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SESSÃO

Bobi é eleito 2º vicepresidente da Câmara, em
substituição a Pirulito
Eduarda Visoto

Em votação realizada na sessão do dia 31, o
vereador Rodson Lima Bobi (PSDB) foi eleito 2º
vice-presidente da Câmara de Taubaté. Ele substitui o vereador Moises Luciano Pirulito (PL) no
cargo da Mesa diretora.
O presidente da Mesa é o vereador Paulo Miranda (MDB), que tem Richardson da Padaria
(União) como 1º vice-presidente. O 1º secretário é
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o vereador João Henrique Dentinho (União) e o 2º
secretário, Nunes Coelho (Republicanos).
A Mesa é o órgão diretivo, executivo e disciplinador de todos os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara.
A eleição dos membros ocorre a cada dois
anos, e a atual formação tem mandato até 31 de
dezembro deste ano.

SESSÃO

PROJETO ALTERA
JORNADA DE TRABALHO
DE PROFESSORES
A Câmara de Taubaté aprovou o projeto de lei
complementar 9/2022, de autoria do prefeito, que
institui um terço da jornada de trabalho dos professores para hora-atividade. A proposta foi incluída na pauta da sessão do dia 31, a pedido do
líder do prefeito, Marcelo Macedo (MDB).
A proposta faz adequação da lei municipal à legislação federal. Dois terços da carga horária dos
professores se destinam ao desempenho das atividades de interação com alunos.
O restante, a hora-atividade, pode ser cumprido
na escola ou em local de livre escolha. É o tempo
disponível para planejar as aulas ou corrigir e ela-

borar provas, por exemplo.
“A adequação da jornada se perfaz em expectativa de muitos anos pelos servidores do quadro
do magistério municipal, não sendo possível nem
legal manter a atual jornada de modo a exigir extenuante condição de trabalho”, afirmou o prefeito
na mensagem.
Duas emendas da vereadora Elisa Representa
Taubaté (Cidadania) foram rejeitadas pelo Plenário. Estabeleciam regras para divisão do tempo
do um terço dentro e fora da escola.
O documento deverá passar por segunda votação para ser encaminhado à sanção do prefeito.
Eduarda Visoto

Plenário
durante a
sessão do dia 31
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SESSÃO
Stockphotos

PREFEITURA DEVERÁ
DIVULGAR LISTAGENS DE
PLANTÕES MÉDICOS
Os vereadores aprovaram, na sessão do dia 31, o
projeto de lei ordinária 176/2021, de autoria da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), que determina a divulgação da relação dos médicos que realizam atendimento nas unidades e equipamentos
públicos de saúde que estão em funcionamento
em Taubaté.
A divulgação deverá ser feita por meio de publicação no site da Prefeitura, com os endereços,
horário de atendimento, nomes completos, escala
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de plantão de especialistas e dos
médicos que estão atendendo
nessas unidades.
Na justificativa, a autora
afirma que a propositura “visa
garantir a dignidade e respeito
aos pacientes, proporcionando
informações de grande valia
para a população que procura o
atendimento médico municipal,
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facilitando seu acesso, proporcionando transparência e segurança para todos os envolvidos,
atendendo os princípios da publicidade das Leis, bem como a
transparência das normas”.
O projeto depende de segunda votação no Plenário para
ser encaminhada à sanção do
chefe do Executivo.

SESSÃO

Emca poderá se tornar
patrimônio cultural
Imprensa CMT

A Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas (Emca) poderá
se tornar patrimônio cultural de
Taubaté, com a aprovação do
projeto de lei complementar
22/2021, de autoria do vereador
Professor Edson (PSD). A proposta teve aval em primeira votação na sessão do dia 31.
A Emca, projeto criado
através da Lei Complementar 99
de 13 de janeiro de 2003, é uma
instituição de ensino de aviação
civil mantida e financiada pela
Prefeitura. O objetivo é oferecer
oportunidades de aprendizagem
e formação no curso de manutenção aeronáutica para pessoas
com idade superior a 17 anos e
que tenham concluído o ensino
médio. O curso é reconhecido
pelas principais autoridades nacionais em aviação.
“Pode-se afirmar que a reconhecida Escola Municipal de
Ciências Aeronáuticas (Emca)
contribui com o município ao

oferecer educação, ensino e
aprendizagem com prioridade
para moradores de Taubaté a
fim de gerar empregos, renda e
oportunidades de crescimento

profissional”, afirma o autor na
justificativa da proposta.
O documento depende de segunda votação para ser encaminhado à sanção do Executivo.

Vereadores derrubam veto pela realização
de sessões de cinema para autistas
Na sessão do dia 31, a Câmara
de Taubaté rejeitou o veto do
prefeito ao projeto de lei ordinária 159/2021, de autoria da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), que institui a realização
de sessões de cinema adaptadas
para pessoas com transtorno do
espectro autista (TEA).

Pela proposta, os cinemas deverão realizar, no mínimo uma
vez por mês, estas sessões especiais. Não será exibida publicidade comercial, as luzes deverão estar levemente acesas, e
o volume de som será reduzido.
Será livre a circulação pelo interior da sala, bem como entrada e

saída durante a exibição.
Na mensagem do veto, o parecer jurídico da administração municipal aponta “violação aos princípios constitucionais da não intervenção estatal
no domínio econômico, da livre iniciativa e da
livre concorrência, além da usurpação da competência privativa da União”.
O projeto deverá ser promulgado pelo presidente da Casa, vereador Paulo Miranda (MDB).
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SESSÃO

DENOMINAÇÕES DE
PRAÇA E RUA TÊM AVAL DA
CÂMARA DE TAUBATÉ
As denominações de uma praça na Gurilândia
e de uma rua no Areão foram aprovadas pela Câmara de Taubaté na sessão do dia 31.
As propostas, de autoria do vereador Serginho
(Progressistas), dependem de segunda votação
em Plenário para serem encaminhadas à sanção
do chefe do Executivo.
O projeto de lei ordinária 193/2021 denomina
Osvaldo Geraldo dos Santos a atualmente chamada Praça da Estação, que fica entre a avenida
Osvaldo Barbosa Guisard e a rua Pedro Malasarte,
na Gurilândia.
Osvaldo nasceu em Redenção da Serra. Em
Taubaté, atuou como taxista, segurança do Hospital Santa Isabel, garçom e funcionário do Cartório de Tabelião e Notas. Também abriu sua

própria empresa no ramo de entrega de correspondências. Participou ativamente das atividades
da Paróquia Espírito Santo, na Gurilândia. Morreu
em junho de 2021.
Emenda da Comissão de Justiça que faz adequação textual teve aval com o documento.
Já o projeto de lei ordinária 5/2022 denomina
José Carlos Santos Salles a atual rua Quatro do Residencial Quinta de Santa Cruz, bairro do Areão.
José Carlos era natural de Taubaté, filho do ex-vereador Guido de Moura Salles. Começou a trabalhar aos 14 anos, e entre os locais onde atuou estão
o Serviço Autônomo de Águas e Esgoto (SAAE), a
Indústria Química Taubaté (IQT) e a Polícia Civil
do Estado de São Paulo, onde permaneceu por 37
anos, até o seu falecimento, em junho de 2021.

Eduarda Visoto / Arquivo pessoal / Imprensa CMT

Vereadores no Plenário
durante 55ª sessão, no dia 31;
Osvaldo Geraldo (abaixo) e
José Carlos Santos (à direita)
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LEI

Mudanças na carreira de
magistério de Taubaté
entram em vigência
Foram publicadas no dia 27 duas leis que alteram o plano de carreira dos professores de
Taubaté, ambas com iniciativa do prefeito José
Saud (MDB).
A primeira é a Lei Complementar 479 e inclui as
funções de professor da equipe de práticas pedagógicas e professor assistente-técnico no Estatuto.
A norma concede gratificação de 5,5% do valor do
vencimento correspondente ao padrão inicial da
classe, para essas duas categorias profissionais.
Em seguida, a Lei Complementar 480 concede
gratificação de 11,5% do valor correspondente ao
padrão inicial aos ocupantes das funções de confiança de professor coordenador e vice-diretor;

23% aos ocupantes da função de diretor de escola;
28% à função de supervisor de ensino; 32% para
coordenador de área.
Esta lei também extingue, na vacância, 200
cargos de monitor de educação infantil e nove
cargos de provimento efetivo de diretor de escola e
cria as seguintes vagas para funções de confiança:
cinco coordenadores de área, 28 supervisores de
ensino, 122 diretores de escola, 66 vice-diretores
de escola, 170 professores coordenadores.
Para conhecer as leis municipais acesse o portal
da Câmara de Taubaté, www.camarataubate.
sp.gov.br, clique em “Legislação” e, depois, em
“Leis municipais”.
Stockphotos
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AUDIÊNCIA

IPMT, UNITAU E
FUNDAÇÕES PRESTAM
CONTAS A VEREADORES
Fernanda Maria

Isnard de
Albuquerque,
Francisco de
Assis, Ivair
Alves, Alberto
Barreto e
Eduardo Enari

Em audiência pública na Câmara Municipal
no dia 30, o Instituto de Previdência do Município (IPMT), a Universidade de Taubaté (Unitau)
e as fundações universitárias prestaram contas
de seus orçamentos durante os primeiros quatro
meses do ano de 2022.
O IPMT atingiu receita de R$56 milhões no período, o que representa 26,1% do total estimado
para o ano, que é de R$215 milhões. Com relação
às despesas, o Instituto gastou R$66 milhões, o
que corresponde a 30,76% da estimativa anual.
A Unitau teve receita de R$52 milhões no quadrimestre, equivalente a 29,95% da expectativa
anual, de R$173 milhões. Quanto às despesas,
foram R$37 milhões, cerca de 22,26% do esperado para 2022.
A Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação (Funac), cujo convênio para
fornecer professores para a educação municipal
foi extinto em dezembro de 2021, alcançou receita
de apenas R$4 mil. A despesa, de R$106 mil, foi su-
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portada com transferências da Unitau.
A Fundação Universitária de Taubaté (Fust),
teve receita de R$560 mil, o que corresponde a
40,87% do esperado no ano, R$1,3 milhão, e despesas de R$680 mil, o que representa quase metade da previsão anual.
A Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e
Inovação (Fapeti) atingiu 26% da receita prevista,
R$2 milhões, e 16,73% da despesa fixada, R$1,5
milhão. A Fundação Caixa Beneficente dos Servidores (Funcabes) chegou a 33% do orçamento esperado, R$16,9 milhões, enquanto as despesas ficaram em 37% da meta, R$21 milhões.
A audiência foi presidida pelo vereador Alberto
Barreto (PRTB) e contou com participação de
Elisa Representa Taubaté (Cidadania), Moises Luciano Pirulito (PL), Richardson da Padaria (União),
Rodson Lima Bobi (PSDB), Serginho (Progressistas) e Vivi da Rádio (Republicanos).
O vídeo da audiência está disponível na página
da TV Câmara Taubaté no Facebook.
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AUDIÊNCIA

Prefeitura supera em 8%
a arrecadação no primeiro
quadrimestre
A Prefeitura de Taubaté superou em 8,78% a
receita arrecadada no primeiro quadrimestre de
2022, conforme demonstrado em audiência pública realizada na tarde de segunda-feira, 30, na
Câmara de Taubaté.
A audiência pública para prestação de contas
do cumprimento das metas ficais de janeiro a abril
de 2022 foi presidida pelo vereador Alberto Barreto (PRTB) e contou com a participação dos vereadores Elisa Representa Taubaté (Cidadania), Marcelo Macedo e Paulo Miranda (MDB), Richardson
da Padaria (União), Serginho (Progressistas) e Vivi
da Rádio (Republicanos).
De R$1,3 bilhão de receita prevista para o ano, a

estimativa era de que R$443 milhões fossem cumpridos entre
janeiro e abril, mas R$ 482 milhões foram arrecadados. Em
contrapartida, as despesas previstas para o quadrimestre, de
R$431 milhões, ficaram em
R$343 milhões, 20% a menos do
que o esperado.
O secretário de Finanças, Fernando Amâncio, explicou que
os R$162 milhões de diferença
entre receita e despesa, ou seja,
que estão no caixa da Prefeitura

Larissa Tavares

Isabelle
Campos,
Fernando
Amâncio e
Alberto Barreto

neste momento, incluem, por
exemplo, todo o valor de arrecadação com o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), além da maior
parte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
Ele detalhou dois pontos que
foram destaque na arrecadação:
a alienação de bens e a receita
patrimonial. Em relação à primeira, pontuou que a Prefeitura
fez um leilão de materiais inservíveis, como automóveis e móveis, que gerou receita de R$1,2
milhão. O segundo ponto, receita patrimonial, se refere a
resultado de aplicações financeiras da administração.
Amâncio considerou que
o pagamento do empréstimo
da Corporação Andina de Fomento (CAF) é seu maior desafio. Afirmou que vai continuar
a tentativa de reconsideração do
valor, embora não tenha conseguido negociação para o pagamento da parcela que vence em
1º de junho, de quase R$28 milhões. Ele explicou que a renegociação “passa pela melhora
no balanço financeiro da Prefeitura, que passa pelo reenquadramento do parcelamento
do Instituto de Previdência do
Município”, para demonstrar a
complexidade do caso.
Você pode assistir ao vídeo da
audiência pública sobre metas
fiscais na página da TV Câmara
Taubaté no Facebook.
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LDO

Regras para elaboração do
orçamento começam a ser
discutidas na Câmara
A Câmara recebeu oito secretarias municipais
no dia 1º para debater as regras para elaboração
do orçamento de 2023. A audiência que debateu o
projeto de lei 74/2022, que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), foi a primeira de uma
série de quatro programadas para junho.
O encontro teve mediação do vereador Serginho
(Progressistas) e participação de Moises Luciano
Pirulito (PL), Paulo Miranda (MDB), Richardson
da Padaria (União) e Vivi da Rádio (Republicanos).
Foram apresentadas a estimativa de receita e a
fixação de despesa para o próximo ano: R$1,3 bilhão deverá entrar no caixa do município, sendo
que grande parte proveniente de transferências

vindas do estado e da União,
cerca de R$1 bilhão.
Entre as despesas, foram
apresentadas as informações
referentes às Secretarias de Finanças, R$128 milhões; de Gabinete, R$10 milhões (dos quais
R$6 milhões são destinados à
publicidade institucional); de
Governo, R$5,6 milhões; de Esportes, R$22 milhões; Inovação
e Turismo, R$6 milhões; de
Obras, R$45,6 milhões; de Segurança, R$31 milhões; e de Habi-

Coronel Pereira,
Rodrigo Rodrigues,
Fernando Amâncio,
Serginho, Paulo
Cabral, Renan
Santana e Ricardo
Vilhena
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tação, R$2,5 milhões. A Câmara
Municipal deverá utilizar 3% do
orçamento, R$41,6 milhões.
As informações foram apresentadas pelo secretário Fernando Amâncio, que reconheceu a possibilidade de
mudanças no projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, já que
houve desmembramento de algumas secretarias, como, por
exemplo, a de Administração.
O vídeo está na página da TV
Câmara Taubaté do Facebook.

Vitor Reis

LDO

PLANEJAMENTO TERÁ DESPESA
44% MENOR EM 2023; INCLUSÃO
SOCIAL PREVÊ AUMENTO DE 3%
Lincoln Santiago

Entre as secretarias da Prefeitura que se apresentaram na segunda audiência para discussão
das diretrizes do orçamento de 2023, a de Planejamento é a que registra a previsão de maior queda
de despesa no ano que vem: deverá receber R$8,1
milhões, ou seja, 44% a menos do que os R$14 milhões previstos no orçamento de 2022.
O debate foi realizado na manhã de quinta-feira,
2, e o vereador Rodson Lima Bobi (PSDB) conduziu
os trabalhos. A audiência pública contou com a
participação dos vereadores Alberto Barreto
(PRTB), João Henrique Dentinho (União), Marcelo
Macedo e Paulo Miranda, do MDB, Moises Luciano Pirulito (PL), Serginho (Progressistas) e Vivi
da Rádio (Republicanos).
Entre as pastas apresentadas na audiência, a Secretaria de Inclusão Social foi a única a apresentar
previsão de aumento - serão 3% a mais em 2023,
ou seja, R$42,4 milhões, ante os R$41,1 previstos

Fernando
Amâncio,
Tiago Dias,
Lúcio Araújo,
Alexandre
Magno,
Monique Vidal,
Rodson Lima
Bobi, Dimas de
Oliveira, Magali
Neves e Márcia
Uliani

no orçamento de 2022.
Outras três secretarias abordadas terão menor
despesa no ano que vem: Cultura e Economia
Criativa, menos 23%, de R$11 milhões este ano
para R$9 milhões no próximo ano; Meio Ambiente, 19% menor, de R$7 milhões para R$5,8
milhões; e Serviços Públicos, de R$141 milhões
para R$132 milhões, ou seja, 6% a menos.
A Secretaria de Mobilidade Urbana terá pequena variação, de R$24,8 milhões este ano para
R$25 milhões em 2023, e a nova pasta criada, de
Administração, tem despesa estimada de R$28
milhões no ano que vem.
O planejamento do orçamento de 2023 é tema
do projeto de lei 74/2022, que estabelece a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO), e está disponível para consulta no site da Câmara.
O vídeo da audiência está disponível no canal
da TV Câmara Taubaté no Facebook.
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LDO

UNITAU PREVÊ ARRECADAR 12% A
MAIS EM 2023; RECEITA DO IPMT
DEVE AUMENTAR 8%
A Universidade de Taubaté
prevê receita de R$197 milhões
em 2023, o que representa 12,7%
a mais da arrecadação de R$175
milhões estimada para 2022. A
despesa fixada para o ano que
vem é de R$186 milhões, 11,8%
a mais do que os R$166 milhões
deste ano.
Os números foram apresentados na terceira audiência
sobre as diretrizes orçamentárias de 2023, realizada na Câmara de Taubaté na tarde de
quinta-feira, 2.
O debate foi conduzido pela
vereadora Elisa Representa
Taubaté (Cidadania) e contou
com a participação de Alberto

Barreto (PRTB), Marcelo Macedo e Paulo Miranda, do MDB,
Moises Luciano Pirulito (PL) e
Richardson da Padaria (União).
O Instituto de Previdência do
Município (IPMT) tem receita
prevista de R$234,9 milhões,
o que representa aumento de
8,4% em relação ao montante
estimado para 2022, de R$215
milhões. A despesa do Instituto
em 2023 deverá ser o mesmo
valor da receita.
A Câmara também terá repasse maior. O duodécimo,
como é chamada a verba direcionada ao Legislativo, está previsto em R$41,6 milhões, ante
R$35 milhões de 2022.

Fundações
A Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unitau (Funcabes) estima receita de
R$107,3 milhões, mesmo valor fixado para as
despesas; Fundação Universitária (Fust) prevê
receber R$1,3 milhão, valor igual à despesa.
A Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação (Funac) estima receita de
R$15 mil e despesa de R$65 mil, e a diferença
deverá ser coberta por repasse da Unitau, da
mesma forma que a Universidade cobrirá a diferença da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação (Fapeti), que prevê receita
de R$9,7 milhões e despesa de R$9,8 milhões.
O projeto de lei 74/2022, que estabelece a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), está disponível para consulta no site da Câmara.

Vitor Reis

Francisco Coelho,
Ivair dos Santos,
Elisa Representa,
Natallyne
Colósimo,
Eduardo Enari e
Ângela Petrini
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PALAVRA DOS VEREADORES

55ª sessão ordinária
A vereadora Vivi da Rádio incentivou as mulheres a aproveitarem a Carreta da Mamografia
para realizar o exame preventivo
do câncer de mama.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania
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- Ontem recebi na rádio o
doutor André Girardi, mastologista, e ele disse um recado
às mulheres que é importante:
autotoque não é suficiente
para a gente saber se tem um
câncer. Quando a mulher faz o
autotoque e sente um caroço,
é sinal de que algo já está
avançado. O ideal é fazer a mamografia e passar no mastologista. Quando você faz o
exame e aponta que possivelmente pode ter um câncer de

mama, e você tratar, é 100%
de chance de cura.
Hospital Veterinário
Vivi falou sobre a inauguração do Hospital Veterinário
Municipal e destacou que apoia
a iniciativa, inclusive com a destinação de emenda impositiva.
Outros
A vereadora parabenizou a
Prefeitura pela instalação de 58
postes de iluminação no Barreiro. No esporte, destacou a
equipe de handebol, campeã
Sul-americana pela sétima vez;
o ciclista Flávio Cipriano, pelas
medalhas de ouro e prata no
Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista; e a paratleta
Marina Dias, ouro na Copa do
Mundo de Paraescalada.

O vereador Adriano Coletor Tigrão divulgou projeto de lei de sua
autoria que incentiva a cultura da
pipa nas escolas municipais.

porque pequenas atitudes
que a gente faz vão mudar a
vida das pessoas.

- A pipa também é cultura na
nossa cidade há anos. Quero
pedir ao prefeito para que possa
colocar nas escolas. Antes de
alguém criticar um trabalho
social como esse, tem que conhecer a fundo. Tem que ser
criança como criança. Soltar
pipa de verdade. Entender o
que faz a diferença na vida
das pessoas - como ela (pipa)
também dá emprego, dá oportunidade de desenvolvimento.
Então, eu peço ao prefeito Saud,

Segurança
O vereador Tigrão lembrou
que as linhas chilenas usadas
para soltar pipas são proibidas
por lei federal e pontuou que
hoje existem linhas emborrachadas que não cortam os dedos
e não causam acidentes, principalmente com motoqueiros.
Tradição
Ele defendeu a preservação
de brincadeiras tradicionais da
cultura brasileira, como pipa,
pião e bolinha de gude.
Tigrão considerou que elas
podem ser alternativas para
tirar as crianças do uso excessivo do celular.
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55ª sessão ordinária
O vereador Alberto Barreto
falou sobre um projeto de lei de
autoria do deputado estadual Castello Branco para criar a rota turística das cidades que têm clubes de
tiro, com o objetivo de fomentar o
turismo e a economia.

ALBERTO BARRETO
PRTB

- As pessoas querem criticar
os clubes de tiro porque não
os conhecem. A própria venda
de armas gera muito emprego,
principalmente quando você
fala de um campeonato, de um
atirador esportivo. Ele gasta
muito, mas muito, de insumo,
munições, estojos... E quanto
emprego gera isso? Nas fábricas de espoleta, de estojo,
de pólvora, de projéteis. Não

só isso, mas também os equipamentos, a vestimenta... Só
em Taubaté, quantas pessoas
foram empregadas com os
novos clubes de tiro que
foram criados?
Força Nacional
Vestido com o agasalho da
Força Nacional, Barreto ressaltou o trabalho dos policiais
militares de todos os estados,
que são cedidos para integrar
este grupo.
“Fazem um excelente trabalho, garantindo a segurança
da população, defendendo a população nos seus estados, e de
vez em quando vão lá ajudar
também o Brasil como um todo”,
afirmou Barreto.

que não funcionam, o processo não anda. Os pedidos
desta secretaria, eu tenho
que pedir para o chefe de gabinete do prefeito para ver se
ele consegue pedir para o se- Eu já tinha pedido isso cretário atender. Secretário, se
no mandato passado, pedi você não quiser trabalhar, que
também no ano passado, pedi
desocupe a cadeira!

O vereador Diego Fonseca mostrou a melhoria feita em um cruzamento do bairro Emecal, onde
houve um acidente com vítima
fatal. Lamentou que a medida
tenha sido tomada somente após o
pior acontecer.

DIEGO FONSECA
PSDB

este ano, mas sabe quando algumas coisas não acontecem?
Eu acho que, às vezes, alguns
pedidos que nós fazemos para
algumas secretarias não têm
tanta importância, não dão
a devida atenção. O que está
acontecendo nessa secretaria
[de Obras]? São preços de atas

Bom Prato
Diego fez uma indicação ao
prefeito, e reforçou o pedido
pessoalmente, sobre a criação
do Bom Prato Municipal, com
unidades na parte alta e na parte
baixa da cidade. “A população
está carente, está padecendo, e
tem muitas pessoas que estão
passando fome.”
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55ª sessão ordinária
e principalmente a você, que
sempre esteve ao meu lado,
que sempre esteve comigo. E
olhar para esse animal, esses
animais todos que já estão
sendo atendidos. [Para] salvar
- São vários animais sendo aten- a vida desses animais valeu a
didos, sendo acolhidos, sendo pena chegar até aqui.

O vereador Douglas Carbonne
falou sobre a inauguração do Hospital Veterinário Municipal da cidade, que abriu as portas oficialmente no dia 28 de maio. Ainda
frisou que o local é o sétimo a ser
criado no país.

DOUGLAS CARBONNE
Republicanos

protegidos pelos seus tutores,
pelas pessoas que amam. E eu
tenho só a agradecer. Nosso
hospital é o quarto do estado
de São Paulo, é o sétimo do
país. Isso não é brincadeira,
isso é coisa séria, né? Então, é
uma bandeira importante, uma
luta importante. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar

A vereadora Elisa Representa
Taubaté anunciou que Taubaté
terá uma pista de pump track no
parque do Sedes, destinada à prática de atividades esportivas. Ela
mostrou imagem de visita que fez
ao Sedes para tratar da implantação da pista.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania
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- O pump track é superbacana e
inclusivo, porque pode ser utilizado com skate, com bicicleta,
inclusive com cadeira de rodas.
A população pede, e através
de emenda impositiva do deputado estadual Sérgio Victor
(Novo) isso será efetivado em
nossa cidade. O secretário Lúcio
[Araújo], do Planejamento,
estava lá, com o secretário
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Verbas parlamentares
Douglas Carbonne também
falou sobre a ajuda dos colegas vereadores e do deputado federal Milton Vieira para
a realização dos mutirões de
atendimento em diversas especialidades de saúde em Taubaté,
além do envio de emenda parlamentar destinada a apoiar o
combate à dengue.

Lucas [Dominoni], do Esporte,
e tenho certeza de que vai ter
um empenho grande do Executivo para que aconteça.
Proteção
Elisa falou sobre medidas de
proteção das crianças e adolescentes e também das gestantes.
No primeiro caso, ela participou
do Dia D contra a exploração
sexual infantojuvenil na praça
Dom Epaminondas, evento que
contou com estandes dos serviços públicos atuantes na área.
Comemorou que os médicos
da rede municipal estejam recebendo capacitação quanto ao
plano de parto, um “documento
importante, que ajuda muito as
gestantes na hora do parto”.

PALAVRA DOS VEREADORES

55ª sessão ordinária
já começa ali essa obra. O
acesso vai passar em frente
à LG e sair naquela rotatória
do Tangaroa Hall, facilitando
o acesso ao shopping [Via
Vale] e ao Via Auto Shopping,
- Quero reconhecer todos os gerando muito emprego e
empresários que acreditam e acesso a condomínios novos.
querem investir em Taubaté,
Apoio
que se dedicaram e se orgaJessé pediu apoio do poder
nizaram para o projeto ser re- público à Casa Mulher e Vida.
alizado. Para você que me Explicou que a Casa acolhe e encaminha pessoas para clínicas e
acompanha, para que en- hospitais, de acordo com a netenda, quem vem de São cessidade, contando apenas com
Paulo sentido Rio de Janeiro, doações. Citou que a Prefeitura
ajuda outras instituições e suquando passa pelo viaduto geriu que a Casa também possa
da rodovia Carvalho Pinto, receber esse tipo de auxílio.

O vereador Jessé Silva comemorou a abertura de uma licitaçã no valor de R$7,8 milhões,
pela Prefeitura, para a construção de uma saída da rodovia
Presidente Dutra para a avenida
Dom Pedro I.

JESSÉ SILVA
PL

O vereador João Henrique Dentinho pediu apoio aos eventos culturais e lamentou que o secretário
de Cultura, Dimas de Oliveira, rejeite projetos que possam ter sido
intermediados por ele.

pessoas simples, e o Dimas
não tem ideia de quanto dinheiro faz falta no bolso dessa
turma. Mas agora eles estão
se apresentando, já é a ter- Que alegria quando eu vi o Lipe ceira praça, tem mais quatro
e a Marmitinha, da Companhia praças, e graças ao Fabrício,
de Teatro Lipe de Palhaços, se da Cultura.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

apresentando para a criançada
ali na praça! São pessoas
simples, que trabalham, e o
nosso secretário Dimas fechou
a porta para essa turma. Se não
fosse o Fabrício [de Souza], da
Cultura, eles não estariam ali.
Ele fechou a porta porque “o vereador Dentinho está pedindo”.
Ele nem atendeu esse cara. São

HQs
João Henrique Dentinho
se encontrou com o colecionador Jorge Hata, que tem um
quiosque no qual vende revistas
em quadrinhos ao lado da Igreja
do Rosário, na região central, e
disse que irá entregar a ele uma
moção de aplauso, em reconhecimento a uma “lenda dos quadrinhos” em Taubaté.
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55ª sessão ordinária
que contornar a praça quem
vem do centro-bairro, né?
Então ficou muito bom, as
pessoas elogiaram o trabalho
da Prefeitura através da Mobi- [Quero] agradecer aí o Tiago lidade Urbana.
[Dias], da Mobilidade Urbana,
Revitalização
[pelo] pedido aí na VolunPaulo aproveitou a oportunitário Benedito Sérgio, quando dade para agradecer o atenditrocou os faróis da Avenida mento da Secretaria de Serviços
Vila Rica. E à esquerda, depois Públicos pela revitalização da
praça Evaristo Manfredini, no
da farmácia que vai para a rua Jardim Paulista .
Henriqueta, hoje é proibido
Segurança
O parlamentar também citou
entrar à esquerda, porque
um evento ocorrido em São José
causava muitos acidentes em dos Campos, onde a Polícia Miquem vinha no sentido bair- litar fez um treinamento para
ro-centro. Então agora vai ter combater crimes ultraviolentos.

O vereador Paulo Miranda
agradeceu a Secretaria de Mobilidade Urbana por ter atendido
pedidos de mudanças nas vias
públicas da cidade.

PAULO MIRANDA
MDB

O vereador Rodson Lima Bobi
direcionou verba para a equipe de
ginástica rítmica de Taubaté e destacou que o grupo foi o terceiro colocado na 1ª Copa São Paulo de Ginástica Rítmica, organizada pela
Federação Paulista.

RODSON LIMA BOBI
PSDB
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- Tem uns anos que a gente vem
encaminhando emendas impositivas para comprar equipamento, para que possa suprir
algumas necessidades dessa
modalidade que não era vista
pela Prefeitura, não tinha uma
atenção adequada e devida.
São atletas da cidade que, com
muito esforço, luta e garra, conseguiram trazer um resultado
bom para Taubaté. Isso com-
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prova que o esporte traz retorno e muda a vida das
pessoas, muda a realidade
social e consegue dar condições para que esses atletas
atinjam e alcancem patamares nunca sonhados.
Brincar
Bobi
também
destinou
emenda impositiva para a
compra de materiais para o projeto Rua do Brincar, que teve o
primeiro evento realizado no
Parque Três Marias e que deverá
ser levado a todos os bairros de
Taubaté. Segundo o vereador, a
iniciativa teve a aprovação das
crianças que participaram e de
seus pais.
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Sessão
56ª SESSÃO ORDINÁRIA
7.6.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens
e de proposições apresentadas pelos
Vereadores.
Discussão e votação de proposições em
destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 22/2021, de autoria
do Vereador Professor Edson, que acrescenta dispositivo na Lei Complementar
nº 55, de 8 de junho de 1994, incluindo
a Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas (EMCA) como patrimônio cultural
do Município de Taubaté.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 9/2022, de autoria do
Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar nº 180, de 21 de dezembro de
2007, para adequar o Estatuto do Magistério Público do Município de Taubaté ao
§ 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738, de
16 de julho de 2008.
ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 176/2021, de autoria da Vereadora Vivi da Rádio, que altera a Lei nº
3.200, de 22 de julho de 1998, dispondo
sobre a divulgação na internet das listagens de plantões médicos.
ITEM 4
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 193/2021, de autoria do Ve20

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

reador Serginho, que denomina Praça
Osvaldo Geraldo dos Santos.
ITEM 5
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 5/2022, de autoria do Vereador Serginho, que denomina Rua José
Carlos Santos Salles.
ITEM 6
Discussão e votação única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 6/2022, de autoria
do Vereador Paulo Miranda, que dispõe
sobre a concessão de Título de Cidadão
Taubateano ao Senhor Luiz Antônio Oliveira do Nascimento.
ITEM 7
Discussão e votação única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 7/2022, de autoria
do Vereador Boanerge, que concede o
Título de Cidadão Taubateano a Sra.
Marli de Oliveira Narciso.
– Há uma emenda.
ITEM 8
Discussão e votação única do Projeto
de Decreto Legislativo nº 8/2022, de autoria do Vereador Marcelo Macedo, que
concede a Comenda Jacques Félix ao
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Sérgio
Brant de Carvalho Galizia.
ITEM 9
Discussão e votação única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 9/2022, de autoria
do Vereador Diego Fonseca, que concede
Título de Cidadão Taubateano ao Sr. Vanderlei José de Almeida.
PALAVRA DOS VEREADORES
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, Republicanos
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
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João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Plenário Jaurés Guisard, 3 de junho 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 01/05/2022
31/05/2022, em obediência ao que estabelece o artigo 16, da Lei nº. 8.666, de 21
de junho de 1.993, e suas alterações.
Taubaté, 02 junho de 2022.
Joel Ribeiro Dias Junior
Diretor-Geral

Licitação
EXTRATO DE CONTRATO
Processo: nº. 2435/2022.
Modalidade: Dispensa de Licitação nº.
56/2022.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
Contratada: SOUZA & FARIA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.
Objeto: Prestação de serviço de acompanhamento e fiscalização da execução
da obra para a reforma do telhado da

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Taubaté.
Valor Total: R$ 20.670,00 (vinte mil seiscentos e setenta reais).
Prazo: 90 (noventa dias) a partir da data
estabelecida no Termo de Início de Execução Contratual.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 1898/2022
MODALIDADE: Pregão nº. 02/2022 (Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas
alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: OFFICE VALE SISTEMAS DE
IMPRESSÃO LTDA – EPP
Objeto: Contratação de empresa para locação de impressoras.
Valor Total: R$ 112.950,00 (cento e doze
mil, novecentos e cinquenta reais).
Prazo: 12 meses a partir da data da
Ordem de Serviço.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.12 – Locação de Máquinas e Equipamentos.

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 1322/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre os procedimentos corretos para
solicitar a remissão parcial ou total de
créditos tributários e não tributários.
Of. n° 632/2022
A Gestão da Área Técnica de Benefícios
Assistenciais e Transferência de Renda,
da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informa que ao ser notificado pelo Setor de Arrecadação, o

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

munícipe comparece ao Setor de Benefícios Sociais e Geração de Renda localizada na Sedis para avaliação socioeconômica, por meio do Decreto 13.356,
de 27 de junho de 2014, que regulamenta a Lei 3.499, de 2 de julho de 2001,
recebe as orientações e é encaminhado
para abertura de processo no Setor de
Protocolo. Após retorno do processo, é
agendada a visita domiciliar conforme a
referida lei.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1323/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre área localizada no final da rua Itabaiana, no
Parque Urupês.
Of. n° 632/2022
O requerimento foi encaminhado à Secretaria de Planejamento, para adoção
das providências cabíveis.
Prefeito Municipal

Of. n° 632/2022
A Secretaria de Educação informa que
sempre que possível tenta atender a solicitação de transferência de irmãos do
mesmo ciclo de ensino e em ciclos diferentes, matriculando-os em escolas mais
próximas. Todavia, é relevante que o responsável, no ato da solicitação de vaga,
informe a unidade em que o irmão está
matriculado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1326/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de implantação
de bebedouro na EMIEF Avedis Victor
Nahas, localizada na rua Caminho dos
Coqueiros, 631 - São Gonçalo.

Requerimento N° 1324/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre previsão de
aplicação de massa asfáltica em trecho
sem pavimentação no final da rua Itabaiana que dá acesso à rua Heliópolis,
no Parque Urupês.

Of. n° 630/2022
A Secretaria de Educação informa que
entrará em contato com a direção da
unidade escolar, a fim de verificar a situação referente aos bebedouros, buscando as soluções necessárias e apurará
se são bebedouros dos modelos já existentes na rede municipal ou se haverá a
necessidade de aquisição e implantação
de outro modelo, o que demandará o
tempo necessário para aquisição de produtos por meio do Setor de Compras.
Prefeito Municipal

Of. n° 632/2022
A Secretaria de Obras informa que a rua
em questão, no momento, não encontra-se em estudo para contemplação
de projeto de recapeamento asfáltico,
contudo, a solicitação será inserida em
seu cronograma de trabalho.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1327/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de se determinar
às Secretarias competentes estudos para
executar intervenções necessárias para
revitalização da praça Santa Terezinha.

Requerimento N° 1325/2022
Autor: Serginho
Requer preferência de vagas para
irmãos na mesma unidade escolar da
rede municipal de ensino, no município de Taubaté.

Of. n° 630/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a iluminação foi recentemente revitalizada, com rebaixamento dos postes
e implantação de LEDs, com ampliação
de locais iluminados. A Secretaria de Serviços Públicos informa que as podas das
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árvores são realizadas na medida da necessidade, priorizando segurança e iluminação. Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de
Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1328/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito quais medidas estão sendo realizadas para combater a dengue em nosso município.
Of. n° 630/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Secretaria
de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1329/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitera ofício 138/2022 - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito que determine secretária competente para que realize
levantamento específico em todas as
bocas de lobo existentes no Residencial
Helvetia para possível execução do
serviço de manutenção com a devida
fiscalização, pontuar os locais onde
necessita de melhorias e manutenção
adequada e também as localidades
onde não existem e necessitam desse
meio de captação de águas pluviais.
Of. n° 630/2022
A Secretaria de Obras informa que trata-se de residencial fechado, e de acordo
com a Lei Complementar 412, de 12 de
julho de 2017, a Prefeitura não pode
atuar em residencial fechado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1330/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para que designe à Secretaria
competente visita técnica para análise
da viabilidade para construção de
22

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

calçada na rua José Geraldo Rodrigues
do Prado – São Gonçalo.
Of. n° 630/2022
A solicitação foi encaminhada às unidades competentes para conhecimento
e adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1331/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para que designe à Secretaria de
Mobilidade Urbana, para viabilidade
de visita técnica, a fim de análise e
execução da pintura de faixas de pedestres na confluência das ruas: Dos
Cortezes, José Vicente de Barros, Dr.
José Olegário de Barros e Pe. Fischer,
no bairro do Areão, Vila Nossa Senhora
das Graças.
Of. n° 630/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que foi executada a sinalização
das faixas de pedestres na confluência
entre as ruas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1332/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero Requerimento 259 de 2 de fevereiro de 2022 - Requer informações ao
Exmo. Sr. Prefeito sobre possibilidade
de enviar esta Casa de Leis projeto
de lei que conceda anistia de juros e
multas no tributo municipal de IPTU.
Of. n° 630/2022
A Secretaria de Finanças informa que,
apesar dos considerandos apresentados no requerimento, o município
finalizou um período de 120 dias de
anistia em dezembro de 2021, não
existindo ainda a justificativa para
novo projeto. Contudo, analisará durante o exercício a possibilidade de
atendimento.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 1333/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitera ofício 93/2022 - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para que
designe à Secretaria competente para
que realize estudo técnico de viabilidade
para instalação de redutor de velocidade
na rua José Geraldo Rodrigues do Prado
– São Gonçalo.
Of. n° 630/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do Of. 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 lombofaixa), sem que antes seja justificada por
estudos 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
Requerimento N° 1334/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitera Ofício 94/2022 - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, sobre a
possibilidade de se determinar às Secretarias competentes para que viabilizem estudos para a implantação de
mais braços de iluminação com lâmpadas de LED na rua José Geraldo Ro-
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drigues do Prado – São Gonçalo.
Of. n° 630/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que foi realizada vistoria no local
e o projeto já foi elaborado, sendo que
a execução está inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1335/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para que designe à Secretaria
competente visita técnica para análise da
viabilidade para construção de calçada
ao redor da pista de atletismo do campo
da CTI, situada na avenida Darcí Albernaz
1.179 – Estiva.
Of. n° 630/2022
A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Esportes para conhecimento
quanto ao solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1336/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero ofício 131/2022 - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o
serviço de poda nas árvores dentro e fora
da escola EE Prof. Cesídio Ambrogi, Av.
Gabriel Ortiz Monteiro - Vila Nogueira.
Of. n° 630/2022
A Secretaria de Educação informa que
a unidade pertence à rede estadual de
ensino, ficando o serviço de poda sob a
responsabilidade da Diretoria de Ensino,
Região de Taubaté. Quanto ao serviço de
poda na área externa, área pública, será
solicitada à. Secretaria de Serviços Públicos para que proceda a poda.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1337/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de que seja feita
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a troca das lâmpadas queimadas localizadas na avenida Marechal Arthur da
Costa e Silva, nº 1555.
Of. n° 621/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1338/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a poda das árvores localizadas
na praça José Francisco Dias Soldado
(antiga Quadra I), no Cecap 1.
Of. n° 621/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1339/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
a possibilidade de elaboração de estudo
para a implantação, em parceria com o
Governo do Estado, do chamado Bom
Prato da Saúde, no Hospital Regional de
Taubaté.
Of. n° 631/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1340/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade da realização de
estudo para implantação de redutor de
velocidade na rotatória localizada no
entroncamento da Estrada Municipal
Itapecirica com a rua João Apolinário,
no Marlene Miranda.
Of. nº 631/2022

A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que há projeto para a melhoria da
sinalização viária no local indicado, e a
implantação consta de sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1341/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre a Lei Complementar 396, de 13 de
outubro de 2016.
Of. nº 622/2022
A Secretaria de Planejamento informa
que a Lei Complementar 396/2016 trata-se de um assunto de grande importância para a promoção da inclusão
social das pessoas com deficiência, estendendo o acesso adaptado às pessoas
ostomizadas aos banheiros públicos.
A Secretaria de Planejamento entende
e considera indispensável a análise de
todos os fatores que possam contribuir
ou prejudicar a boa exequibilidade da
proposta, portanto, atenta-se ao fato
de que devem ser levados em consideração o custo e a dotação orçamentária
para adaptação de todos os banheiros
destinados às PCD, mobilidade
reduzida, localizados nos prédios de
propriedade da municipalidade. Faz se
necessário detalhar a lei, apontando
as alterações arquitetônicas, materiais
e aparelhos necessários a serem instalados para adequação desses ambientes, além de estipular o prazo para
sua execução. A Secretaria de Planejamento conclui fundamental o custo
das referidas adaptações junto às secretarias competentes, para que se possa
ter elementos suficientes para acrescentar em seu cronograma, a elaboração dos referidos projetos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1342/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que autorize o funcionamento do Parque Municipal da
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Lagoa no Fabrilar/Quiririm das 7h às 21h.
Of. nº 623/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que avaliará a possibilidade de ampliar
o horário, devendo atentar-se à iluminação, vandalismo e segurança.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1343/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que faça a pavimentação do final da rua Maurício Rodrigues
Teixeira próximo ao nº 14 - Bonfim.
Of. nº 623/2022
A Secretaria de Obras informa que no
momento não há programação para
execução dos serviços solicitados, entretanto, incluirá em sua programação
de trabalho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1344/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que informe sobre a
paralisação das atividades esportivas na
quadra do bairro Cidade Jardim.
Of. nº 623/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que a paralisação das atividades deve-se à solicitação de afastamento sem remuneração
do profissional que ministrava as aulas
do local, direito consolidado na legislação municipal. Importante ressaltar
que esta Secretaria de Esportes solicitou
chamamento via concurso de um novo
profissional, e tal ato encontra-se em
trâmite. A legislação veda a contratação
temporária de professor substituto, o que
inviabiliza a substituição instantânea.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1345/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que seja feito um
24

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

estudo para realização de obras de urbanização das vielas do Estoril.
Of. nº 623/2022
A Secretaria de Planejamento informa
que irá acrescentar em seu cronograma a
elaboração de estudos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1346/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que seja feito o
serviço de limpeza nas vielas da rua
Mário Lúcio Tavares de Mattos e da rua
Fernando Silveira Queiroz, no Estoril.
Of. nº 623/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza já foi executada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1347/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que seja feito o
serviço de capina na academia ao ar
livre, no playground e em volta da quadra
esportiva do bairro do Paiol.
Of. nº 623/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a capina será inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal

Autor: Diego Fonseca
Requer informações sobre as vagas exclusivas para idosos e deficientes físicos.
Of. nº 619/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que as vagas regulamentadas
foram instaladas via contrato e seguem
o regramento federal com respeito à porcentagem destinadas à pessoas com deficiência 2% e para idosos 5%. Foram implantadas 70 vagas solidárias, que são
gratuitas com tempo de 30 minutos de
permanência, há a necessidade do condutor se cadastrar no aplicativo para
acessá-las. A utilização pode ser feita por
todos, inclusive idosos e pessoas com
deficiência. Sobre a sugestão, a Secretaria de Mobilidade Urbana informa que
na possibilidade de implantá-la, terão
que ser realizadas discussões sobre alterações contratuais, sendo que já consultou a concessionária sobre o tema e
está no aguardo do posicionamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1350/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer que a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social promova ações
de incentivo a doação de parte do imposto de renda devido aos fundos sociais

Of. nº 624/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza será inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal

Of. nº 619/2022
Segundo informa o presidente do
CMDCA, Prof. Fernando Borges, o Conselho desenvolveu várias ações para
incentivar verbas para as doações de
Imposto de Renda de Pessoa Física e Jurídica para o Fumcad (Fundo Municipal
da Criança e Adolescente). Foram gravadas entrevistas em várias emissoras
de TV e rádio e compartilhados textos e
fotos nas redes sociais, sendo que o Departamento de Comunicação deu ampla
divulgação da campanha.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1349/2022

Requerimento N° 1351/2022

Requerimento N° 1348/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito limpeza
da calçada em frente à Igreja Convento
Santa Clara.
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Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
quanto a alteração do horário de funcionamento da feira de atacado no Mercatau que ocorre na 2ª feira e na 5ª feira.
Of. nº 634/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que avaliará junto aos permissionários o
grau de satisfação de tal cumprimento de
horário, pois a alteração realizada foi em
decorrência de pedidos deles.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1352/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a instalação
de ar-condicionado ou ventiladores nas
bases do Samu localizadas nos bairros
Fazendinha e Mourisco.
Of. nº 634/2022
A Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde informa que solicitou
ao Setor de Compras, onde se encontra
o processo licitatório para a realização da
instalação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1353/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre doações de áreas para instalação de indústrias aprovadas nesta Casa
de Leis no ano de 2015.
Of. nº 634/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo Departamento
de Desenvolvimento Econômico Municipal, da Secretaria de Desenvolvimento,
Inovação e Turismo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1354/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade
de se criar em Taubaté a Cidade Mirim
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do Trânsito.
Of. n° 632/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que há no município a ação Minicidade do Trânsito, que é um espaço
vivencial de trânsito reproduzida com
placas de sinalização, semáforo real
operado pelo instrutor de trânsito
que comanda e reforça os conceitos
apreendidos em sala ou palestrados
previamente, e na prática podem vivenciar a possibilidade de conduzirem
velotrol, bicicletas, moto elétrica e se
defrontarem com as reais situações
que enfrentamos no nosso dia a dia no
trânsito. Atende crianças de dois a dez
anos de idade, ou seja, da educação infantil ao ensino fundamental I.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1355/2022
Autor: Serginho, Vivi da Rádio
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para realização de audiência pública
com o objetivo de debater as ideias e dar
espaço para apresentação das propostas
de cada candidato à Reitoria da Universidade de Taubaté.
Requerimento N° 1356/2022
Autor: Talita Cadeirante
Reitera o Requerimento 522/2022 que
solicita informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o acompanhamento dos alunos
com deficiência na rede municipal de
ensino do município de Taubaté.
Of. nº 633/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de
Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1358/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações a Mag.ª Reitora da
Universidade de Taubaté (Unitau) sobre

modalidades de bolsas destinadas aos
alunos com deficiência.
Of. R nº 125/2022
Informamos que a Universidade de
Taubaté, via Pró-reitoria Estudantil, visa
criar condições de permanência e aproveitamento pleno da formação acadêmica aos discentes por meio dos diversos benefícios, bem como fomentar,
subsidiar e ampliar os programas de
apoio a fim de fortalecer o vínculo e pertencimento do discente.
Profª. Drª. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Requerimento N° 1359/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a convocação e contratação de técnicos de enfermagem.
Of. nº 633/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1360/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre os investimentos da Unitau e
abertura de cursos fora de sede.
Of. nº 633/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Reitora da Universidade de Taubaté, Profª. Drª.Nara
Lúcia Perondi Fortes, por meio do Ofício
R n° 119/2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1361/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que venha nos prestar informações
sobre o procedimento adotado pela
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equipe de ortopedia do Hospital Municipal Universitário de Taubaté em relação
ao cronograma das cirurgias ortopédicas
realizadas no hospital.
Of. nº 625/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela diretora-geral do Hospital Municipal Universitário de Taubaté, Drª. Fabiana Mara
Alvarenga Caldeira.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1362/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que reconsidere a decisão de extinguir o transporte complementar e promova uma
maneira de reativá-lo.
Of. nº 617/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa, por meio do Departamento de
Transporte Público, que não há possibilidade de reconsiderar a decisão que
rescindiu de forma unilateral os contratos de permissão com os permissionários do transporte complementar,
uma vez que não cumpriram com suas
obrigações contratuais e não tinham
condições de operar no sistema de
transporte público no município.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1363/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer que se determine à Secretaria
de Educação que responda aos questionamentos não contemplados em audiência pública.
Of. nº 617/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Secretaria
de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1364/2022
26
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Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Obras que informe sobre a realização de compensação ambiental por parte das empresas
prestadoras de serviços.
Of. nº 620/2022
A Secretaria de Obras informa que
todas as obras passam pelo aval da
Secretaria de Meio Ambiente que determina a compensação ambiental.
Portanto, é prática regular a execução
da compensação ambiental.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1365/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de determinar
que a Secretaria competente intensifique
o policiamento na Estiva, em específico
nas proximidades do coreto, na avenida
Vila Rica, em horário noturno.
Of. n° 649
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1366/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a manutenção do bebedouro no ESF
Santa Tereza.

Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a falta de medicamentos na unidade ESF
Santa Tereza, no Jardim Santa Teresa.
Of. n° 657
A Secretaria de Saúde informa que os
medicamentos padronizados na Relação
Municipal de Medicamentos Essenciais Remume são licitados para sua aquisição
e que os medicamentos citados possuem
autorização de fornecimento. Porém,
muitos fatores podem ocasionar a falta
e atraso na entrega de medicamentos,
como: alta do câmbio do dólar; falta de
matéria-prima no mercado internacional,
que ocasionou aumento significativo no
valor dos medicamentos e consequentemente solicitações de cancelamento
de contrato por parte das empresas, por
falta de estoque nos fornecedores ou
aumento nos custos do contrato; diminuição da oferta; dificuldade dos fornecedores em cumprir os prazos e outras
obrigações contratuais; problemas com
o registro da Anvisa, entre outros. Cabe
salientar que existe hoje um problema
de abastecimento nacional relacionado
principalmente aos medicamentos antibióticos (amoxicilina), analgésicos e antitérmicos (dipirona e paracetamol), não
apenas pelos fatores anteriormente expostos, mas também pela sazonalidade.
A lista de medicamentos em falta é atualizada periodicamente e publicada no
site oficial do município para consulta
dos munícipes e prescritores.
Prefeito Municipal

Of. n° 657
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que o bebedouro da ESF Santa Tereza será reposto
e que, devido ao processo administrativo
do Departamento de Compras, requer
tempo de logística.
Prefeitura Municipal

Requerimento N° 1368/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
a Secretaria competente intensifique o
policiamento no Parque César Varejão,
localizado na rua Espanha, 180, Jardim
das Nações.

Requerimento N° 1367/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito

Of. n° 649
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
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Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1369/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o cronograma de ações de prevenção e combate à dengue.
Of. n° 649
Seguem por cópia as informações prestadas pelo CAS - Controle de Animais Sinantrópicos, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1370/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que preste
informação sobre o piso salarial dos
agentes de saúde, diante da aprovação
da PEC 9/2022.
Of. n° 650
A Secretaria de Saúde Informa que o piso
salarial dos agentes de saúde foi reajustado pela Lei Complementar 475, de
17/3/2022, como segue: agente comunitário de saúde R$1.716,97; e agente controle de endemias e vetores R$1.786,33.
O Departamento de Recursos Humanos
informa que encontra-se processo administrativo em tramitação, contendo solicitação da elaboração de projeto de lei,
para a necessária adequação ao piso salarial estabelecido pela Emenda Constitucional 120/2022 e posterior envio a
esta E. Casa de Leis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1371/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que preste
informação sobre o piso salarial dos profissionais da enfermagem, diante da
aprovação do Projeto de Lei 2.564/20, do
Senado.
Of. n° 650

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

A Secretaria de Saúde informa que o piso
salarial dos profissionais de Enfermagem
foi reajustado para R$4.384,51, mais percentual de insalubridade, por meio da Lei
Complementar 475, de 17/3/2022. Considerando que o Projeto de Lei 2.564/2020
não fora sancionado pela Presidência da
República, não há como informar sobre
o questionamento acerca de sua aplicabilidade de forma subjetiva, sendo que
para tal é necessária a abertura de processo administrativo, elaboração de
projeto de lei, impacto financeiro e orçamentário, para posterior envio a E. essa
Casa de Leis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1372/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
a Secretaria competente intensifique o
policiamento nas proximidades da EMEI
Dr. José Ortiz Monteiro Patto, no bairro
Areão.
Of. n° 649
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal

obra treinada e em adequada condição
de saúde, em número suficiente para
prestação de serviço. Assim, como a
reposição/ substituição deverá ser
realizada sempre que necessário. Para
que a Secretaria de Educação possa
atuar de forma mais efetiva e solucionar
o problema, solicita que seja informado o
nome das unidades de ensino que estão
apresentando problema no número de
cozinheiras escolares para o preparo e
distribuição da alimentação escolar.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1374/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre as atividades
desenvolvidas com os alunos do ensino
integral da rede de ensino.
Of. nº 648/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1375/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a inscrição de novos beneficiários
do programa Cartão Cesta Básica.

Requerimento N° 1373/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre aumentar o
número de profissionais que servem merenda em unidades escolares de grande
demanda.

Of. nº 648/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal

Of. nº 648/2022
A Secretaria de Educação informa que
conforme previsão realizada no contrato vigente celebrado com a empresa S.H.A. Comércio de Alimentos
Ltda. para prestação de serviço de nutrição e alimentação escolar nas unidades de ensino do sistema municipal,
o serviço especializado em manipulação
de alimentos deverá apresentar mão de

Requerimento N° 1377/2022
Autor: Professor Edson
Requer a limpeza e corte do mato na Estrada da Ferrovia Central do Brasil, 1123.
Of. nº 651/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO-2023

Lei de Diretrizes Orçamentárias

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

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

02•JUN
quinta-feira

09h

segunda-feira

19H
18h30

quarta-feira

14h

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

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

06•JUN

01•JUN

02•JUN
quinta-feira

14h

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

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

LOCAL:

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

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

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

