2.208.500,06

NO MÊS

EMPENHADA

2.916.674,00

2.916.674,00

2.916.674,00

ARRECADADA
NO MÊS

7.318.038,05

9.038,00

9.038,00

9.038,00

1.402.172,01

1.402.172,01

5.906.828,04

5.906.828,04

7.309.000,05

ACUMULADA

8.750.022,00

8.750.022,00

8.750.022,00

ACUMULADA

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

5.103.745,99

3.246,00

3.246,00

3.246,00

1.081.213,66

1.081.213,66

4.019.286,33

4.019.286,33

5.100.499,99

ANTERIOR

5.833.348,00

35.000.088,00

TOTAL DA RECEITA

DESPESA

5.833.348,00

35.000.088,00

DUODÉCIMO

5.833.348,00

ANTERIOR

1.4.1.4.01

35.000.088,00

ESTIMADA

TRANSF FINANC RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÃO

1.4.1.4.00

CÓDIGO GERAL

RECEITA

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

27.682.049,95

1.390.962,00

1.390.962,00

1.390.962,00

4.747.489,99

4.747.489,99

21.543.597,96

21.543.597,96

26.291.087,95

DIFERENÇA

26.250.066,00

26.250.066,00

26.250.066,00

DIFERENÇA
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Consulte a ordem do dia no
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Balancete
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