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Os vereadores aprovaram o projeto de lei ordinária 10/2022, que estabelece o Plano Diretor de
Turismo de Taubaté. O documento teve aval em
primeira votação dia 9, com emenda redacional
da Comissão de Justiça, e depende de segunda votação para ser encaminhado à sanção do prefeito,
que é seu autor.
A aprovação do Plano Diretor de Turismo é
um dos requisitos para que a cidade se candidate à condição de Município de Interesse Turístico (MIT) e acesse recursos estaduais do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos
Municípios Turísticos. O projeto deve ser atualizado a cada três anos.
O Plano Diretor é um documento de 292 folhas
elaborado em conjunto entre a Prefeitura, o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e entidades,
após capacitação oferecida pelo Serviço Nacional
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de Aprendizagem Comercial (Senac) de Taubaté.
De acordo com o Plano, entre os pontos fracos
do cenário municipal estão a descaracterização arquitetônica do município, a poluição audiovisual,
a ocupação irregular do solo e a falta de marketing
turístico, de envolvimento da comunidade local e
de apoio da Universidade de Taubaté.
Por outro lado, há pontos fortes, como a projeção nacional e internacional de personalidades,
a relevância de atrativos culturais e religiosos, um
forte patrimônio ambiental, histórico e arquitetônico, fomento ao turismo rural e de religiosidade e
a localização privilegiada.
As diretrizes do Plano Diretor de Turismo incluem o fortalecimento de governança, a valorização do patrimônio, a qualificação da oferta
turística e uma adequada campanha de comunicação e marketing.
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SESSÃO

Prédios da saúde deverão
receber denominação de
profissionais do setor
Prédios utilizados pelos serviços municipais de saúde em
Taubaté deverão receber denominação exclusivamente alusiva a profissionais do setor,
com a aprovação do projeto de
lei ordinária 49/2022, de autoria
do vereador Douglas Carbonne
(Republicanos). A proposta foi
aprovada em primeira votação
no dia 9 e depende de segunda
votação para ser encaminhada à
sanção do chefe do Executivo.

O objetivo é homenagear principalmente aqueles que estão na
linha de frente do combate à
covid. “É diante desse olhar sofrido do outro que médicos, enfermeiros e demais profissionais
ouvem o apelo mais profundo da
humanidade, na sua hora mais
verdadeira porque mais frágil”,
afirma o autor.
“No nosso município, dentre
as vidas perdidas para o coronavírus estão inclusos muitos

médicos, enfermeiros, técnicos
e auxiliares, e esta propositura
visa que seus nomes sejam perpetuados na história da cidade
como reconhecimento da luta de
cada um por um bem comum, a
vida”, acrescenta.
Havia sido aprovado um
projeto semelhante em 2021,
mas foi vetado pelo prefeito,
pois havia um erro redacional.
Agora, o texto é reapresentado
com a correção.
Imprensa CMT

Hospital
Municipal
Universitário
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SESSÃO

PROGRAMA
DESPERDÍCIO ZERO
DEPENDE DE SANÇÃO
DO EXECUTIVO
Após aprovação pela Câmara de Taubaté em segunda votação no dia 9, segue para sanção do prefeito o projeto de lei ordinária 7/2022, que cria o
Programa Desperdício Zero e o Selo Estabelecimento contra o Desperdício. A proposta tem autoria do vereador Moises Luciano Pirulito (PL).
O objetivo do programa é reduzir o desperdício
de alimentos por bares, restaurantes, empresas atacadistas, varejistas, indústrias, produtores, feirantes
e outros do setor alimentício e, ainda, evitar que toneladas de alimentos sejam destinadas ao aterro, diminuindo, assim, os gases do efeito estufa.
Os alimentos poderão ser doados e encaminhados por meio de celebração de convênios a
entidades não governamentais, associações, fun-

dações sem fins lucrativos, bancos de alimentos,
entre outros, com o objetivo de atender aos programas sociais ou de combate à fome.
Também poderão ser objeto de celebração de
convênio com as entidades públicas que prestam
atendimento e assessoramento aos beneficiários
abrangidos pelos programas de assistência social
e entidades públicas que prestam atendimento aos
animais, como redes de proteção animal. Os alimentos devem estar em bom estado, dentro das especificações técnicas para consumo e das determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Segundo o vereador, iniciativas como esta estão
sendo tomadas nos Estados Unidos e em diversos
países da Europa.

Stockphotos
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SESSÃO

Denominações de ruas têm
aval do Plenário
Vitor Reis

Plenário
durante a
sessão no dia 9

A Câmara de Taubaté aprovou
duas denominações de ruas na
sessão do dia 9. A primeira, prevista no projeto de lei ordinária
186/2021, tem autoria do vereador Boanerge (PTB) e torna Alameda das Primaveras a rua sem
saída localizada na avenida Dom
Pedro I, em frente ao túnel João
Dias da Silva, no bairro Quinta
das Frutas.
Já a segunda denominação é
tema do projeto de lei ordinária
48/2022, de autoria do vereador
Richardson da Padaria (União),
que concede o nome de Joaquim
Bonifácio Monteiro à rua nº 10

do Loteamento Jardim do Lago
I, em homenagem ao pedreiro
autônomo que nasceu em 1930 e
morreu em 2009.
Joaquim Bonifácio Monteiro
concluiu apenas o ensino primário e era um homem simples.
Cresceu no Sítio São José, no
bairro Barreiro, e trabalhou durante oito anos na Indústria Mecânica Pesada.
As duas propostas foram
aprovadas em emendas redacionais da Comissão de Justiça
e dependem de segunda votação
para serem encaminhadas à
sanção do Executivo.

Arquivo Pessoal

Joaquim em
família
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AUDIÊNCIA

Audiência mostra que país
precisa elevar de 45% para 70%
o índice de aleitamento materno
Vitor Reis

O incentivo ao aleitamento
materno foi tema de audiência
pública na Câmara de Taubaté
na quarta-feira, 10, por iniciativa
da vereadora Elisa Representa
Taubaté (Cidadania). Durante o
debate, foi demonstrada a importância de se ampliar o número de crianças que são amamentadas pelo menos até os dois
anos de idade, assim como o cuidado para com a mãe durante
esse processo.
O Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) estipulou, para 2030, que a meta de
amamentação exclusivamente
materna seja de 70% das crianças
até os seis meses, conforme demonstrou a professora Alexandra
Magna, pró-reitora estudantil
da Universidade de Taubaté
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(Unitau). Segundo ela, no Brasil,
esse índice é de 45%, enquanto a
média mundial é de 41%.
Alguns fatores favorecem o
Brasil: avanço nas políticas trabalhistas, com a possibilidade
de oferta de até seis meses de licença maternidade, amparo oferecido pelos profissionais do
Sistema Único de Saúde e iniciativas como o Hospital Amigo da
Criança e o Banco de Leite Humano, que estimulam o parto
humanizado e o acolhimento
da mãe e da criança. A isso, Alexandra soma a regulamentação
da publicidade para fórmulas e
produtos infantis.
No entanto, a professora pontuou que existe a necessidade de
se fortalecer políticas públicas e
trabalhistas, investir em campa-
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nhas nacionais, fortalecer o Banco de Leite e ampliar a qualificação dos profissionais, para que a
meta da Unicef seja alcançada.
Elisa sugeriu propor um projeto de lei para criar
a Semana Municipal de Aleitamento Materno,
com objetivo de estimular o debate frequente
deste tema. Ela acrescentou que a audiência não
tem intenção de “julgar” a conduta materna, e que
nenhuma mulher é “menos mãe” por deixar de
amamentar, seja por escolha própria ou por algum
motivo alheio a sua vontade.
Participantes das secretarias municipais e outras entidades, como o Banco de Leite Humano e a
Casa da Criança, expuseram seus projetos e desafios. Houve ainda o testemunho de mães.
Participaram da audiência pública os vereadores Neneca Luiz Henrique (PDT), Paulo Miranda (MDB), Ronaldo Homem Montanha e Vivi
da Rádio, do Republicanos, Serginho (Progressistas) e Talita Cadeirante (PSB).
O vídeo está disponível na página da TV Câmara
Taubaté no Facebook, www.fb.com/tvctaubate.

SOLENIDADE

Comemoração ao Dia do
Advogado tem homenagens
a profissionais na Câmara
O Dia do Advogado foi celebrado pela Câmara
de Taubaté em uma solenidade realizada na quinta-feira, 11, com homenagens a Jorge Luiz de Carvalho Santos e Celia Teresa Mörth.
O vereador Marcelo Macedo (MDB) usou a palavra em nome do Poder Legislativo e afirmou
se tratar de uma “importantíssima classe profissional, que luta com as armas da ética e da legalidade em defesa dos direitos dos seus clientes e trabalha por uma sociedade mais justa e igualitária”.
Jorge Luiz é formado pela Universidade de
Taubaté, mestre em Direito Previdenciário pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e
especializado em Direito de Família e Sucessões
pela Universidade de Lisboa. Foi conselheiro da
Universidade de Taubaté por três mandatos e presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de
Taubaté entre 1999 e 2003.
Ao agradecer a homenagem, Jorge lembrou os
43 anos de advocacia e citou três grandes mestres

na sua vida profissional: Alfredo
José Balbi, José Alves e Sebastião
Monteiro Bonato. Fez menção
especial também à OAB.
Celia Teresa é formada pela
Universidade de Taubaté, pós-graduada em Direito Trabalhista
e em Gestão de Negócios e Direito Imobiliário. Por 22 anos,
foi gerente jurídico da Banenge
Bandeirantes Engenharia, que
prestou serviços nas construções
de escolas públicas no Vale do
Paraíba, além de obras privadas.
Assessorou empresas como CCR
Nova Dutra, Ergplan Engenharia,
Pinese Vieira e atualmente atua
em escritório próprio nas áreas
cível, familiar, trabalhista, previdenciária e criminal.

Em sua fala, Celia agradeceu
à OAB, aos colegas e familiares,
além de expressar a felicidade
em receber a homenagem.
O presidente da OAB de
Taubaté, Silvio Marcelo de Oliveira Mazzuia, ressaltou que a
homenagem da Câmara é extensiva a todos os profissionais
de Taubaté. “Advogado não luta
por justiça, combate injustiça”,
afirmou, ao refletir sobre a profissão.
Os vereadores Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa
Taubaté, do Cidadania, Alberto
Barreto (PRTB), Moises Luciano
Pirulito (PL) e Serginho (Progressistas) participaram da solenidade do Dia do Advogado.

Lincoln Santiago

Marcelo
Macedo, Jorge
Luiz e Silvio
Mazzuia (à esq.);
Marcedo e Celia
Teresa (à dir.)
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CONCURSO

Divulgado resultado de
pedidos de isenção de taxa
de inscrição do concurso
Imprensa CMT

A Câmara de Taubaté publicou na internet
na quinta-feira, 11, o resultado dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição do concurso público
aberto em julho. A lista está disponível em https://
bit.ly/ConcursoCMT2022 e no site da Fundação
Getulio Vargas, https://conhecimento.fgv.br/concursos/cmt22.
A isenção da taxa pôde ser solicitada entre os
dias 27 e 29 de julho e atende às leis municipais
5.470/2018, e 4.973/2015, que tratam do benefício
em relação aos doadores de medula óssea e aos desempregados, mediante a apresentação de documentos descritos no edital.
A taxa de inscrição para os demais concorrentes
é de R$68 para os cargos de nível médio e de R$98
para os cargos de nível superior. As provas acontecerão no domingo, 16 de outubro de 2022, em dois
períodos: das 8h às 12h para os cargos de cerimonialista, copeiro, técnico de administração, contador, assistente de produção videográfica, auxiliar
de operações e segurança; e das 14h às 18h para recepcionista, técnico de informática, apresentador
de rádio e televisão, auxiliar de produção televisiva,
auxiliar de zeladoria, consultor e motorista.
Estão abertos dois editais para o preenchimento
de 15 vagas, além do cadastro reserva. As inscrições
prosseguem até às 16h do dia 25 de agosto de 2022
e podem ser feitas pelos sites mencionados acima.
Para os cargos de nível médio haverá prova objetiva com 60 questões, e para os cargos de nível
superior serão 70 questões, nas disciplinas de
Língua Portuguesa, raciocínio lógico, atualidades
e conhecimentos específicos. Para alguns cargos,
haverá provas práticas e testes de aptidão.
Serão reservadas vagas aos candidatos com deficiência compatível com o cargo e as atribuições,
na proporção de 5% das vagas previstas. O candidato que necessitar de atendimento especial deverá indicar, no formulário de inscrição, os recursos necessários para cada fase do concurso e
enviar laudo médico que justifique a condição.
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Câmara celebra Dia do
Maçom e do DeMolay
A Câmara de Taubaté realiza solenidade em comemoração ao Dia do Maçom e ao Dia
do DeMolay na quinta-feira, 18,
a partir das 14h, no Plenário
Jaurés Guisard.
A vereadora Vivi da Rádio
(Republicanos) será oradora da
sessão, em nome do Legislativo.
O membro da Loja Maçônica
Coesão Social, Rubens Augusto
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Pinto, usará a palavra na solenidade, assim como o mestre conselheiro regional da 24ª Região
da Ordem DeMolay, Breno Rabelo Máximo Vieira.
Você pode acompanhar o
evento no Plenário ou pela TV
Câmara Taubaté no canal aberto
4.2 e pela Claro TV canal 4, site,
Youtube e Facebook (pesquise
por tvctaubate).

PALAVRA DOS VEREADORES

61ª sessão ordinária
por isso que eu estou fazendo
esse vídeo aqui, para parabenizar a Ana, e em nome dela
parabenizar todos os equoterapeutas, porque hoje é o
- Eu fico agradecido, porque Dia Nacional deles. Parabéns
realmente eles fazem um tra- a todos vocês!

O vereador Diego Fonseca falou
sobre o Dia Nacional da Equoterapia e destacou este tratamento
como ferramenta para auxiliar o
desenvolvimento terapêutico de
crianças e adultos.

DIEGO FONSECA
PSD

balho com amor, com carinho.
Além de cuidar das crianças
bem, cuidam bem dos seus
animais. Então, esse é o nosso
trabalho, dar notoriedade para
aquilo que precisa, promover o
bem da população, e o bem do
que acontece na nossa cidade,
na redondeza. A [equoterapeuta] Ana faz um trabalho no
Vale do Paraíba inteiro, então,

O vereador Douglas Carbonne
parabenizou o secretário de Esportes, Lucas Dominoni, por autorizar o Centro de Controle de
Zoonoses a realizar uma feira
de adoção de animais no evento
de mountain bike realizado no
Parque do Itaim durante os dias 6
e 7 de agosto.

DOUGLAS CARBONNE
Republicanos

- A gente conseguiu lá, nesse
dia, e quatro animais foram
adotados no evento. Tive a
oportunidade de levar animais
para adoção, a gente tem esse
compromisso. Quero parabenizar o CCZ, que tem feito feira
na praça Santa Terezinha nos
últimos meses, vários animais
foram adotados, então, essas
feiras são importantes, porque

Modernização
Diego Fonseca sugeriu a realização de audiência pública na
Câmara para discutir a modernização de protocolos, visando
à celeridade dos processos que
estão na Secretaria de Planejamento da Prefeitura.
Para o vereador, o município
precisa avançar e entrar de vez
na era da informação, das cidades inteligentes.

esses animais estão na rua,
mas não foram sozinhos para
a rua, foram abandonados
por alguém irresponsável.
Skate
Carbonne elogiou a comunidade do bairro Cidade de Deus,
por recuperar a pista de skate
em parceria com a Prefeitura.
Ele agradeceu ao prefeito e ao
secretário de Esportes, pelo material cedido, e disse que é importante o envolvimento dos
moradores para preservar um
patrimônio público que, infelizmente, tem sido utilizado pelo
tráfico e afugentado os frequentadores. Segundo ele, com a reforma, a pista finalmente voltará
a ser usada pelos atletas.
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PALAVRA DOS VEREADORES

61ª sessão ordinária
diência do Agosto Lilás foi um
pedido das vereadoras desta
Casa e aprovada por todos os
vereadores, então, agradeço
também à vereadora Vivi [da
Rádio, Republicanos], e à ve- Nós falamos da Lei Maria da readora Talita [Cadeirante,
Penha e teremos, então, no dia PSB], que junto com a gente
24, a comemoração do Agosto
pediram essa audiência.

A vereadora Elisa Representa
Taubaté falou sobre duas audiências agendadas para agosto: uma
no dia 10, sobre aleitamento materno, e outra no dia 24, sobre o
Agosto Lilás, e convidou a população a participar desses debates.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

Lilás. Agosto é um mês privilegiado, nós temos o Agosto
Dourado, em relação ao aleitamento materno, e o Agosto
Lilás, que é o mês de conscientização pelo fim da violência
contra as mulheres. Então esperamos todos aqui, para participarem com a gente. Essa au-

Agosto Dourado
Na audiência dedicada ao
aleitamento materno, ela comentou que em 2020, em
Taubaté, somente 53% das mães
alimentaram seus bebês exclusivamente com leite até os seis
meses de vida. Ela considerou
este percentual baixo.

tação - a empresa recorre,
tem todo aquele problema -,
mas vai dar certo. Está encaminhando para que o Quinta
- Fomos cobrar e escla- das Frutas, enfim, tenha sua
recer como está avançando a rede de esgoto. O meio amquestão da rede de esgoto da- biente agradece, os alunos
quele bairro. Já passou da agradecem, e todos morahora. Tivemos aqui uma audi- dores [agradecem]. O bairro
ência pública na qual o supe- com certeza vai ganhar muito
rintendente se comprometeu, em qualidade de vida.

O vereador Jessé Silva se reuniu
com o gerente da Sabesp, Claudio
Katayama, para buscar respostas
sobre o atraso na obra da rede de
esgoto no bairro Quinta das Frutas.

JESSÉ SILVA
PL
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tem a gravação, de que começaria este ano, em janeiro. Ele
(Katayama) me esclareceu que
teve dificuldade de licitação.
Creio que ainda este ano, passando as burocracias de lici-
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Demandas
Jessé esteve em um lava-rápido na região central para
prestar esclarecimentos sobre
a legislação que estabelece as
normas de funcionamento deste
tipo de estabelecimento.

PALAVRA DOS VEREADORES

61ª sessão ordinária
O vereador João Henrique
Dentinho destacou a atuação
da equipe de vôlei feminino de
Taubaté, que jogou contra a seleção do Quênia.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

- Quero parabenizar as meninas do vôlei e o trabalho que
o Bartelega (André Bartelega,
técnico do time) tem feito. A
equipe jogou bem e isso nos
dá uma esperança. No dia 19,
elas estreiam no Campeonato
Paulista. E o que eu mais gostei
foi de ver como as pessoas estavam com saudade do vôlei.
Mais de mil pessoas foram lá
no ginásio Abaeté apoiar o
vôlei feminino.

O vereador Marcelo Macedo defendeu a valorização de instituições que desenvolvem trabalhos
sociais importantes, como o Banco
de Leite, o Lar São Francisco, a
Casa de Francisco e a Soapro.

MARCELO MACEDO
MDB

- Quem aqui não conhece
alguém ou já não pertenceu à
Soapro? A Soapro tem a Guarda
Mirim, tem um trabalho maravilhoso e uma estrutura maravilhosa. Pessoas capazes estão lá
fazendo um trabalho brilhante, e
eu acho que o Executivo precisa
dar uma atenção maior. A gente
precisa cobrar o Executivo para
que faça convênio com esses
órgãos, que dê condições para
que as empresas que venham

Futebol
Dentinho
recebeu
duas
equipes de Fut 7, Inter de Jah
EC (masculino) e Feras (feminino), para conversar sobre destinação de emendas parlamentares e apoio junto à Secretaria
de Esportes.
Garçom
O vereador lembrou que 11 de
agosto é Dia do Garçom, parabenizou os profissionais e afirmou
que vai apoiar demandas como a
implantação do curso na Escola
do Trabalho e o retorno da realização da corrida dos garçons.
Cartão Cidadão
O parlamentar afirmou que
recebeu reclamações sobre o
cartão e sugeriu ao prefeito que
volte ao modelo antigo, de distribuição de cestas básicas.

se instalar no município usem
mão de obra local. É preciso
fomentar a mão de obra local.
Ezequiel
Macedo pontuou que existem
duas questões em relação à Escola Ezequiel: a estrutura do
prédio, que precisa ser avaliada,
e a situação do ensino médio.
“Taubaté não vai ficar sem o ensino médio”, garantiu.
Parabenização
Macedo parabenizou a Polícia
Civil do Estado, pela prisão dos
assaltantes que roubaram uma
loja no Taubaté Shopping no dia
7, e as equipes de vôlei feminino,
futebol feminino e futsal masculino. Ainda destacou a Copa Internacional de Mountain Bike,
realizada em Taubaté.
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PALAVRA DOS VEREADORES

61ª sessão ordinária
trafegava em alta velocidade.
Uma criança foi atropelada na
porta da escola, e quando a
gente pede sinalização, pede
redutores e estudos, é para
evitar esse tipo de coisa, se- Quando a gente vem aqui cretário. A culpa é de quem?
nesta tribuna e cobra algo - si- Falta gestão.

O vereador Moises Luciano Pirulito lamentou o atropelamento
de uma criança na avenida Olmira
Ortiz Patto e demonstrou indignação com a Secretaria de Mobilidade por não realizar as mudanças
solicitadas pelos vereadores.

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL

nalização, redutor de velocidade, um estudo, lombadas,
radar -, é justamente para não
acontecer algumas coisas que
andam acontecendo na cidade.
Porque tem gente que paga
com a vida. Criança atropelada
na avenida Olmira Ortiz Patto,
infelizmente, por uma imprudência de um motoqueiro que

O vereador Ronaldo Homem
Montanha defendeu que as
emendas impositivas deveriam ser
destinadas a projetos sociais, para
beneficiar a comunidade.

HOMEM MONTANHA
Republicanos
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- A emenda impositiva, quando
sobra os 50% para o vereador
fazer o seu destino, deveria ser
revertida para projetos sociais.
Seja qual for a modalidade.
Desenvolver política pública
com a emenda impositiva, política social, com a emenda impositiva. Hoje nós estamos no
mundo da droga. Criança de
sete ou oito anos de idade a
serviço do tráfico, enquanto nós
poderíamos estar ali, desenvolvendo política pública, tirando
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Pronto-Socorro Infantil
Pirulito visitou o PSI e disse
que tudo estava em ordem. No
entanto, comentou que os funcionários devem estar cientes
de que, como trabalham em um
lugar de prestação de serviço à
população, podem estar sujeitos
a serem gravados e fotografados
por vereadores, pois é uma prestação de contas.

essas crianças da rua e dando
oportunidade a elas. Ou no
futebol, no basquete, no vôlei,
no atletismo, na natação. Seja
onde for.
Parabenização
Montanha parabenizou a EcoTaubaté pelo trabalho prestado
em cuidar e limpar a cidade. E
logiou as OSs responsáveis pelas
UPAs, a Oftalmo Clínica e a EFTA.
Mudanças
Montanha confirmou sua
presença em reunião no Cecap
1, com a EcoTaubaté, durante a
qual foram feitas avaliações de
mudanças para impedir a entrada de caminhões, pois o peso
deles tem causado danos na estrutura subterrânea do local.

PALAVRA DOS VEREADORES

61ª sessão ordinária
O importante é que pare os
carros, que pare a velocidade.
Não faz. Agora, no Sete Voltas,
tem duas lombadas novas. Eu
- Eu não sei por que o meu
vou lá ver uma quadra no Alto
pedido tem que ser diferente
de São Pedro, uma maravilha,
de outro vereador. É a mesma
ficou bonito. Parabéns para
coisa que comprar um nequem pediu. A que eu pedi
gócio no bar, e o cara não te
atender porque o seu dinheiro ficou meia boca, pintaram só
é diferente do outro. Não, não metade, largaram metade lá.

O vereador Paulo Miranda questionou o motivo de seus pedidos
não serem atendidos pelas secretarias da Prefeitura.

PAULO MIRANDA
MDB

é, é igual! Eu estou pedindo o
raio de uma lombada e deixei
emenda impositiva para fazer o
raio dessa lombada, redutor de
velocidade. Devido a acidente,
devido à igreja, devido ao bar,
devido a uma série de coisas.

O vereador Richardson da Padaria destacou a falta de pagamentos aos estabelecimentos credenciados do Cartão Mesa Taubaté.

RICHARDSON DA PADARIA
União

- Na minha região, eram quatro
comércios que eram credenciados, uma região muito
grande. Uma região que vem
crescendo. E hoje não tem
nenhum credenciado, por falta
de pagamento. A gente entende
os comerciantes, eu também
sou comerciante da região. Eu
sei a dificuldade de manter
um cartão sem ter o repasse.
Então, a gente vem acompanhando. Tive reuniões com os
comerciantes para ver de que

Parabenização
O vereador Paulo Miranda
elogiou o início do projeto de
equoterapia no 5º Batalhão da
Polícia Militar, iniciativa que
contou com a ajuda de emenda
parlamentar de sua autoria para
que fosse realizada.

forma a Prefeitura vai cobrar
a empresa para que regularize
esses valores, para voltar a
aceitar o cartão.
CAAT
O parlamentar comentou a
moção de aplauso ao aniversário do Clube de Autos Antigos
de Taubaté e ressaltou as conquistas e as contribuições sociais do clube para o município.
Denominação
Richardson também destacou
a aprovação do projeto de lei
que denomina rua Joaquim Bonifácio Monteiro.
O vereador comentou sobre
a vida de Joaquim Bonifácio e
agradeceu aos familiares pela
ajuda durante o processo.
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61ª sessão ordinária
O vereador Rodson Lima Bobi
cobrou a Prefeitura quanto à entrega das obras da piscina pública
do Parque Três Marias.

RODSON LIMA BOBI
PSDB

- É um pedido de quase 20 mil
idosos da parte alta da cidade,
que está há quase dois anos esperando a conclusão dessas
obras. E qual é o vereador que
mora próximo? O vereador Bobi.
Quando eu ando lá pelo Parque
Três Marias, acompanhando
o dia a dia, as demandas, os
idosos vêm no vereador: “ô vereador, dois anos!”. Uma obra
parada, abandonada, a obra da
piscina, que vai auxiliar na atividade física de várias pessoas

O vereador Serginho atualizou
os munícipes sobre a situação do
córrego do Moinho e solicitou a
limpeza da calçada.

- A Secretaria de Obras fez uma
limpeza no córrego do Moinho,
na entrada de duas linhas de
aduela de concreto. Então, a secretaria já executou a limpeza,
só que deixou, não sei, por conta
de qual secretaria, que vai fazer
o recolhimento de todos os
galhos e troncos que ficaram ali
na margem. Solicitei para que
façam a limpeza da calçada.
SERGINHO
Progressistas

14

Cobrança
O parlamentar garantiu que vai
cobrar as secretarias para que ini-
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e vários idosos. Uma obra que
começou na gestão passada,
findou-se o mandato, o prefeito Saud assumiu, e até
agora não finalizou.
Repasse
Bobi alertou a Prefeitura
quanto ao repasse de recursos federais aos agentes de saúde que
atuaram durante a pandemia.
De acordo com ele, a demora no
repasse pode configurar caso de
improbidade administrativa e
apropriação indébita, se não for
resolvido. Bobi lembrou que os
recursos já foram depositados
pelo Governo Federal, e a lei que
regulamenta o reajuste também
já foi aprovada pela Câmara.

ciem a execução das melhorias
solicitadas para a cidade, que
foram financiadas com verbas
de deputados e também do próprio vereador.
“Essas emendas já foram
empenhadas, porque elas não
foram devolvidas por inviabilidade técnica. Então, elas têm
que ser executadas”, afirmou.
Saúde
Serginho listou algumas demandas relacionadas à falta de
medicamentos que são de responsabilidade do Governo do
Estado.
Semana Nacional da Família
O vereador convidou a população para participar das atividades que a Diocese de Taubaté
realizará a partir do dia 13 de
agosto e que se estenderão até o
dia 20.

PALAVRA DOS VEREADORES

61ª sessão ordinária
idosas chorando, desesperadas, as pessoas andando
na contramão em pânico, por
causa de quatro elementos
que têm direito a uma arma,
- Eu repito: quando a presa está podem proteger a vida deles e
armada, o predador morre de usar contra o cidadão de bem.
fome. Se os bandidos que inva- Gente que é do bem não tem
diram o shopping soubessem direito de defender a sua vida.

A vereadora Vivi da Rádio comentou o assalto a uma joalheria
do Taubaté Shopping e afirmou
que, se as pessoas tivessem porte
de arma para se defender, o desfecho poderia ter sido diferente.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

que todo mundo lá dentro, ou
a maioria, tem o porte de arma,
será que eles entrariam assim,
na cara de pau? Coitadas daquelas pessoas indefesas! Do
cidadão de bem que passou
tanto medo, pânico, desespero,
correndo, se trancando dentro
de loja, deitando no chão,

Saúde
Vivi também comentou a situação do Pamo Santa Isabel, onde
consultas marcadas com até
quatro meses de espera são canceladas por licenças consecutivas
de uma médica. Ela afirmou que
a situação é um desrespeito à população. “A saúde não espera, a
doença não espera.”

gentina, então os esquerdistas
podem já pegar a mala e viajar
para a Argentina, porque tá do
jeitinho que eles gostam. Mas
aí a pergunta que fica é: por
que esse povo está fugindo?
Do que esse povo está fu- Tinha uma postagem junto
gindo, se o país é a maravilha
com a reportagem, do nosso
querido Joaquim Teixeira, e ele que a esquerda já prega?

O vereador Alberto Barreto comentou uma reportagem que
abordou a grave situação política e econômica de alguns países
da América do Sul. Para o Fundo
Monetário Internacional (FMI),
o Brasil é uma exceção diante da
crise mundial.

ALBERTO BARRETO
PRTB

faz a pergunta: “A Argentina tem
liberado a maconha, o aborto,
a vacina, não tem presidente
genocida, tem cota para trans
e pronome neutro; só não tem
economia”. E aí as pessoas
fogem. O paraíso dos esquerdistas já existe, se chama Ar-

Mountain bike
Barreto elogiou a Copa Internacional de Mountain Bike que
aconteceu no Parque do Itaim,
nos dias 5, 6 e 7 de agosto. “O
[Rodney] Hoﬀmann esteve aqui,
nesta Câmara, pedindo emenda,
e vários vereadores o ajudaram.
Foi um belo campeonato”,
afirmou o vereador.
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(1º.1.2021 a 31.12.2024)
Mesa 2021-2022
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Boanerge dos Santos “Boanerge” (PTB)
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Acesse a biografia e os
contatos dos vereadores em
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
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ATOS OFICIAIS

Sessão
62ª SESSÃO ORDINÁRIA
16.8.2022
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 da Proposta de
Emenda à Lei Orgânica do Município nº
3/2022, de autoria do Vereador Marcelo
Macedo e outros, que altera o inciso XII
do art. 9º da Lei Orgânica do Município de
Taubaté, que trata sobre o prazo de resposta de requerimentos.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 10/2022, de autoria do
Prefeito Municipal, que aprova o Plano
Diretor de Turismo do Município de
Taubaté.
ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 49/2022, de autoria do Vereador Douglas Carbonne, que acrescenta dispositivo na Lei nº 3.996, de 1º de
dezembro de 2006, para determinar que
os prédios utilizados pelos serviços municipais de saúde recebam denominação
exclusivamente alusiva a médicos, profissionais da enfermagem, pessoas com
serviços prestados na área da saúde e
prestadores de assistência religiosa.
ITEM 4
2ª discussão e votação do Projeto de Lei

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Ordinária nº 186/2021, de autoria do Vereador Boanerge, que denomina Rua
Alameda das Primaveras, a rua sem
saída, localizada na Avenida Dom Pedro
I, defronte ao Túnel João Dias da Silva, no
bairro Quinta das Frutas.
ITEM 5
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 48/2022, de autoria do Vereador Richardson da Padaria, que denomina Rua Joaquim Bonifácio Monteiro a rua nº 10, do Loteamento Jardim
do Lago I.
ITEM 6
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 22/2021, de autoria do Vereador Marcelo Macedo, que dispõe
sobre o uso de carrinhos de compras em
supermercados e hipermercados, adaptados para atender às necessidades dos
cadeirantes.
- Há seis emendas.
ITEM 7
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 194/2021, de autoria dos
Vereadores Boanerge, Alberto Barreto e
da Vereadora Vivi da Rádio, que dispõe
sobre a expressa proibição de instituições de ensino públicas e privadas,
bem como bancas examinadoras de seleções e concursos públicos municipais
de usarem novas formas de flexão de
gênero e de número das palavras da
língua portuguesa, em contrariedade às
regras gramaticais consolidadas.
PALAVRA DOS VEREADORES
Douglas Carbonne, Republicanos
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Ronaldo Homem Montanha, 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
Plenário Jaurés Guisard, 12 de agosto de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas e
seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 1908/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito para que envie a
este vereador o contrato da municipalidade com a empresa Alpha Ambiental.
Of. nº 943/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que encontra-se em tramitação processo
administrativo quanto à empresa citada,
que trata da concessão de direito de uso
de área e incentivos fiscais.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1909/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
o fornecimento de fraldas pela rede municipal de saúde.
Of. nº 943/2022
A Secretaria de Saúde informa que a
compra de todos os tamanhos de fraldas
já foi realizada e as mesmas estão sendo
dispensadas mensalmente de acordo
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Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

com o processo licitatório estipulado
pelo juiz.
Prefeito Municipal

Requer informações sobre a falta de
transparência de informações no sítio da
rede mundial de computadores da Prefeitura de Taubaté.

Requerimento N° 1910/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito informações sobre a
possibilidade da transferência da propriedade do imóvel passado aos contemplados pelo programa de habitação. Informando quantos serão os atendidos, e
o prazo para realização da transferência.

Of. nº 956/2022
O Departamento de Compras informa
que o contrato com a empresa Etherium
Technology Eireli já se encontra disponível no Portal da Transparência. A Secretaria de Finanças estima que até o dia
15/7/2022 os portais estarão reestabelecidos e não deixou de informar nenhum
munícipe que procurou dados ou ajudar
em informações importantes.
Prefeito Municipal

Of. nº 943/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Habitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1911/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a possibilidade de acrescer o quadro de
assistentes sociais do Cras para realização das entrevistas e a confirmação da
agenda atual das entrevistas para agosto.
Of. nº 943/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela unidade competente da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1912/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
venha nos prestar informações sobre as
organizações sociais que realizam a administração das UPAs da cidade.
Of. nº 951/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1913/2022
Autor: Serginho
18

Requerimento N° 1914/2022
Autor: Serginho, Elisa Representa Taubaté
Requer informações sobre integração
entre as redes de educação existentes no
território municipal em prol das crianças.
Of. nº 957/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Diretoria Pedagógica da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1915/2022
Autor: Serginho, Elisa Representa Taubaté
Requer informações sobre bibliotecas
existentes em nosso município.
Of. nº 957/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Educação. A
Secretaria de Cultura e Economia Criativa
informa que as bibliotecas sob sua gestão
são: Biblioteca Central; Biblioteca do Quiririm, Biblioteca Infantil do Centro Cultural e Biblioteca do Museu Histórico.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1916/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito informações sobre
atraso em linha de ônibus na Chácara
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São Silvestre.
Of. nº 974/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que realiza fiscalização
diariamente nos veículos do transporte
público via sistema GPS em tempo real
ou via relatórios extraídos do sistema
que, quando deparado com problemas
relacionados a atrasos de viagem, busca
identificar o que ocasionou aquele atraso,
aplicando as medidas cabíveis para solucionar o problema. Cabe destacar que,
por se tratar de veículos, podem ocasionar problemas mecânicos, em virtude
de obras viárias que estão ocorrendo em
toda a cidade, o que acarreta lentidão,
ocasionando atrasos, além do horário de
pico que causa o excesso de veículos. Por
fim, a Secretaria de Mobilidade Urbana
identificou pontualmente o problema
apresentado, tratando-se de excessos de
veículos e obras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1917/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de determinar
que a secretaria competente intensifique
o policiamento e a instalação de câmera
do COI, na Praça da Bíblia, no bairro
Santa Cruz.
Of. nº 966/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que num raio de 460
metros do local constam cinco câmeras
pertencentes ao COI, incluirá no CPP —
Cartão de Prioridade de Patrulhamento a
citada praça.
Prefeito Municipal.
Requerimento N° 1918/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de determinar que as Secretarias
competentes realizem estudos técnicos

ATOS OFICIAIS

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

visando a implantação de um parque
linear na área de lazer Guiuliana Coelho
Pereira da Silva, localizada na avenida
Adolfo Moreira Guedes, no bairro Esplanada Independência.

Requerimento N° 1921/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito Municipal informações sobre a demora na realização de
exames de sangue.

Requerimento N° 1922/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações sobre a falta de vacinas nos
Pamos da cidade.

Of. nº 966/2022
A Secretaria de Planejamento informa
que em seus arquivos o projeto do
Parque Linear Portal da Mantiqueira I e
II está localizado nas proximidades da
avenida Adolfo Moreira Guedes, conforme imagem anexa. O projeto é parte
integrante do pacote de projetos de
parques lineares a serem executados
pelo CAF.
Prefeito Municipal.

Of. nº 974/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que atualmente
as coletas de exames imunobiológicos é
feita por meio de uma empresa, a qual
foi vencedora de processo licitatório. A
coleta é feita em 21 unidades da Atenção
Básica, sendo 18 em ESF e três em Pamos
e em três unidades da própria empresa
vencedora. De acordo com bases contratuais, o fornecimento do coletor do
transporte dos materiais e do material
é feita pela empresa. As unidades de
saúde colhem em média 60 exames por
semana, a liberação das agendas é feita
pelo laboratório, e o agendamento é
feito de acordo com a disponibilidade
das vagas. Se possível, fornecer de qual
unidade se refere este exame, para
avaliar o agendamento.
Prefeito Municipal.

Of. nº 974/2022
A Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde, informa que no momento
não há registro da falta dos imunizantes
(covid-19/gripe), assim atendendo a demanda diária, por meio das unidades de
saúde municipais.
Com relação ao item 3, como estratégia,
o município adotou desde o início do
mês de maio/2022 horário estendido em
algumas unidades de saúde, com a finalidade de atender a demanda da população, que não pode comparecer às unidades no horário comercial.
Portanto, há unidades de saúde trabalhando nos seguintes horários de encerramento: 15 horas, 16 horas e 18 horas,
lembrando que no horário de almoço as
unidades estão em funcionamento no
processo de vacinação.
Prefeito Municipal.

Requerimento N° 1919/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
o aparecimento de escorpiões em bueiro
no Jardim Gurilândia.
Of. nº 974/2022
Cumpre-nos encaminhar, por cópia, as
informações prestadas pelo CAS - Controle de Animais Sinantrópicos, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal.
Requerimento N° 1920/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
utilização pela comunidade da quadra
coberta da Escola Esplanada II.
Of. nº 974/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que há processo de licitação em
andamento para uma reforma na referida unidade. O escopo de reforma
contempla a manutenção da quadra coberta. Acerca da autorização para uso da
quadra pela comunidade, deverá ser protocolada solicitação da requerente junto
da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal.

Portaria
PORTARIA N.º 88/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
NOME

Art. 1º CONCEDER progressão por mérito,
nos termos do artigo 38 da Lei Complementar nº 401, de 22 de dezembro de
2016, incisos I a IV, aos servidores abaixo
relacionados, conforme Processo nº
4085/2022:
PADRÃO
ATUAL

CARGO

Data de
cumprimento
dos requisitos

X-D

01/08/2022

Geraldo Rocha Carvalho

Técnico Leg. de Administração

Ismael Guimarães da Silva

Consultor Legislativo

NS-XII-B

NS-XII-C 24/07/2022

Luciana Izaura de Moraes

Consultor Legislativo

NS-XII-B

NS-XII-C 01/08/2022

Tatiana Januário de Morais

Analista Leg. de Orçamento

NS-XI-B

NS-XI-C

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação e seus efeitos retroagem a data em que cada servidor
cumpriu os requisitos legais.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E

X-C

NOVO
PADRÃO

01/08/2022

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 11 de
agosto de 2022.
A MESA DA CÂMARA
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