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TRANSPORTE PÚBLICO
Com o retorno das atividades presenciais após
a pandemia, o transporte público no país precisou se adaptar e se adequar ao aumento no volume de passageiros. Segundo a Constituição Federal de 1988, o sistema coletivo de passageiros
deve ser administrado e mantido pelos próprios
municípios, porém, os governos estaduais e federal também precisam ajudar no financiamento
dessa atividade.
Além disso, é interessante ressaltar que, ao falar
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sobre transporte público, também se fala sobre
mobilidade urbana e infraestrutura, como, por
exemplo, terminais rodoviários, pontos de ônibus
e preço da tarifa.
Na segunda temporada do PodCâmara, o podcast da Câmara de Taubaté, o professor de Planejamento Urbano, Carlos Eugênio Monteclaro, da
Universidade de Taubaté, explica quais são os métodos para se determinar o tamanho da frota necessária em uma cidade. “Ela é definida a partir
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de uma pesquisa domiciliar, na
qual serão obtidos os dados de
origem e destino; a partir do resultado, se aplica um modelo
matemático que será determinante para ver o tamanho da
frota necessária para a linha e o
horário.”
Durante a pandemia, a demanda por ônibus caiu 80% em
Taubaté, levando a empresa de
transporte coletivo a reduzir a
frota para 30% da capacidade.
Atualmente, a cidade tem uma
população estimada em 315 mil
pessoas e uma frota de 72 veículos, com aproximadamente
75% em circulação. Para o professor, a frota ideal teria que ser
estipulada por profissionais qualificados do Poder Executivo. “A
Prefeitura pode assegurar que
esse número seja mais próximo
do ideal, a partir ou na medida
em que ela tenha uma fiscalização eficiente.”
Apesar da existência dos
ônibus, a administração municipal procura propor alternativas a eles, como a implantação
de ciclovias. Em São José dos
Campos, considerada a primeira
cidade inteligente do Brasil, foi
implantada a modalidade de patinetes alugáveis.
Especialista na área, Monteclaro explica que essa opção
“não será substituta absoluta
do transporte, porque é um sistema individual”. Entretanto,
o professor ressalta que o munícipe precisa avaliar se vale
a pena economicamente, em
comparação à modalidade coletiva. “Algo que precisa ser levado
em consideração é o custo. Se o
custo do patinete for menor que
o do ônibus, terá gente interessada em usar.”
Acompanhe a entrevista completa com o professor Monteclaro no PodCâmara, disponível
nas plataformas Spotify, Castbox e Youtube – faça a pesquisa
nestes aplicativos ou no Google
Podcasts, ouça o episódio e siga
as publicações da Câmara.

Lei: alterações na previdência
municipal são sancionadas
Stockphotos

A Lei Complementar 484, de
29 de junho, sancionada pelo
prefeito José Saud (MDB), consolida a legislação que dispõe
sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município.
“Revista em comum acordo
entre membros das equipes técnicas do Instituto e da Secretaria
de Administração, de Finanças e
Procuradoria Geral, a fim de readequar alguns dispositivos que
melhor atendessem o interesse
público”, explica o prefeito.
“O novo texto também
abrange as recentes reformas administrativas no que diz respeito
aos valores e base de cálculo
dos proventos dos servidores.
Conforme amplamente divulgado, a presente tem como escopo atender às novas diretrizes
expostas na Emenda Constitucional n° 103/2019 e legislação federal correlata”, completa.
O documento foi aprovado
pela Câmara de Taubaté no dia
28 com 24 emendas da Comissão

de Justiça, que promovem alterações em a relação
temas como contribuição patronal, definindo percentual de 23% em 2022, 24% em 2023 e 25% em
2024, e uma emenda da vereadora Vivi da Rádio
(Republicanos), para garantir prazo maior para os
dependentes, no caso da perda de seus genitores,
para a resolução de questões burocráticas.
O prefeito vetou artigo que se refere à regra de
transição de cálculo de proventos e define a totalidade da remuneração ao servidor efetivo que
tenha ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e se aposente, no mínimo, aos
62 anos para mulheres e 65 anos para homens,
idades que caem para 57 mulher e 60 para homem
no caso de professores. O veto deverá ser discutido
e votado pela Câmara de Taubaté.
Já a Lei 5.744, de 29 de junho, institui o Regime
de Previdência Complementar (RPC) para os servidores públicos municipais. Define que o valor
dos benefícios de aposentadoria e pensão de servidores que ingressarem a partir da vigência do RPC
não pode superar o limite máximo daqueles pagos
pelo Regime Geral de Previdência Social.
Débitos
A Lei 5.743, de 29 de junho, autoriza o parcelamento de débitos do município com o seu Regime
Próprio de Previdência em até 240 parcelas mensais, iguais e sucessivas.
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Leis destinam R$48 milhões para
Funcabes e Fust
Stockphotos

O prefeito de Taubaté sancionou, dia 1, três leis que destinam créditos para a Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unitau
(Funcabes) e a Fundação Universitária de Taubaté (Fust).
A Lei 5.745 autoriza abertura de crédito de R$ 1.718.000 para a Fust,
destinado ao pagamento de sentenças judiciais. Já a Lei 5.746 abre
créditos de R$ 7,6 milhões: R$1.718.000 para reforçar transferências
para a Fust, R$1.280.000 para a Funcabes, além de R$4.602.000 à Reitoria e às Pró-reitorias de Administração, de Economia e Finanças,
de Extensão, de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação.
Por fim, a Lei 5.747 se refere a R$43.542.202,74 em créditos.
Destes, R$1.208.000 será utilizado para o pagamento de apoio financeiro aos servidores da Universidade de Taubaté; R$38.018.934,03 se
referem ao convênio firmado entre Funcabes e Prefeitura para prestação de serviço no ensino fundamental e R$4.243.268,71 em relação
à prestação de serviço no ensino infantil.
Esta e outras leis municipais estão disponíveis no portal da Câmara de Taubaté na internet, www.camarataubate.sp.gov.br, no
menu “Legislação”.

Agentes de saúde terão nova remuneração
Imprensa PMT

A Lei Complementar 485, de 29 de junho, oficializou a nova remuneração para os cargos de
agente comunitário de saúde, agente de controle
de vetores e agente de controle de endemias da
Prefeitura de Taubaté.
O projeto tem autoria do prefeito e define a remuneração para o padrão 19A, que corresponde
a R$2.424.
Para conhecer esta e outras leis municipais
acesse o portal da Câmara de Taubaté na internet,
www.camarataubate.sp.gov.br, e procure no
menu “Legislação”.

ERRATA
A data registrada nas páginas internas do Boletim Legislativo nº 1459, onde se lê “Câmara Municipal de Taubaté, 26.11.2021 - Boletim Legislativo nº 1420”, o correto é Câmara Municipal de
Taubaté, 29.6.2022 - Boletim Legislativo nº 1459.

4

Câmara Municipal de Taubaté, 8.7.2022 - Boletim Legislativo nº 1462

EXPEDIENTE

Versão digital do Boletim Legislativo
camarataubate.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 208
Jardim das Nações - CEP 12030-040
Tel. (12) 3625-9500
Fax: (12) 3625-9527
www.camarataubate.sp.gov.br
camarataubate@camarataubate.sp.gov.br
Boletim Legislativo
Órgão oficial
Editado sob responsabilidade da Mesa
Tiragem impressa limitada
Edição digital
Siga a gente!
Instagram /camarataubate
Facebook /camarataubate
Twitter @camarataubate
Assista à TV Câmara Taubaté
Canal 4.2 digital
Claro canal 4
Facebook /tvctaubate
Youtube /tvctaubate
PodCâmara
Ouça nosso podcast! Pesquise PodCâmara no
Spotify, Castbox e Google Podcasts
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Júlio César Zacarias da Rocha
CHEFE DE REDAÇÃO
Tânia Cação Vinhas

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)
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” (PL)
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
contatos dos vereadores em
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Câmara Municipal de Taubaté, 8.7.2022 - Boletim Legislativo nº 1462

5

ATOS OFICIAIS

Licitação
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 3148/2021MODALIDADE:
Tomada de preços nº. 01/2022 (Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: CONSTRUTORA DEVINI LTDA.
- EPP
Objeto: Obras para a reforma do telhado do prédio da Câmara Municipal de
Taubaté.
Valor Total: R$ 539.756,16 (quinhentos e
trinta e nove mil, setecentos e cinquenta
e seis reais e dezesseis reais).
Prazo: 90 (noventa) dias conforme disposto no Edital e nos anexos da Tomada
de Preços nº 1/2022, e no art. 73 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
Dotação Orçamentária: 4.4.90.51.93
- Benfeitorias em propriedades de
terceiros.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 3336/2022
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº.
77/2022.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: J.A.R. Ferreira Junior
Taubaté ME.
Objeto: Aquisição de diplomas para
homenagens.
Valor Total: R$ 5.840,00 (cinco mil, oitocentos e quarenta reais).
Vigência: 07 de julho a 31 de dezembro
de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.15 – Material para Festividades e Homenagens.

Portaria
PORTARIA N.º 79/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
6

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

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 13 a 22
de julho 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, 7 de julho
de 2022.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 80/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
INDICAR o servidor Sandro Luiz de Abreu
Ferreira, titular do cargo público efetivo
de Técnico Legislativo de Administração,
para responder pelo cargo público em
comissão de Secretário, no período de
19 a 28 de julho de 2022, em virtude das
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, 8 de julho
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° 1673/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
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o cumprimento da Lei 13.722/18, a “Lei
Lucas”, nas creches municipais.
Of. n° 855/2022
A Secretaria de Educação informa que
tramita em fase final o processo de
edição da minuta de Decreto Regulamentador, a que se refere o art. 6º da supramencionada Lei.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1674/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito informações sobre
dados censitários e sobre pessoas com deficiência organizados na área de Educação.
Of. n° 855/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1675/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
adequação e acessibilidade dos prédios
públicos e escolas visando o acesso das
pessoas com deficiência.
Of. n° 855/2022
A Secretaria de Planejamento informa
que todos os projetos da Secretaria de
Planejamento têm previsão de acessibilidade, em atendimento às leis vigentes
(Leis Federais, Municipais e Normativas
ABNT 9050). A Secretaria de Educação
informa que as unidades de ensino, ao
longo do tempo, foram se adequando
às necessidades de acessibilidade em
função da presença de alunos com deficiência física e intelectual, de modo que
as áreas esportivas e demais edificações
já contam com a acessibilidade.
O Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (Nape) acompanha todos os
casos de alunos com algum tipo de necessidade especial, dentro do sistema
municipal de ensino e, quando necessário, solicita junto à Secretaria de Edu-
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cação as adequações necessárias para
atendimento a esses casos. A Secretaria
de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida
informa que de acordo com a disponibilidade orçamentária, está melhorando
a acessibilidade dos equipamentos públicos esportivos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1676/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
implantação de brinquedos adaptados
para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida nos parques e praças
com playground.
Of. n° 855/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que há previsão para aquisição dos brinquedos adaptados, contudo, encontra-se
em andamento a elaboração da documentação para o processo licitatório.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1677/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
necessidades de melhorias nas escolas
do município.
Of. n° 855/2022
A Secretaria de Educação informa que
tem ciência das necessidades de melhorias físicas das unidades escolares e
vem trabalhando intensivamente para
atendimento da demanda.
O setor competente no atendimento de
demandas de manutenção escolar, da
Secretaria de Educação, já realizou mais
de 500 atendimentos em unidades escolares nos últimos cinco meses, considerando as necessidades encaminhadas
pelos diretores de cada escola. O planejamento é realizado por meio de cronogramas para manutenção e reforma em
várias unidades escolares, de acordo
com a dotação orçamentária prevista
para 2022.
Prefeito Municipal

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Requerimento N° 1678/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
o atraso no pagamento de professores
eventuais da rede municipal de ensino.
Of. n° 855/2022
Encaminhamos por cópia as informações
da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1679/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito informações sobre a
acessibilidade nas escolas do Município.
Of. n° 855/2022
A Secretaria de Educação informa que
as unidades escolares possuem a acessibilidade, visto que ao longo dos anos
foram se adequando à medida das suas
necessidades. O Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (Nape) é composto por profissionais especializados
que acompanham os alunos que apresentam dificuldades ou necessidades especiais, de tal modo que demandas envolvendo esses alunos são solicitadas
junto à Secretaria de Educação para as
adequações, quando necessárias.
Hoje há banheiros com acessibilidade
nas unidades escolares e os alunos com
deficiência têm acesso aos materiais
apropriados, contando com o apoio da
Escola Madre Cecília e Nape.
A Secretaria de Educação quando recebe
um aluno com deficiência, o responsável é encaminhado para o Núcleo de
Apoio Pedagógico Especializado, cuja
equipe está tecnicamente preparada
para acolher esse aluno e fazer um diagnóstico sobre as suas necessidades pedagógicas. Diante disso, o aluno será encaminhado à unidade escolar que melhor
atenda àquele caso específico.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1680/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito

Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a falta de comunicação com pais de
alunos e a ABC em relação ao vale-transporte para alunos da antiga Escola Saad.
Of. n° 855/2022
A Secretaria de Educação informa que
o passe escolar para alunos é disponibilizado pela municipalidade, quando necessário, aos alunos cuja idade seja superior a 12 anos. Para o caso da EMEF
Jardim dos Estados, as classes existentes
são do 1° ao 5° ano, cujas idades dos
alunos não ultrapassam 12 anos, porém,
os pais podem acessar o aplicativo por
conta própria para aquisição do passe.
Em contato com a direção da unidade
escolar, a Secretaria de Educação verificou que não houve nenhum caso de
pai solicitando o passe escolar junto à
EMEF Jardim dos Estados, porém será
efetuado o contato com a Empresa ABC
Transportes para inclusão da referida
unidade escolar, no cadastro das escolas
credenciadas, caso haja a solicitação de
passe escolar por parte de pais.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1681/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
iluminação na rua lateral do Parque Monteiro Lobato.
Of. n° 855/2022
A Secretaria de Serviço Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1682/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações
sobre a notificação irregular da empresa
Estapar.
Of. n° 855/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, após consulta junto à Em-
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presa Estapar, sobre o ocorrido, enviou
resposta ao munícipe afirmando que a situação já foi regularizada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1683/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a troca constante de professores na rede
de ensino municipal.
Of. n° 855/2022
A Secretaria de Educação informa que
se encontram em andamento as convocações para novos professores do Concurso Público 01/2021, para suprimento
de cargos em vacância. As aulas que
ainda não foram atribuídas estão sendo
ministradas em caráter eventual até que
todas as vagas sejam preenchidas.
O acompanhamento pedagógico se dá
por parte do professor coordenador de
cada unidade escolar, orientados pela
Equipe de Práticas Pedagógicas da Secretaria de Educação.
A Secretaria de Educação coloca-se à
disposição para novos esclarecimentos
caso seja necessário.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1684/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito Municipal que informe se há em trâmite algum estudo
para instalação e criação da Farmácia Popular Veterinária.
Of. n° 847/2022
A Secretaria de Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal informa que inaugurou
recentemente o Hospital Público Veterinário de Taubaté, como citado no
presente requerimento, o que reduz consideravelmente os custos dos tutores
com seus pets, uma vez que é ofertado
além de consultas, exames, cirurgias
de grande porte, além de todo medicamento que os pacientes necessitam enquanto estão sob cuidados no hospital.
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A Secretaria de Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal verificará a legislação pertinente, bem como a viabilidade orçamentária para tal demanda.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1685/2022
Autor: Marcelo Macedo, Alberto Barreto
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para realização de Audiência Pública
para debater sobre o estudo de reestruturação do transporte público de Taubaté.
Requerimento N° 1686/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer a Diretora Executiva Marcela
Barbosa de Moraes que preste informações sobre a EPTS - Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté.
Of. EPTS nº 031/2022
Informamos que a Empresa de Pesquisa,
Tecnologia e Serviços da Universidade
de Taubaté (EPTS) é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, criada em 1977, pela Resolução CONSUNI n. 21/77, mediante
autorização da Lei Municipal n. 1.677/77,
um ano após o reconhecimento da Universidade de Taubaté.
Como empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, a EPTS
configura-se como exploradora de atividade econômica em sentido estrito,
sujeita à disciplina do art. 173, da Constituição Federal, atuando no mercado
junto a organizações públicas e privadas,
em igualdade de condições de competição das suas concorrentes, prestando
serviços nas áreas de conhecimento da
Unitau, preponderantemente na realização de concursos públicos, consultorias técnicas especializadas para a
administração pública e gestão administrativa e financeira dos cursos de pós-graduação, extensão e graduação à distância da Universidade.
A seguir, são detalhadas a estrutura or-
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ganizacional da empresa, patrimônio da
empresa, orçamento, convênios e contratos firmados entre janeiro e maio de
2022 e pagamentos realizados a prestadores autônomos de serviço.
Profa. Dra. Marcela Barbosa de Moraes
Diretora Executiva
Requerimento N° 1687/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Diretor Presidente Prof. Dr.
Eduardo Hidenori Enari que preste informações sobre à Fapeti – Fundação de
Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação
da Unitau.
Of. nº 94/2022
Seguem anexas as informações solicitadas.
Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari
Diretor presidente
Requerimento N° 1688/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito Municipal que informe se há possibilidade de acréscimo
do número de médicos no Pronto-Socorro Infantil, principalmente às segundas-feiras, tendo em vista, que é o dia de
maior procura pela unidade.
Of. n° 847/2022
Por intermédio da Secretaria de Saúde,
segue anexo o Oficio n° 378/2022, subscrito pela Diretora Geral do Hospital Municipal Universitário de Taubaté, Dra. Fabiana Mara Alvarenga Caldeira.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1689/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
aplicação de método de alfabetização na
rede municipal de ensino.
Of. n° 855/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal

ATOS OFICIAIS

Requerimento N° 1690/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer à Secretaria de Meio Ambiente
e Bem-estar Animal que realize uma ação
de microchipagem de animais.
Of. n° 850/2022
A Secretaria de Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal informa que em conjunto
com o Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ) está preparando processo licitatório para aquisição de materiais para
realizar campanhas de microchipagem.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1691/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à ABC Transportes que permita
aos tutores de animais de pequeno e
médio porte que utilizem o transporte
coletivo municipal para levar os seus
animais ao Hospital Veterinário Público.
Of. n° 850/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que o transporte de
animais de pequeno e médio pode ser
realizado nos ônibus do Transporte Coletivo Público de Passageiros, entretanto, somente poderá embarcar com o
animal em caixa específica para o transporte de animal, não pode ultrapassar
10 kg e deve estar limpo, devendo seu
tutor portar a carteirinha de vacinação
do animal.
Ressalta-se que o animal não poderá ser
transportado nos horários de pico, sendo
eles: 6h-8h e 16h - 19h.
Diante do Hospital Veterinário Público
inaugurado por esta municipalidade,
será realizada campanha institucional
junto à empresa concessionária do
serviço de transporte público coletivo
municipal, com a finalidade de conscientizar os tutores de animais de pequeno e
médio porte sobre o uso do transporte
público para transportá-lo.
Prefeito Municipal

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Requerimento N° 1692/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Prefeito que avalie a implantação de cursos de Auxiliar de Veterinário
e Banho e Tosa de Animais nas Escolas do
Trabalho do município.
Of. n° 850/2022
A Área Pedagógica do Ensino Técnico
Profissionalizante da Secretaria de Educação informa que realizará um estudo
de demanda e viabilidade técnica e orçamentária para verificar a possibilidade da
implantação dos cursos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1693/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações
quanto à falta de aulas na EMEF Monsenhor Evaristo Campista César.
Of. n° 855/2022
1- Os professores aprovados no Concurso
Público n° 001/2021, homologado em
29/04/2022, estão em processo de convocação, atribuição de aulas e posse, portanto, é necessário aguardar o chamamento para se ter o real saldo de aulas.
2- É atribuição do Inspetor, entre outras,
monitorar os alunos em caso de troca de
aulas e/ou atraso de professores.
3- O acompanhamento pedagógico se dá
por parte da equipe gestora, em especial,
da função de professor coordenador.
Dessa forma, garante-se o cumprimento
do currículo e calendário letivo, pois na
falta de professor efetivo, os professores
eventuais ministram as aulas.
4- Os cargos de vacância ainda estão em
processo de nomeação e posse.
5- Em caso de falta de professores, os
eventuais da lista dos Processos Seletivos 001/2021 e 002/2021 são chamados.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1694/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre

quanto à falta de aulas na rede municipal
de ensino.
Of. n° 855/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1695/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a falta de funcionários na EMIEF Anna dos
Reis Signorini – Sedes.
Of. n° 855/2022
A Secretaria de Educação informa que
se encontram em andamento as convocações para novos professores do Concurso Público n° 01/2021, para suprimento
de cargos em vacância. As aulas estão
sendo ministradas em caráter eventual até
que as vagas sejam preenchidas.
Quanto aos inspetores o número de
vagas é distribuído de acordo com o
número de alunos de cada unidade e as
vacâncias estão sendo supridas com chamamento do concurso público já existente (Concurso Público 09/2019).
Segundo o Setor de Alimentação, a quantidade de auxiliares de cozinha é distribuída de acordo com o número de alunos.
Quanto à reclamação recebida, não
chegou ao conhecimento da Secretaria.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1696/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito informações sobre a
falta e qualidade da alimentação escolar
na EMIEF Anna dos Reis Signorini – Sedes.
Of. n° 855/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1697/2022
Autor: João Henrique Dentinho
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Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
manutenção no pátio de embarque/desembarque dos alunos da EMEIEF Emílio
Amadei Beringhs, que fica no Bairro
Marlene Miranda.

à disposição para atender o Grupo Social
Xaropes da Alegria, a fim de viabilizar as
possibilidades para melhor atendê-los.
Prefeito Municipal

Of. n° 854/2022
A Secretaria de Educação informa que já
houve a vistoria no local e foi solicitada
à Secretaria de Obras a colocação de
cascalho no pátio, para evitar o contato
direto com a terra, porém, a resposta
técnica foi de orientar a execução de um
piso já dentro dos padrões necessários.
A Secretaria de Educação concluiu com
sucesso o processo licitatório para a Ata
de Manutenção Predial, para a reforma
das unidades escolares, sendo que o
pátio é anexo à quadra da EMEF Emílio
Amadei Beringhs. Será efetuada a manutenção e revitalização da quadra esportiva juntamente com o pátio anexo
à quadra, solucionando assim tal problema, principalmente em dias de chuva.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1700/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer à Secretaria de Educação autorização para realização de uma audiência
pública para debater com os moradores
do bairro Cecap em conjunto com a
EDP Bandeirante e a Secretaria de Serviços Públicos, problemas de interesse
comum, nas dependências do auditório
do Cemte - Centro Educacional Municipal
Terapêutico Especializado Madre Cecília.

Requerimento N° 1698/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, informações
sobre demora excessiva para administração de medicação no atendimento na
UPA San Marino.
Of. n° 854/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde, juntamente com os esclarecimentos do Instituto Nacional de Ciências da Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1699/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, informações sobre atendimento do Projeto
Social Xaropes da Alegria pela Secretaria
Municipal de Cultura.
Of. n° 854/2022
A Secretaria de Cultura informa que está
10

Requerimento N° 1701/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, informações sobre a mudança de endereço
do Centro Pop de Taubaté.
Of. n° 854/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pelo Departamento de Proteção Social Especial, da Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1702/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, implantação de dispositivo para redução de velocidade no cruzamento do Bairro Portal
da Mantiqueira.
Of. n° 854/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que conforme recomendação do Ministério Público do Estado
de São Paulo, por meio do Ofício n°
015/2021 - 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 lombo-faixa), sem
que antes seja justificada por estudos.
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Na Resolução n° 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 ci via pública”, no “art. 10 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° 1703/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que determine ao departamento competente,
informações sobre o cumprimento da Lei
municipal n° 5159, de 31/03/2016.
Of. n° 854/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a placa denominativa será
confeccionada e após será implantada
na quadra coberta do Parque Municipal
do Jardim das Nações.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1704/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a falta de inspetores nas escolas.
Of. n° 855/2022
1- As unidades escolares de educação Infantil não possuem inspetores de alunos.
2- Os profissionais que atuam como inspetores de alunos na Prefeitura ingressaram por meio de concurso público.
3- O Concurso Público n° 09/2019 está
em vigor e novos servidores estão sendo
convocados, para suprir cargos de va-

ATOS OFICIAIS

cância. Os profissionais estão se apresentando na Secretaria de Educação, de
acordo com o tempo previsto em lei.
4- O atendimento às crianças menores
de cinco anos é realizado por auxiliares
escolares, auxiliares de inclusão e oficineiros. Os alunos de educação infantil
estão constantemente acompanhados
por esses profissionais, além de seus professores. A dinâmica da educação infantil
é diferenciada do ensino fundamental.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1705/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a falta de funcionários na EMEF Sargento
Everton Vendramel de Castro Chagas.
Of. n° 855/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação;
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1706/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Diretor Presidente Prof. Dr.
Eduardo Hidenori Enari que apresente
cópia do contrato do convênio celebrado
com a Prefeitura referente à Emca.
Of. nº FAPETI-093/2022
Envio anexas as informações solicitadas.
Prof. Dr. Eduardo Hidenori Enari
Diretor presidente
Requerimento N° 1707/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Prefeito, informações sobre
a dificuldade de atendimento no Pronto-Socorro Infantil com a nova administração da SPDM.
Of. nº 856/2022
Por intermédio da Secretaria de Saúde,
segue anexo o ofício nº 380/2022, subscrito pela diretora-geral do Hospital Municipal Universitário de Taubaté.
Prefeito Municipal

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Requerimento N° 1708/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, a possibilidade de ampliar
sinais sonoros dos semáforos da cidade
para atender aos deficientes visuais.
Of. nº 856/2022
Seguem por cópia as informações prestadas
pela Secretaria de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1709/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Prefeito acerca
da possibilidade de envio de projeto de
lei que autorize a redução de jornada
para servidores municipais responsáveis
por pessoas com deficiência.
Of. nº 856/2022
O Departamento de Recursos Humanos
informa que se encontra em estudo e em
tramitação, processo referente ao projeto
de lei. Assim que finalizado, será encaminhado ao chefe do Executivo para deliberação e posteriormente protocolado
nessa Casa para os trâmites legislativos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1710/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Prefeito quanto
ao cumprimento da Lei 5274, de 2017,
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de brinquedos adaptados em
propriedades privadas de uso público
para crianças com deficiência”.
Of. nº 856/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Planejamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1711/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Prefeito quanto à
acessibilidade na frota de ônibus da ABC

Transportes Coletivos.
Of. nº 856/2022
Seguem por cópia as informações prestadas
pela Secretaria de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1712/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Prefeito, através
de órgão competente, para que possa informar quando será realizado o próximo
chamamento para creches.
Of. nº 856/2022
A Secretaria de Educação informa que
serão convocadas 184 crianças no mês
de junho, que fizeram inscrição até 31 de
maio de 2022 e, a lista de espera/convocação será divulgada no site da Prefeitura
até o dia 15 de junho de 2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1713/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, sobre a possibilidade de se determinar às Secretarias competentes que
viabilizem estudos para a retirada (supressão) de troncos e árvores.
Of. nº 856/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada avaliação nos
locais (rua Emílio Winther, em frente ao
número 20, centro; avenida Doutor José
Olegário de Barros, ao lado do número
791, Areão; rua Dino Bueno, em frente
ao número 263, centro; rua José Vicente
de Barros, entre os números 750 e 780,
Parque Santo Antônio), para posterior
adoção das providências.
Quanto à análise de solicitações de
podas e supressão em áreas públicas por
parte da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, seguem por cópia, as informações prestadas pela referida Secretaria da Prefeitura.
Prefeito Municipal
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