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CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
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Portaria
PORTARIA N.º 69/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
NOMEAR, Felipe Barbosa Mazzuia,
RG 46.838.931-3 SSP/SP e CPF/MF
399.358.138-51, para exercer o cargo
público de Assessor Técnico Parlamentar - Padrão SS-II, de provimento
em comissão, lotado no gabinete do Ver.
Adriano Graciano, nos termos do artigo
86, inciso II, da Lei Complementar nº 1,
de 4 de dezembro de 1990.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 30 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° 1197/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer a Mag.ª Reitora da Universidade de Taubaté, Profa. Dra. Nara Lucia
Perondi Fortes, preste esclarecimento
sobre os alunos conselheiros.
Of. R nº 123/2022
Tão logo tenhamos os dados, encaminharemos respostas às demandas.
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Requerimento N° 1285/2022

Nº 1452
30.5.2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito melhorias nos
Parques Monteiro Lobato, Praça de Santa
Teresinha, Sedes e Jardim das Nações.
Of. n° 627/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria nos locais,
para levantamento das necessidades e
posterior adoção das providências necessárias. Quanto à intensificação de ronda
da Guarda Civil nos locais, seguem, por
cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1286/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade da Escola Municipal do Trabalho do Três Marias disponibilizar cursos profissionalizantes em horário noturno.
Of. n° 618/2022
A Secretaria de Educação informa que
será realizado um levantamento de demanda e estudos de viabilidade técnica
e orçamentária para a implantação de
cursos profissionalizantes no Três Marias,
no período noturno.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1287/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de determinar que as Secretarias
competentes realizem estudos técnicos
visando a construção e implantação de
uma praça na área verde localizada na
avenida Voluntário Benedito Sérgio, esquina com rua Jaime Domingues da
Silva, no Barranco.
Of. n° 618/2022

A Área de Projetos Institucionais da Secretaria de Planejamento informa que
com base nos dados fornecidos nas documentações que acompanham o requerimento não foi possível identificar,
com precisão, a área da qual se trata o
pedido. Entretanto, esclarece que há
projeto para implantação do Parque
Linear Vila dos Comerciários II, no Barranco, sendo o referido projeto parte integrante do pacote de parques lineares
a serem executados pelo CAF sob a supervisão da Secretaria de Obras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1288/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
a Secretaria competente realize estudos
visando a implementação de sinalização
horizontal e vertical na avenida Vila
Velha, cruzamento com a rua José Boanerge Moreira, no Parque São Cristóvão.
Of. n° 618/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que efetuará um estudo viário no
trecho indicado para possível implantação de um sistema binário, com o objetivo de garantir a segurança para pedestres e motoristas no cruzamento da
avenida Vila Velha com a rua José Boanerge Moreira, bem como a revitalização
da sinalização horizontal e vertical.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1290/2022
Autor: Paulo Miranda, Richardson da
Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que realize
estudo de viabilidade para aquisição de
nove motocicletas para a Guarda Civil
Municipal (GCM) para contribuir no trabalho de patrulhamento.
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Of. n° 628/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa ser favorável quanto à aquisição de novas motocicletas para Guarda
Civil Municipal, tendo em vista que as empregadas atualmente no patrulhamento
ordinário foram adquiridas em meados
de 2013, e em decorrência do tempo de
uso e alta quilometragem percorrida necessitam de substituição. Salienta-se
que em breve a Secretaria receberá
emendas parlamentares que serão destinadas para compra de novas motocicletas, tanto para Guarda Civil Municipal
tanto para Polícia Militar, tendo em vista
que as adquiridas pelo município com a
finalidade de emprego no convênio da
Atividade Delegada encontram-se nas
mesmas condições das motocicletas da
Guarda Civil Municipal, desgastadas em
decorrência do tempo, com alta quilometragem, necessitando substituição.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1291/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que designe a Secretaria de Serviços Públicos
para implante iluminação na rua Horácio
Borges dos Santos (em frente à Igreja
Santa Isabel) - Estiva.
Of. n° 629/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1292/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que tome
providência quanto a distribuição da gratificação dos profissionais que exercem
funções de natureza técnica e de assessoramento para gestão das atividades
de educação nas unidades escolares e na
Secretaria Municipal de Educação.
Of. n° 629/2022
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A Secretaria de Educação informa que os
valores citados no projeto de lei enviado
à Câmara Municipal de Taubaté foram
calculados considerando o impacto orçamentário do município e considerando a
complexidade de cada função com suas
atribuições e requisitos. Diante do exposto, a Secretaria de Educação coloca-se à disposição, caso sejam necessários novos esclarecimentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1293/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a possibilidade de estender o convênio
do cartão da cesta básica com as grandes
redes de supermercados.

plantada na rua Primavera é suficiente
por estar dentro das especificações exigidas pelo Contran, as quais exigem
que as placas sejam de fácil percepção;
que sigam um padrão legalmente estabelecido; que transmitam mensagens
claras, objetivas e de fácil compreensão;
que sejam precisas e correspondam
à situação existente e que possam ser
vistas à distância necessária para ser
lida em tempo hábil para tomada de decisão. Sobre o e-mail do munícipe, no
trecho mencionado entre as avenidas da
Saudade e Bandeirantes, sentido bairro,
não há radares, há apenas um instalado
no semáforo logo após a saída da BR-116,
no entroncamento entre as avenidas.
Prefeito Municipal

Of. n° 627/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1295/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a responsabilidade pela dispensação do medicamento Tramadol na rede municipal de
saúde de Taubaté.

Requerimento N° 1294/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer que se determine a ampliação da
sinalização de solo, indicando a presença
de radares e o limite de velocidade em
vias de Taubaté.

Of. n° 617/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Secretaria
de Saúde.
Prefeito Municipal

Of. n° 617/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que no trecho indicado (chegada
à Taubaté pela Oswaldo Cruz - rua Primavera), desde seu início até o radar há
placas indicando a velocidade máxima
da via, inclusive uma na própria haste de
sustentação do sensor de velocidade, indicando ao condutor, por questões de
segurança viária, a necessidade de trafegar a 40km/h. Ainda, sobre o trecho
em comento, a instalação do radar e a
determinação da velocidade máxima
permitida se fez após criteriosa vistoria
técnica e tem se mostrado eficaz, dado o
baixo índice de acidentes no local. Acrescentamos que a sinalização vertical im-

Requerimento N° 1296/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações
sobre a conclusão da calçada da rua
Quatro de Março.
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Of. n° 627/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a requalificação do trecho
da calçada citada e demais calçadas
na região central já consta da programação, estando no aguardo de recursos para execução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1297/2022

ATOS OFICIAIS

Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito a instalação de lixeira comunitária e coleta seletiva no
início da rua Quatro de Março, Centro.
Of. n° 627/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será verificada a viabilidade de instalação no local, bem como a disponibilidade de lixeiras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1298/2022
Autor: Marcelo Macedo
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
em relação às UPAs San Marino e Central.
Of. n° 626/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelas OS envolvidas
nas contratações das UPA SanMarino e
Pronto-Socorro Central.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1299/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre quais medidas são realizadas para diminuir os índices larvários e combater a dengue no
município de Taubaté.
Of. n° 617/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela unidade competente da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1300/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a dispensação
de Insulina Regular, 100 UI/ml, no Centro
Municipal de Medicamentos (Cemume).
Of. n° 617/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde desta municipalidade.
Prefeito Municipal

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Requerimento N° 1301/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações que
determine ao setor competente a remoção da cisterna desativada na Rua
Campinas, 612, Parque Urupês
Of. n° 627/2022
A Secretaria de Obras informa que incluirá a solicitação em sua programação e, assim que possível, efetuará
vistoria no local, a fim de analisar a
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1302/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
melhorias estruturais – reforma dos parquinhos na UEI Profª. Thereza Villarta
Gonçalves - Parque Três Marias.
Of. n° 627/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que a UEI está inclusa no cronograma de reformas e revitalizaçdo que
serão realizadas em diversas unidades de
ensino. Não há prazo definido para a reforma dessa unidade, visto que as obras
são realizadas por empresa terceirizada
após processo licitatório, porém, está
sendo trabalhada a montagem de planilhas de serviços em várias unidades, inclusive da UEI. Diante da solicitação do
vereador e desejando que as crianças
tenham um espaço mais adequado neste
momento, a Secretaria de Educação fará
uma ação com a equipe desta Prefeitura
para melhorias no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1303/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a falta de médicos em unidades de saúde.
Of. n° 617/2022
Seguem as informações prestadas pela

Divisão da Rede de Urgência e Emergência, da Secretaria de Saúde: “As unidades de urgência e emergência oferecem atendimento 24 horas, com uma
equipe de médicos para atender a população, seguimos a classificação de risco
de Manchester, e possivelmente envolve
o suporte e trabalho de toda a equipe
médica e de enfermagem. Nunca uma
unidade de urgência ficou sem médico
para atender. Considerando que a equipe
médica sofre alterações em casos de classificação vermelha, transferências de pacientes graves, exames, vagas cedidas em
outras unidades hospitalares. Estamos
em processo de transição para melhor
atender nossa população. Quanto à
unidade de ESF São Gonçalo, não está
com falta de profissional médico. As
outras unidades que sofriam com ausência médica, já houve contratação, no
total foram 15 profissionais entre generalistas, ginecologistas, clínico e pediatras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1304/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
falta de divulgação do mutirão de castração realizado no Jardim Gurilândia,
publicado dia 2 de maio de 2022.
Of. n° 627/2022
Seguem, por cópia, os esclarecimentos
prestados pela diretor de Bem-Estar
Animal, da Secretaria de Meio Ambiente
e do Bem-Esta Animal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1305/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao Conselho de Administração
do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo
que informe sobre o cronograma do processo de concessão de bolsas para a modalidade EAD.
Of. nº 620/2022
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O presidente do Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de
Estudo informa que o Setor do Simube
tem como cronograma prévio estabelecido para a abertura do processo de
concessão de bolsa - modalidade EAD os
seguintes procedimentos:
- 3/6/2022 - Divulgação do edital de chamamento para as Instituições de ensino
superior aptas para inscrição dos cursos
superiores modalidade EAD;
- 3/6/2022 a 17/6/2022 - período de
cadastro das instituições de ensino
superior;
24/6/2022 - homologação das IES;
1/7/2022 - divulgação do edital para inscrição no processo de concessão de bolsa
Simube 2022 - modalidade EAD;
18/7/2022 a 29/7/2022 - período de
inscrições.
O cronograma poderá ainda sofrer alterações, visto que, por se tratar do primeiro ano em que o Simube estará de
frente com a demanda de bolsas para
cursos EAD, estamos ainda adequando
os trâmites administrativos. O setor
do Simube se coloca à disposição para
quaisquer esclarecimentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1306/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao Conselho de Administração
do Fundo Municipal de Bolsas de Estudo
que preste esclarecimento sobre o resultado final do Simube.
Of. n° 620/2022
O presidente do Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsas de
Estudo informa que no atual momento
está aguardando a finalização de visitas
domiciliares para divulgação da lista de
contemplados, bem como da lista de
espera para casos de desistência. A expectativa é de finalizar as visitas e publicar a lista na semana dos dias 16 a 20
de maio, com a assinatura do contrato
ocorrendo ainda no mês de maio/2022.
4
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Prefeito Municipal
Requerimento N° 1307/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que
proceda à limpeza da praça localizada
a rua Alexandrino Correa Leite, bairro
Jardim Ana Emília.
Of. n° 620/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza será incluída em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1308/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a secretaria competente que
tome providências quanto as denúncias
de infestação de formigas e percevejos
na UPA Central.
Of. n° 620/2022
A equipe do CAS - Controle de Animais Sinantrópicos, da Secretaria de Saúde, informa que vistoriou o local em 6/5/2022,
quando constatou a presença de formigas. Os agentes foram informados que
a empresa responsável pela desinsetização do imóvel foi acionada pelos responsáveis pelo prédio da UPA Central,
que hoje está sendo administrada por
uma OS, para solucionar o problema. A
equipe do CAS coloca-se à disposição
para esclarecimento pelo telefone 36354091 ou e-mail: pmt.controle.vetores@
taubate.sp.gov.br.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1309/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à secretaria competente que
realize a manutenção e a iluminação do
playground existente na área verde atrás
da UPA San Marino.
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Of. n° 620/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1310/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o Centro POP.
Of. n° 624/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1311/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito fiscalização
na praça Dom Epaminondas.
Of. n° 624/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelas Secretarias de Segurança Pública Municipal e de Desenvolvimento e
Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1312/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre área invadida no Jardim Ana Rosa.
Of. n° 624/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal. A Secretaria de Serviços
Públicos informa que a limpeza do local
foi realizada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1313/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre as condições do Teatro Conceição
Fenille Molinaro, do Centro cultural To-
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ninho Mendes, em Taubaté.
Of. n° 624/2022
O secretário de Cultura e Economia
Criativa informa que o teatro está pendente de reforma e manutenção e inserido dentro de um equipamento público, Centro Cultural Toninho Mendes,
e passando pela finalização dos projetos
de reforma e manutenção no telhado e
na parte elétrica em geral. Após finalizadas as aludidas reformas no espaço
público Centro Cultural, poderão ser iniciadas quaisquer obras de reformas/reparação/manutenção no teatro. A Secretaria de Cultura conclui que o Teatro
Conceição Fenille Molinaro, atualmente,
não está em condições de uso.
Prefeito Municipal

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Requerimento N° 1316/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a regulamentação para especificar
o modo de ingresso na função de confiança de professor de equipe de práticas
pedagógicas para a rede de Taubaté.
Of. n° 624/2022
A Secretaria de Educação informa que
há processo seletivo interno regulamenta a todos os professores efetivos
do sistema municipal de ensino que manifestem interesse em exercer a função,
considerando a formação profissional, a
experiência docente, habilidades e competência para o trabalho na área.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1314/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito projeto de revitalização na praça Dom Epaminondas.

Requerimento N° 1317/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito conserto e
manutenção no banheiro da quadra coberta do bairro Imaculada.

Of. n° 624/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que há estudos visando revitalização
geral da praça. A execução depende de
disponibilização orçamentária.
Prefeito Municipal

Of. n° 624/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que fará visita “in
loco”, a fim de apurar as condições do banheiro em questão.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1315/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente, alocação
de professores efetivos para substituição
do professor que cumpre 1/3.

Requerimento N° 1318/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre a aplicação da Lei Federal
13.935/2019 na rede pública de ensino.

Of. n° 624/2022
A Secretaria de Educação informa que
uma vez aprovada a lei que regulamenta
1/3 da carga horária do professor fora
da sala de aula em atividades pedagógicas, as aulas remanescentes serão
oferecidas aos professores efetivos do
sistema municipal de ensino em caráter
de substituição.
Prefeito Municipal

Of. n° 624/2022
A Secretaria de Educação informa que
o município, por meio do Núcleo Pedagógico Especializado - Nape, regulamentado pelo Decreto 13.610, de 29 de
julho de 2015, atua junto às escolas municipais na mediação das relações sociais e institucionais com o apoio de
equipe multidisciplinar. Atualmente,
por meio da Equipe de Atenção à Diversidade Escolar - Eade Pertença, o aten-

dimento é oferecido para as escolas municipais por meio de equipes que são
compostas por uma assistente social,
uma psicóloga e uma psicopedagoga,
sendo essas equipes conduzidas por
uma supervisora de ensino.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1319/2022
Autor: Professor Edson
Requer a análise e possível supressão
da árvore localizada na rua Dr. José Gregório Moreira, em frente ao nº 10, no
Conjunto Urupês.
Of. n° 621/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será inserida em
sua programação de serviços, para vistoria, avaliação e posterior providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1320/2022
Autor: Professor Edson
Requer a revitalização da viela/passagem que liga a avenida Independência
com a rua Amadeu Orestes Matera, no
bairro do Conjunto Urupês.
Of. n° 621/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será incluída em
sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1321/2022
Autor: Professor Edson
Requer a revitalização da praça Holanda,
localizada na avenida Independência.
Of. n° 621/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a manutenção e a poda
serão incluídas em sua programação
de serviços, e será realizada vistoria no
local, para avaliação quanto à instalação de bancos.
Prefeito Municipal
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Gestão Fiscal
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2021 A ABRIL/2022
RGF - ANEXO I (LRF, art.55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA COM PESSOAL

(Últimos 12 Meses)

(a)

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

24.217.590,26

485.548,40

Pessoal Ativo

24.066.596,68

LIQUIDADAS

Pessoal Inativo e Pensionistas

45.839,30

Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

105.154,28

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

182.032,79

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

182.032,79

485.548,40

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

485.548,40

VALOR

% SOBRE A RCL

1.292.162.571,67

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)

24.521.105,87

1,90

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)

77.529.754,30

6,00

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)

73.653.266,59

5,70

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1° do artigo 59 da LRF)

69.776.778,87

5,40

Taubaté, 30 de maio de 2022.

Vereador Paulo de Tarso Cardoso de Miranda
Presidente

Plínio dos Santos Júnior
Contador - CRC 1SP155109-O-9

José Angelo de Mello Júnior
Controle Interno

Tatiana Januário de Morais
Controle Interno
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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
Moises Luciano Pereira dos Santos “Moises Luciano Pirulito” (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)
Rodson Lima Silva Junior “Rodson Lima Bobi” (PSDB)
Sergio Ricardo Gonçalves “Serginho” (Progressistas)
Talita de Lima Barbosa “Talita Cadeirante” (PSB)
Viviane Marcele de Aquino “Vivi da Rádio” (Republicanos)

REPÓRTERES
Fernanda Ribeiro e Lincoln Santiago
ESTAGIÁRIOS
Eduarda Visoto, Giovana Vasconcelos,
João Victor Mercê, Larissa Tavares,
Louise Sampaio e Vitor Reis

Acesse a biografia e os
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO-2023

Lei de Diretrizes Orçamentárias

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

Prefeitura Municipal (Secretarias de Finanças, Gabinete,
Governo e Relações Institucionais, Esporte, Lazer e
Qualidade de Vida, Desenvolvimento, Inovação e
Turismo, Obras, Segurança Pública e Habitação)

02•JUN
quinta-feira

09h

segunda-feira

19H
18h30

quarta-feira

14h

Prefeitura Municipal (Secretarias de Planejamento,
Desenvolvimento e Inclusão Social, Serviços Públicos,
Cultura e Economia Criativa, Meio Ambiente e Bem
Estar Animal, Mobilidade Urbana e Administração)

Câmara Municipal, IPMT, Unitau e suas fundações (FUST,
FUNCABES, FUNAC e FAPETI)

06•JUN

01•JUN

02•JUN
quinta-feira

14h

Prefeitura Municipal (Secretarias de Saúde,
Educação, Justiça e Cidadania e Procuradoria Geral
do Município)

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

LOCAL:

AV. PROF. WALTER THAUMATURGO, 208 – JARDIM DAS NAÇÕES

O Projeto de Lei Ordinária nº 74/2022 pode ser consultado no site www.camarataubate.sp.gov.br,
opção “AtividadesLegislativas/Processo Legislativo”.

8

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

