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Audiência
ALEITAMENTO MATERNO
Comunicamos que no dia 10 de agosto,
quarta-feira, às 14h30, na sede da
Câmara Municipal de Taubaté, será realizada, por meio do requerimento nº
1986/2022, de autoria da vereadora Elisa
Representa Taubaté e sob sua coordenação, Audiência Pública sobre a importância do aleitamento materno.
Taubaté, 02 de agosto de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Compras
AVISO
Encontra-se afixada no quadro de avisos
localizado na sede da Câmara Municipal de Taubaté, Avenida Professor
Walter Thaumaturgo, 208, a relação de
compras efetuadas pelo Legislativo, no
período compreendido de 01/07/2022
31/07/2022, em obediência ao que estabelece o artigo 16, da Lei nº. 8.666, de 21
de junho de 1.993, e suas alterações.
Taubaté, 01 agosto de 2022.
Joel Ribeiro Dias Junior
Diretor-Geral

Declaração de bens
DECLARAÇÃO
Ronaldo Aparecido Gonçalves, portador do RG 15.865.212-5, e do CPF
115.584.778-45, 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:

Nº 1467
3.8.2022
1.Automóvel Ford Fiesta FLEX, ano 2008 R$ 14.000,00
Taubaté, 02 de agosto de 2022.
Ronaldo Aparecido Gonçalves

Portaria
PORTARIA N.º 84/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, Izabella de Souza
Lima, RG 30.873.084-7 SSP/SP e CPF/MF
280.935.108-26, do cargo público de Assistente de Gabinete - Padrão SS-VII, de
provimento em comissão, lotada no gabinete do Ver. Moisés Luciano Pereira dos
Santos, nos termos do artigo 105, inciso
II, da Lei Complementar nº 1, de 4 de dezembro de 1990, a partir de 01 de agosto
de 2022.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 02 de
agosto de 2022.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 85/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
EXONERAR, Rafael Pereira Ramos,
RG 43.516.669-4 SSP/SP e CPF/MF
354.393.448-10, do cargo público de Assessor Técnico Parlamentar- Padrão SS-II,
de provimento em comissão, lotado no
gabinete do Ver. Moisés Luciano Pereira
dos Santos, nos termos do artigo 105,
inciso I, da Lei Complementar nº 1, de 4

de dezembro de 1990, a partir de 03 de
agosto de 2022.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 02 de
agosto de 2022.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 86/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
NOMEAR, Rafael Pereira Ramos,
RG 43.516.669-4 SSP/SP e CPF/MF
354.393.448-10, para exercer o cargo público de Assistente de Gabinete - Padrão
SS-VII, de provimento em comissão,
lotado no gabinete do Ver. Moisés Luciano Pereira dos Santos, nos termos do
artigo 86, inciso II, da Lei Complementar
nº 1, de 4 de dezembro de 1990, a partir
de 03 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 02 de
agosto de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Solenidade
DIA DO ADVOGADO
O Presidente da Câmara Municipal
de Taubaté, Vereador Paulo Miranda,
convida para a solenidade comemorativa
ao Dia do Advogado, a realizar-se no dia
11 de agosto de 2022, quinta-feira, às 14
horas, no Plenário “Jaurés Guisard”.
Na oportunidade serão homenageados,
com Diploma de Honra ao Mérito, os
advogados Dr. Jorge Luiz de Carvalho
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Santos e Dr.ª Celia Teresa Mörth.
Para saudação oficial em nome do Legislativo, fará uso da palavra o vereador
Marcelo Macedo.

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 1829/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
implantação de dispositivo para redução
de velocidade no bairro Vila São José.
Of. nº 915/2022
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 lombofaixas), 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
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Requerimento N° 1830/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito implantação de dispositivo para redução de velocidade na
Av. Zélia Alves Ferreira, no Jaraguá.

Autor: Serginho
Requer informações sobre ações que
estão sendo tomadas nas escolas devido
à alta no número de infectados pela
covid-19 no mês de junho de 2022.

Of. nº 915/2022
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 lombofaixas), 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

Of. nº 920/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelas Secretarias Municipais de
Saúde e de Educação.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1831/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre realização da
Festa do Nordestino no Bonfim.
Of. nº 920/2022
O requerimento foi encaminhado à Secretaria de Cultura para conhecimento e
adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1832/2022
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Requerimento N° 1833/2022
Autor: Serginho
Requer um programa junto à Secretaria
da Educação no sentido de minimizar os
prejuízos na aprendizagem provocados
pela pandemia.
Of. nº 920/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Diretoria Pedagógica, da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1834/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre possível empréstimo de R$86 milhões.
Of. nº 920/2022
A administração pública esclarece tratar-se linha de crédito e não empréstimo,
a qual o município busca autorização legislativa para crédito até o valor de R$86
milhões, podendo adquirir em sua totalidade, parte ou até mesmo nenhum
valor. A Secretaria de Planejamento
possui projeto básico para construção
do Paço Municipal, a Secretaria de Mobilidade Urbana projeto básico da duplicação do viaduto da CTI, localizado na
avenida Charles Schnneider, e a Secretaria de Serviços Públicos possui projeto
básico para aterramento dos fios das vias
que serão contempladas. Em breve, as
secretarias envolvidas enviarão os projetos ao Nobre Vereador. Oportuno salientar que a lei é autorizativa, ficando
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toda análise da documentação a critério
do Desenvolve São Paulo, juntamente
com a STN — Secretaria do Tesouro Nacional. Segue, por cópia, manifestação
da Secretaria de Finanças e da Mensagem 50/2022, protocolado nessa E.
Casa de Leis que “autoriza o município
a contratar com a Desenvolve São Paulo
— Agência de Fomento do Estado de São
Paulo operações de créditos com outorga
de garantia e dá outras providências”.
Prefeito Municipal

Of. nº 920/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Finanças: “A municipalidade atualmente não possui convênio
com a Receita Federal do Brasil, para fiscalização dos valores a serem repassados
do ITR (Imposto Territorial Rural) até a
presente data. Existe atualmente processo administrativo na municipalidade
com o intuito de elaboração de estudo
da fiscalização do ITR”.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1835/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade de
instituir um programa de regularização
empresarial em Taubaté.

Requerimento N° 1837/2022
Autor: Serginho
Requer estudos e um projeto piloto no
sentido de iniciar a instalação de faixas
de pedestres em “X” em alguns cruzamentos de Taubaté.

Of. nº 920/2022
A Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo informa que está efetuando levantamento de empresas em
situações irregulares para que tenha um
diagnóstico de problemas específicos
e possa elaborar um plano que atenda
à população e possa equacionar o problema das empresas.
Caso a empresa já esteja operando e respeitando as condições especificadas
no seu ofício e não cause prejuízo ou
incômodo aos moradores da região,
quer sejam por meio de perturbação de
sossego, poluição, entre outras, havendo
um consenso, poderá ser viabilizada
essas situações.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Turismo está aberta
a receber sugestões ou indicações que
possam ajudar nas adequações e regularizações dessas empresas de maneira
harmoniosa com a população.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1836/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre Imposto Territorial Rural e convênio com a Receita Federal do Brasil.

Of. nº 920/2022
A Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana informa que para a implantação
das faixas de travessias de pedestres
adota-se como padrão o que orienta o
Contran, no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV — Sinalização Horizontal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1838/2022
Autor: Serginho
Requer estudos, através de um projeto
piloto, sobre a possibilidade da utilização
de resíduo de construção civil em substituição da brita, em alguns casos, nos serviços da Secretaria de Obras de Taubaté.
Of. nº 920/2022
A Secretaria de Obras informa que está
implantando uma planta de britagem no
Una I, exatamente para reciclar o entulho
proveniente da construção civil pesada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1840/2022
Autor: Serginho
Requer ao prefeito informações que pos-

sivelmente serão disponibilizados no
Poupatempo Municipal.
Of. nº 920/2022
Segundo informa o Gestor de Área de Desenvolvimento Industrial e Novas Tecnologias, da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, está sendo
efetuado levantamento sobre o custo
efetivo da obra, assim como o tamanho
disponibilizado do espaço físico e os serviços que serão disponibilizados para
atendimento à População. Após esses levantamentos que poderá ser informado
quais serviços serão contemplados no
espaço onde funciona o Shopping Popular de Taubaté, 3° andar.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1841/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a primeira atribuição para os
cargos efetivos de Professores.
Of. nº 921/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Educação: “O Setor de Atribuição encontra-se executando procedimentos de constituição de jornada dos
novos ingressantes. Oportunamente,
após o término do processo de preenchimento de cargos, no que compete à Secretaria de Educação, será apresentado
o resultado do referido à Nobre Vereadora. A convocação de concurso público para o cargo de professor, Edital
2/2018 e 1/2021, foi publicada no jornal
de 16/6/2022, e a atribuição acontecerá
nos dias 27/6/2022 e 28/6/2022. No primeiro momento, a carga suplementar
será atribuída com aulas/turmas em
substituição, salvo excedentes de aulas
livres que não estiverem em disposição
para composição de cargos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1842/2022
Autor: Talita Cadeirante
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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre as guias rebaixadas (rampas de
acessíveis de pedestres) na região central
do município.
Of. nº 921/2022
Seguem as informações da Secretaria
de Mobilidade Urbana: “Em todas as esquinas que possuem travessia de pedestres, foram implantadas rampas de
acesso de acordo com as normas ABNT.
As rampas são implantadas de maneira
gradativa na medida que ocorrem as
obras de requalificação das calçadas”.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1843/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Prefeito sobre os
dispositivos sonoros nos semáforos para
pedestres no município.
Of. nº 921/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1844/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente a criação
da Casa do Artesão em Taubaté.
Of. nº 915/2022
O Departamento de Turismo informa que
não recebeu ainda nenhum parecer ou
estudo de viabilidade paras as futuras
ações que poderão ser realizadas na
citada Capela do Pilar.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1845/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito troca de placa de identificação com nome no Jaraguá Novo.
Of. nº 915/2022
4
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A Secretaria de Mobilidade informa que
será incluída em sua programação a confecção da placa denominativa da praça
Maria José Santos de Borgia — Dona
Quita e após será implantada no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1846/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito que determine ao
setor competente para solucionar o problema com as câmeras de segurança
da Escola Municipal José Marcondes de
Moura, no bairro Monjolinho.
Of. nº 952/2022
O requerimento foi encaminhado à Secretaria de Educação para conhecimento
e adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1847/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a distribuição do material didático do
programa Educação no Trânsito.
Of. nº 952/2022
A Secretaria de Educação informa que
efetuará levantamento das informações,
para encaminhamento ao Vereador.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1848/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
limpeza urgente de bueiro na rua Geraldo
Ferreira, no bairro Barranco.
Of. nº 952/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza da boca de lobo será inserida na programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1849/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
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Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
estudo para implantar sinalização horizontal e vertical no cruzamento da
avenida Cinderela com a rua Aladim, no
Jardim Gurilândia.
Of. nº 952/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será inserida em sua programação a implantação da sinalização horizontal e vertical no cruzamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1850/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
estudo para construção de praça, com
espaço de lazer, na área da rua Arthur Eugênio Lopez.
Of. nº 952/2022
A Secretaria de Planejamento informa
que não foram localizados na Área de Projetos Institucionais projetos ou estudos
para implantação de equipamentos públicos para a área identificada sob os
BCs 5.5.056.068.001, 5.5.056.075.001 e
5.5.056.076.001, localizada na rua Arthur
Eugênio Lopez.
Em seus arquivos, consta projeto de
parque linear Comerciários II, que está
localizado nas proximidades da área
citada, conforme imagem anexa. O
projeto faz parte do pacote de projetos
de parques lineares a serem executados
pelo CAF, e serão implantados e supervisionados pela Secretaria de Obras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1851/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito informações sobre a
falta de segurança no Jardim Gurilândia.
Of. nº 952/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 1852/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito informações sobre
a falta de sinalização de velocidade nas
ruas: Américo Barbosa Queiroz e Doutor
José Ortiz Patto, Sítio Santo Antônio.
Of. nº 952/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será inserida em sua programação a colocação de placas com limite
de velocidade na rua Américo Barbosa
Queirós e avenida Dr. José Ortiz Patto.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1853/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
isenção de IPTU para entidades assistenciais de Taubaté

Consulte a ordem do dia no
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dos passageiros transportados são gratuitos, tendo como referência o mês de
maio/2022. Cabe ressaltar, ainda, que
a pandemia da covid-19 impactou na
queda abrupta de passageiros, acarretando prejuízos A concessionária e a municipalidade vem tomando medidas que
visam diminuir os prejuízos para o mantimento do serviço essencial no município.
Por ora, diante das informações apresentadas, não será possível, em virtude da situação em que estamos vivenciando, alterar a Lei Municipal 5.439/2018.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1855/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito informações sobre
construção de novo Cemitério.

Of. nº 952/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças.
Prefeito Municipal

Of. nº 952/2022
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos informa que encontra-se em fase
de estudo técnico a concessão de um
novo cemitério.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1854/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito estudos para reduzir a
idade para que idosos acima de 60 anos
possam ter transporte público gratuito.

Requerimento N° 1856/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao prefeito informações sobre a
falta de sinalização nas escadas da escola
na EMIEF Anna dos Reis Signorini – Sedes.

Of. nº 952/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que as mudanças realizadas pertinentes à gratuidade no transporte público na ocasião se fizeram
necessárias para que pudéssemos controlar o aumento significativo na gratuidade do sistema, uma vez que os
custos não são subsidiados pela municipalidade, acarretando prejuízos
à concessionária do serviço de transporte público. Atualmente, mesmo com
a alteração realizada, o número de gratuidade no sistema de transporte público
está elevado, aproximadamente 43,3%

Of. nº 952/2022
O requerimento foi encaminhado à Secretaria de Educação para conhecimento
e adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1857/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a não utilização do livro de ocorrências
na EMIEF Anna dos Reis Signorini – Sedes.
Of. nº 952/2022
A Secretaria de Educação informa que
os livros de ocorrência e livros de atendi-

mento aos pais estão sendo utilizados diariamente pela Equipe Gestora, conforme
constatado pelo supervisor de ensino da
unidade. Destacamos, ainda, que no corrente ano foram contabilizados 124 atendimentos aos pais no livro ata da EMIEF
Anna dos Reis Signorini. Existe, por parte
da Secretaria de Educação, orientação
quanto aos registros das diversas ocorrências nas unidades escolares. A Secretaria de Educação coloca-se à disposição
para apurar e corrigir as possíveis falhas,
para que a escola continue prestando à
comunidade um serviço de excelência e
reconhecida efetividade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1858/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a falta de chuveiros na escola na EMIEF
Anna dos Reis Signorini – Sedes.
Of. nº 952/2022
A Secretaria de Educação informa que realizou vistoria “in loco” e constatou que no
banheiro feminino existem seis chuveiros
em funcionamento e no banheiro masculino existem seis chuveiros em perfeito
funcionamento. O gestor da unidade mencionou que essa quantidade de chuveiros
supre muito bem a demanda do uso dos
pelos alunos da EAFI.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1859/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
o não funcionamento dos elevadores na
EMIEF Anna dos Reis Signorini – Sedes.
Of. nº 952/2022
A Secretaria de Educação informa que o
elevador da unidade está em pleno funcionamento. A empresa Smartlift Elevadores do Brasil realiza mensalmente manutenções preventivas e corretivas na
referida unidade de ensino.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 1860/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a ausência de segurança na EMIEF Anna
dos Reis Signorini – Sedes.
Of. nº 952/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1861/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito informações sobre instalação de semáforo na saída da escola na
EMIEF Anna dos Reis Signorini – Sedes.
Of. nº 952/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será avaliada a possibilidade
de instalação de semáforo para pedestres próximo à saída da unidade da
EMEIF Anna dos Reis Signorini.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1862/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
sinalização de trânsito na rua João de
Freitas Miranda, Centro.
Of. nº 952/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa
que será inserida em sua programação a
implantação da sinalização vertical e horizontal na rua João de F. Miranda.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1863/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer informações sobre a falta de água
na Creche Professor João Quintanilha.
Of. nº 952/2022
A Secretaria de Educação informa que
a equipe de manutenção hidráulica se
deslocou para verificar a falta de água
na referida unidade. Foi constatado
6
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que se tratava de um reparo na válvula
de descarga em dois banheiros e que
estava acionada permanente; por conta
do esvaziamento da caixa d’água para
limpeza, não se completava o abastecimento. A equipe da Secretaria de Educação realizou o reparo, e o problema
já foi sanado. Quanto à informação
sobre existir apenas um bebedouro na
Unidade, não procede, a unidade dispõe
de dois bebedouros de alvenaria com
cinco torneiras em cada bebedouro.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1864/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a limpeza urgente de bueiro na rua
Pedro Francisco dos Santos, na altura do
número 962 - Chácara Silvestre.
Of. nº 952/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que há rede de esgoto no local. Tem sido
constatado lixo irregular, o que demanda
a limpeza constante, além da existência de
imóveis construídos com soleira negativa.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1865/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
a secretaria competente realize estudo
técnico visando implantação de redutores de velocidade na estrada Geraldo
Cursino de Moura (estrada do Caieiras).
Of. nº 944/2022
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 lombofaixas), sem que antes seja justificada por
estudo técnicos. Na Resolução 600/2016,
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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
Requerimento N° 1866/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Prefeito que designe a Secretaria de Mobilidade Urbana para que
realize a sinalização viária horizontal e
vertical bem como a instalação de redutor de velocidade em frente à Escola
Monsenhor João Alves, localizada na Av.
Helvino de Morais, 840 – Vila São José.
Of. nº 953/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que consta de sua programação
a implantação de melhorias viárias na
Avenida Helvino de Moraes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1867/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao prefeito sobre
a possibilidade de determinar que a secretaria competente a realização de feira
livre semanal no Jardim Jaraguá.
Of. nº 944/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade de implantação da feira.
Prefeito Municipal
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