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Na sessão do dia 23, os vereadores da Câmara
de Taubaté confirmaram a aprovação, em segunda
votação, do projeto de lei ordinária nº 22/2021, que
obriga supermercados e hipermercados a disponibilizarem no mínimo um carrinho de compras
adaptado para atender às necessidades de pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida que se locomovam com cadeira de rodas.
De autoria do vereador Marcelo Macedo (MDB),
a proposta prevê sanções que vão de advertência
por escrito, quando da primeira infração; multa
de R$ 2.323 na reincidência; e o dobro da multa,
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a partir da terceira infração. O documento estabelece prazo de oito meses para os estabelecimentos
se adaptarem à regra, a partir da vigência da lei.
Emenda do vereador Alberto Barreto obriga estabelecimentos com área mínima de 2.000 metros
quadrados a cumprirem a norma.
Emenda da Comissão de Justiça e Redação determina que deverão ser ofertados no mínimo 2%
do total de carrinhos disponíveis, para as pessoas
com deficiência.
A proposta segue para sanção do prefeito para
que se torne lei.

Câmara Municipal de Taubaté, 26.8.2022 - Boletim Legislativo nº 1474

SESSÃO

Proibição de “linguagem
neutra” em escolas
segue para sanção
A Câmara de Taubaté aprovou em segunda votação, no dia 23, o projeto de lei ordinária 194/2021,
que proíbe instituições de ensino público e privado de usar novas formas de flexão de gênero e
de número das palavras da língua portuguesa, em
contrariedade às regras gramaticais consolidadas.
O documento também sugere medidas para o
aprendizado de acordo com a norma culta e orientações de ensino.
A proposta tem autoria dos vereadores Boanerge
(PTB), Alberto Barreto (PRTB) e Vivi da Rádio (Republicanos) e estende a proibição a bancas examinadoras de seleções e concursos públicos municipais e também à linguagem de sinais.
A violação da norma, em instituições de natureza pública, acarretará sanções aos servidores

responsáveis, após denúncia formulada à Corregedoria do Município.
Em instituições de natureza privada, o descumprimento acarretará advertência e, no caso de
reincidência, suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento.
A Secretaria de Educação do Município deverá
empreender os meios necessários para a valorização da língua portuguesa culta em suas políticas
educacionais, impedindo qualquer iniciativa destoante das normas e orientações legais de ensino.
O projeto teve 15 votos favoráveis e dois contrários: das vereadoras Elisa Representa Taubaté
(Cidadania) e Talita Cadeirante (PSB). A proposta
segue para sanção do chefe do Poder Executivo
para que se torne lei.

Freepik
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SESSÃO

CÂMARA DERRUBA
VETO À INSTITUIÇÃO DO
ENSINO DOMICILIAR
EM TAUBATÉ
Por 15 votos contrários, a Câmara de Taubaté
derrubou o veto do prefeito ao projeto de lei ordinária 163/2021, de autoria do vereador Marcelo
Macedo (MDB), que institui o ensino domiciliar na
educação básica. As vereadoras Elisa Representa
Taubaté (Cidadania) e Talita Cadeirante (PSB) votaram a favor do veto, que estava na pauta da
sessão dia 23.
A proposta foi vetada pelo prefeito sob a justificativa de que cabe somente à União legislar sobre
diretrizes e bases da educação nacional.
A Secretaria Municipal de Educação emitiu um
parecer lembrando que a cidade de Sorocaba (SP)
sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade,
após a Câmara aprovar um projeto semelhante,

embora ressalte que o ensino domiciliar não é vedado constitucionalmente, mas que sua criação
deve se dar por meio de lei federal.
De acordo com o projeto, o ensino domiciliar
deve ser ministrado pelos pais ou responsáveis das
crianças.
Quem optar pelo ensino domiciliar deve declarar a escolha ao órgão competente por meio
de formulário específico. Os pais terão a opção
de contratar terceiros para dar aulas aos filhos e
devem manter registro do planejamento e progresso do estudante.
Com a derrubada do veto, a proposta deve ser
promulgada pelo presidente da Câmara, vereador
Paulo Miranda (MDB).
Stockphotos
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SESSÃO

Denominações de ruas
são aprovadas
João Victor Mercê

Plenário
durante a 63ª
sessão, dia 23

Os vereadores aprovaram denominações de
três ruas em Taubaté, na sessão do dia 23. A primeira está prevista no projeto de lei ordinária
20/2022, de autoria do vereador Richardson da Padaria (União), e dá o nome de Maria Fatima de Miranda Faria à rua Sete, com início na confluência
da rua Maria Aparecida de Morais, no bairro Residencial Helvétia.
Maria Fatima nasceu em 1945 e foi diretora e
professora da Escola Estadual Juvenal da Costa e
Silva entre 1969 e 1973. Em 1987 fundou a Escola
de Educação Infantil Panda, no largo do Bom Conselho, mas em 1991 teve que se afastar por problemas de saúde. Morreu em 2001.
O projeto de Lei Ordinária 52/2022, de autoria
do vereador Douglas Carbonne (Republicanos),
denomina Jefferson Doswaldo “Alemão” a rua
Seis, com início na rua Geraldo Bueno e término
na área verde da rua Dezenove, no Conjunto Habitacional Vale dos Bandeirantes.
A proposta teve aval com duas emendas redacionais da Comissão de Justiça.
Jefferson nasceu em 1968 em São Paulo e mudou
para Taubaté aos cinco anos, com a família. Con-

cluiu o ensino médio na Escola Monsenhor João
Alves, trabalhou no antigo Hospital Santa Isabel
como auxiliar de escritório e frequentava a Igreja
São José Operário, na qual integrou o clube vocacional. Gostava de jogar futebol e disputou campeonatos por Taubaté, pelo seu bairro, igreja e
amigos. Morreu em 2021.
O projeto de lei ordinária 76/2022, de autoria
do vereador Serginho (Progressistas), denomina
Rua Cesar dos Santos a atual rua Três do Residencial Vale dos Cristais. Também tem emenda redacional da Comissão de Justiça.
Cesar nasceu em 1941 e trabalhou 30 anos como
analista de leite na Comevap. Presidiu o Sindicato
de Alimentação do Vale do Paraíba e obteve benefícios para os funcionários do setor, tais como
atendimento odontológico, orientação jurídica e
espaço para confraternizações. Obteve recursos
para a construção da sede própria do sindicato e
para a colônia de férias em Ubatuba. Morreu no
ano de 2016.
Os três documentos deverão passar por segunda votação antes de serem encaminhados para
sanção do chefe do Executivo.
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LEI

Prazo de 15 dias
úteis para resposta
a requerimentos
está sancionado
A Mesa da Câmara de Taubaté promulgou a
Emenda à Lei Orgânica 79, de 17 de agosto, que altera de 15 dias corridos para 15 dias úteis o prazo
dado ao prefeito para responder os requerimentos.
A autoria é do vereador Marcelo Macedo (MDB),
subscrita por outros seis parlamentares.
“Hoje, a Prefeitura de Taubaté, através do seu
Departamento Técnico-Legislativo, é responsável
pelas respostas dos documentos oficiais e tem 15

dias corridos para respondê-los, de acordo com a
nossa Lei Orgânica. Alterando para 15 dias úteis,
as respostas poderão inclusive chegar a esta Casa
com mais qualidade, tendo em vista a quantidade
de requerimentos protocolados a cada sessão ordinária”, justificou o autor.
Conheça esta e outras leis municipais no site da
Câmara de Taubaté, www.camarataubate.sp.gov.
br, no menu Legislação.
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AUDIÊNCIA

CÂMARA DEBATE “AGOSTO
LILÁS” PELO COMBATE À
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
A Câmara de Taubaté realizou audiência no dia 24 para
debater o combate à violência
contra a mulher, uma referência
ao evento “Agosto Lilás”, dedicado ao tema. A audiência foi
presidida pela vereadora Vivi
da Rádio (Republicanos), coautora do requerimento de convocação, junto com Elisa Representa Taubaté (Cidadania) e
Talita Cadeirante (PSB), todas
presentes no Plenário.
A vice-prefeita Adriana Mussi
lamentou que, apesar dos 16
anos da Lei Maria da Penha,
muitas vítimas deixem de registrar boletim de ocorrência por
medo ou pela falta de estrutura e
de profissionais na delegacia. Ela
reconheceu que faltam políticas
públicas para proteção da mulher e que há preconceito com
relação ao ensino de educação
sexual e de violência doméstica
no ensino infantil. “O homem
que bate na mulher machuca a
família inteira, então, você tem
que acolher todo mundo.”
A capitão da Polícia Militar,
Daniele Miranda, afirmou que
esse tipo de violência acontece,
geralmente, no ambiente doméstico, e às vezes é difícil para
o policial que está em ronda
perceber a ocorrência daquele
crime. “É através da denúncia
que a gente vai conseguir ir atrás
do agressor, evitar o crime ou
chegar à prisão do contraventor.”
Um modo de se fazer essa denúncia, segundo Daniele, é o

Fernanda Maria

Lucimara
Hilário, Maria
Teresa Leite,
Adriana Mussi,
Vivi da Rádio,
Capitã PM
Danielle, Luzia
Monteiro,
Elisete Cobra

aplicativo SOS Mulher. Da mesma forma, existe
o aplicativo Guardiã Maria da Penha, conforme
acrescentou a guarda municipal Elisete Cobra:
basta acionar um “botão de pânico” no celular e,
por sistema de localização GPS, a viatura mais próxima é acionada e se desloca para o local.
Com relação aos números, a GCM Elisete
afirmou que, em Taubaté, há 372 pedidos de medidas protetivas e 110 casos em acompanhamento
constante pela Guarda Civil. “Tem chegado bastante medida protetiva para nós, e de posse dessa
medida a gente acompanha essas mulheres.”
Esses dados foram complementados pela escrivã Rosângela Monteiro, da Delegacia de Defesa
da Mulher: por mês são abertos 60 processos de
medida protetiva, e o serviço telefônico Disque
100 recebe mais de 300 ligações mensais, com relatos de agressões de marido contra esposa, abuso
de idosos e de crianças e adolescentes.
Vice-presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil em Taubaté, Maria Teresa Leite sugeriu uma
“ação conjunta e contínua dos vários aparelhos

que trabalham para a questão da
violência”. Presidente do Conselho Municipal de Assistência
Social, Rosimara Regina Hilário
fez coro: “Nosso trabalho tem
que ser feito em conjunto; sozinho, a gente não vai conseguir
fazer um trabalho efetivo.”
O atendimento às vítimas é
feito no Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social (Creas). Em Taubaté, há
duas unidades: na Rodoviária
Velha e na rua Urbano Figueira,
107, Centro. Além disso, existe
a Casa de Acolhimento, um
abrigo mantido sob sigilo que
já garantiu mais de 100 acolhimentos, desde sua fundação.
Os vereadores Alberto Barreto
(PRTB) e Serginho (Progressistas)
participaram da audiência.
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SESSÃO

Datas comemorativas
do folclore e violeiro são
lembradas em solenidade
Lincoln Santiago

Rafa Soares,
Elisa, Jessé e
Adalgiza com
homenageados

Crédito foto

Representantes de atividades ligadas às tradições culturais e musicais de Taubaté receberam
homenagens na solenidade realizada na segunda-feira, 22, pela Câmara Municipal, para comemorar o Dia do Folclore e do Violeiro.
O vereador Jessé Silva (PL) conduziu os trabalhos e a vereadora Elisa Representa Taubaté (Cidadania) foi a oradora do evento, que contou com
a participação dos vereadores Marcelo Macedo
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(MDB) e Richardson da Padaria (União).
Em vídeo, a assessora parlamentar Adalgiza
Américo destacou a importância do folclore para
manter viva a história e o pertencimento do povo.
Sobre os violeiros, Elisa definiu como artistas talentosos que despertam no taubateano “o sentimento bom de ser caipira”, e a viola como parte da
identidade dos valeparaibanos.
Pelo Dia do Folclore, foram homenageados o

SOLENIDADE
santeiro Átila dos Santos José e o mestre de dança,
moçambique e congada Benedicto dos Santos,
“Mestre Dito”. Átila é arte-educador e técnico em
artes. Iniciou sua carreira artística tendo o primeiro contato com pinturas em telas. Mais tarde,
se dedicaria integralmente à escultura em barro
orgânico e, atualmente, à santaria popular.
Nos agradecimentos, Átila falou da dificuldade
de fazer cultura nos tempos atuais. Ressaltou o
papel da cultura para resgatar a história. “As manifestações têm que continuar. Se depender da
gente, a cultura popular vive”, afirmou.
Mestre Dito vem de uma família que tem a tradição de participar de movimentos culturais como
moçambique, catira e jongo. Em 2006, foi coroado
Rei do Maracacongo na Igreja São João Batista e
em 2011 foi coroado Rei Congo da Congada de São
Benedito do Alto do Cristo.

Geni de Fátima
Silvinha,
Sebastião
de Oliveira
e Vicente
Aparecido
Sandromar
(acima).
Apresentação
de congada com
Mestre Dito (ao
lado)

Aos 86 anos de idade, Mestre
Dito segue ativo, marcando presença nas companhias de maracatu e congada.
Benedicto falou da felicidade
de participar dos movimentos
culturais de Taubaté e afirmou
que irá lutar pela cultura até o
fim de sua vida. Fez parte de
seus agradecimentos a apresentação à frente do grupo de congada São Benedito, do Alto do
Cristo.
Pelo Dia do Violeiro, receberam homenagens o músico
Sebastião de Oliveira Silva “Tião
Mineiro” e a dupla sertaneja
Sandromar e Silvinha, composta

pelos músicos Vicente Aparecido Soares e Geni de Fátima da
Silva Soares.
Tião Mineiro começou na música quando vivia em Minas Gerais, em 1962. No quartel, ainda
em São João del-Rey, levava uma
viola e entoava os acordes que
acompanhavam um de seus colegas que cantava músicas de
Roberto Carlos na época do “iê-iê-iê”. Há cerca de vinte anos,
quando se reunia com os violeiros de Taubaté todas as quartas-feiras, conheceu Nelson
Costa, com quem formou uma
dupla que seguiu até 2020,
quando Nelson faleceu. Tião
segue animando, com a sua
viola, as rodas de amigos, festas
e outros eventos.
Tião Mineiro agradeceu à Câmara de Taubaté pela homenagem e especialmente a Deus
pelo momento de reconhecimento de seu trabalho.
Vicente [Sandromar] e Geni
[Silvinha] se conheceram e se
casaram na Igreja Matriz de sua
cidade, Redenção da Serra. Em
1974 a dupla fez seu primeiro
show na Igreja São João Bosco,
a convite de Benê Freitas, que
também os convidou, no mesmo
ano, a se apresentarem pela primeira vez na Rádio Cacique de
Taubaté. Em seus 45 anos cantando, percorreram o Vale do
Paraíba, Sul de Minas e Litoral
Norte com suas apresentações.
Em Taubaté, já fizeram shows
em todos os bairros.
Sandromar destacou o agradecimento a Benê Freitas, que
impulsionou a carreira da dupla,
e Silvinha ressaltou a felicidade
de receber a homenagem do Legislativo nos 45 anos de carreira
musical e 50 de casamento.
Os três se juntaram em uma
apresentação após os agradecimentos, em que interpretaram
a música Franguinho na Panela.
O vídeo da solenidade está disponível na página da TV Câmara
Taubaté no Facebook, www.
fb.com/tvctaubate.
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SOLENIDADE

CÂMARA DESTACA
PROFISSIONAIS DE
TAUBATÉ NO DIA DO
POLICIAL MILITAR
A Câmara homenageou profissionais que atuam
em Taubaté durante a solenidade comemorativa
ao Dia do Policial Militar na quinta-feira, 25.
O vereador Paulo Miranda (MDB) conduziu os
trabalhos e falou em nome do Poder Legislativo.
Os vereadores Alberto Barreto (PRTB), Elisa Representa Taubaté (Cidadania), João Henrique Dentinho (União), Marcelo Macedo (MDB) e Serginho
(Progressistas) participaram da solenidade.
Paulo Miranda ressaltou a abnegação dos policiais, que arriscam a vida em defesa da socie-

dade. Afirmou que a segurança pública está entre
os itens que geram maior preocupação nas famílias, “o que reforça a importância destes profissionais”. Estendeu a homenagem a todos os policiais
militares “que trabalham na proteção do cidadão
e cumprimento das leis, combate ao crime e proteção de ordem pública”.
Os homenageados da solenidade foram o subtenente Richardson Alves de Alcântara, os primeiros-sargentos Alexandre Rodrigo Costa, Bruno
Nascimento Ramos, Jorge Marcelo Freitas Ribeiro,
Lincoln Santiago

Vereador Paulo
Miranda (à
Mesa) com
comandantes e
homenageados
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SOLENIDADE
Marcio José Galhardo Camargo e Tiago Estefano
Fernandes Altelino, e os cabos Adriano Domingos
Messias, José Paulo Eleotério, Patricia Teresa Vale
Gonçalves, Paulo Henrique Silva Nunes e Pedro
Henrique França.
O comandante do Corpo de Bombeiros, capitão
Metuzael Ferreira da Silva, parabenizou os homenageados, “profissionais que, nos momentos mais
críticos e desesperadores, trabalham incansavelmente para ajudar as pessoas. Ser soldado é um
estado de espírito, é comprometer-se com a causa
pública, transcende qualquer graduação ou patente”, resumiu.
Comandante da Polícia Rodoviária, o capitão
Fábio Marcondes de Souza pontuou a dedicação, o
patriotismo e a atuação em defesa da vida, ao falar
dos profissionais da Polícia. Citou os altos índices
de acidentes em rodovias e reforçou que os policiais rodoviários estão estrategicamente distribuídos ao longo da malha viária, prontos para proteger as pessoas.
O comandante da Polícia Ambiental, capitão
Fernando César de Carvalho, afirmou a importância do reconhecimento do trabalho dos policiais, que muitas vezes não recebem a devida valorização. “Vimos hoje discursos embargados de
agradecimento dos homenageados, que demonstram uma vocação. Podemos olhar nos olhos de
cada um e sentir orgulho.”
Comandante do 3º Batalhão Especial de Polícia,
Paulo Henrique Cavalheiro ressaltou o juramento
feito pelos policiais, para defender a sociedade

Banda
Regimental de
Música do CPI-1

com sacrifício da própria vida.
“Esse é o valoroso policial militar, que tem no seu coração a
coragem e sabe o verdadeiro significado da honra”, definiu.
O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM-I), tenente-coronel
Ricardo Ivo Gobbo, agradeceu
o “trabalho hercúleo” que todos
os policiais realizam ajudando
as pessoas. “A Polícia Militar

tem 190 anos de existência,
tem muito sangue derramado
nessa farda. É uma profissão
que merece o respeito máximo
de todos, porque damos a vida
pelos nossos semelhantes.”
Durante a cerimônia, a Banda
Regimental de Música do Comando de Policiamento do Interior (CPI-1) tocou os hinos Nacional e de Taubaté, além da
Canção da Polícia Militar.
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AUDIÊNCIA

Câmara debate licenciamento
ambiental municipal
Fernanda Maria

Cristiano
Pontes, Orlando
Silva, Gabriel
Alcântara,
Magali Neves,
Douglas
Carbonne,
Lúcio Araújo,
Luiz Guilherme
Perez e Rodrigo
Rodrigues

A Câmara realizou audiência pública na sexta-feira, 26, para debater as regras do licenciamento
ambiental municipal. Os trabalhos foram coordenados pelo vereador Douglas Carbonne (Republicanos), autor do requerimento de pedido do debate.
O vereador pontuou que é preciso esclarecer os
papeis dos diversos órgãos ambientais municipais
e estadual, sugeriu a abertura de licitação para a
Prefeitura contratar uma empresa que possa levantar as empresas cadastradas ou não na Secretaria de Meio Ambiente – visto que a pasta não
tem funcionários suficientes para essa finalidade
– e anunciou que irá propor um projeto para que
o município exija a compensação ambiental em
suas licitações.
Sobre as atribuições de cada órgão, a secretária
de Meio Ambiente, Magali Neves, esclareceu que,
desde 2019, a Secretaria passou a fazer o licenciamento de empresas de pequeno e médio impacto
– até então, cabia somente ao Governo do Estado,
por meio da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). Atualmente, a Cetesb é
responsável somente pelos empreendimentos de
grande impacto.
Secretário de Obras, Rodrigo Rodrigues admitiu
que esse “emaranhado” de órgãos atrapalha a
fluidez dos serviços públicos, como, por exemplo,
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a limpeza de um córrego ou a
poda de árvores.
Sobre a tarefa de fiscalização,
o secretário de Planejamento,
Lúcio Araújo, disse que a Prefeitura reestruturou algumas secretarias e “contratou profissionais
para ajudar nessa empreitada”.
Ele acrescentou que a administração municipal passou a usar
um novo sistema eletrônico, que
facilitará a análise de processos
pelas diversas secretarias.
Com relação às atribuições da
Cetesb, o engenheiro Orlando
Honorato Silva disse que o órgão
estadual é “parceiro” dos estabelecimentos e funciona como
um orientador e educador. “O licenciamento é uma ação de prevenção, você prevê conflitos e
problemas que possam ocorrer
e evitar o conflito.”
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Gabriel
Alcântara lembrou que a Secretaria de Meio Ambiente trabalha
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com empresas que voluntariamente procuram o órgão para
fazer o licenciamento. Ele pontuou que o Conselho Estadual
do Meio Ambiente (Consema)
está reavaliando algumas regras,
como a supressão de árvores,
por exemplo.
Representante do Instituto
Estadual do Ambiente, Cristiano
Pontes Nobre lamentou que as
pessoas estejam contribuindo
para a poluição do meio ambiente e defendeu investimentos
na educação ambiental. “Infelizmente, a geração nossa está perdida, tem que se investir nas próximas gerações”.
Os vereadores Marcelo Macedo (MDB), Alberto Barreto
(PRTB), Richardson da Padaria
(União) e Serginho (Progressistas) participaram da audiência no Plenário.
O vídeo está disponível para o
público na página da TV Câmara
Taubaté no Facebook.

AGENDA

Audiências
abordarão ensino
médio, creches e Dia
do Educador Físico
A semana começa com audiência pública na
Câmara de Taubaté na segunda-feira, 29, a partir
das 14h, para debater a descontinuidade do ensino médio na rede municipal. A iniciativa é do
vereador Douglas Carbonne (Republicanos), autor
do requerimento de convocação 2249/2022.
Carbonne considera que a recente notícia da
descontinuação do ensino médio na rede municipal “tem repercutido de forma negativa à população, principalmente para aqueles que têm como
referência a Escola Municipal Professor José Ezequiel de Souza, cujas vagas são distribuídas de
acordo com o desempenho dos alunos”.
Na quarta-feira, 31, a situação atual das creches
será debatida a partir das 14h30, por iniciativa da
vereadora Elisa Representa Taubaté (Cidadania),
autora do requerimento de convocação 2194/2022.
No requerimento, ela considera “as inúmeras

e diversas solicitações trazidas
por munícipes a respeito de
questões pertinentes às creches
públicas”. Ela acrescenta que
seu mandato realiza o acompanhamento de todos os conselhos municipais, mas em alguns
deles foram levantadas dúvidas
a respeito do funcionamento e,
sobretudo, da fila para vagas em
creches.
A agenda de audiências se encerra na quinta-feira, 1, a partir
das 14h30, com o debate sobre
a realização do Dia Municipal
do Profissional de Educação Física, também por iniciativa de
Elisa, por meio do requerimento

2193/2022. A vereadora afirma
que “tem havido ações importantes do Executivo nas questões relacionadas ao esporte em
diversas modalidades”, ressalta
a importância do incentivo do
poder público ao esporte e frisa
que a criação da data “é uma importante solicitação de profissionais da Educação Física”.
Você pode participar das audiências presencialmente ou enviar perguntas pelo WhatsApp
(12) 3625-9525. A TV Câmara
Taubaté transmite no canal
aberto 4.2 e pela Claro TV canal
4, site, Facebook e Youtube (pesquise por tvctaubate).
Imprensa CMT
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PALAVRA DOS VEREADORES

64ª sessão ordinária
A vereadora Elisa Representa
Taubaté explicou o edital de
emendas parlamentares para este
ano. Ela afirmou que o objetivo é
desburocratizar o processo para
projetos que precisam de verbas.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

- Nós apresentamos ontem o
“Projetos que Representam”,
que é nosso edital de emendas.
Então, para todas e todos que
precisam de emendas - instituições, secretarias -, nós fazemos este processo seletivo de
emendas. A gente deu uma diminuída no processo para desburocratizar um pouco, mas estamos aguardando que vocês
nos enviem os projetos, para a
gente analisar e poder destinar

a nossa emenda da forma
mais participativa e democrática possível.
Teatro Metrópole
Em vídeo, o assessor Rafael
Soares criticou o valor da taxa
de aluguel do Teatro Metrópole. Artistas e produtores da cidade precisam pagar R$932 para
alugar o espaço, além de outros
impostos e taxas.
Eventos
Elisa listou algumas atividades do gabinete, como a presença em um evento da Defesa Civil e a visita a uma escola
de Caçapava para falar sobre o
Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno. Ela
também mencionou o prêmio
Flupp de Educação.

da melhor idade. Ao todo, o
muro tem quase um metro e
meio de altura, então serve de
esconderijo. É um lugar que já
- Foi uma quadra um dia. Hoje
teve crime, homicídio, tráfico
está servindo como abrigo para
de drogas. Mas era um ammoradores em situação de rua,
biente muito tranquilo. Hoje,
numa praça onde tem várias
infelizmente, quem mora no
pessoas que me procuraram
há muito tempo. Levei aos se- entorno não pode mais usar.
cretários de Esportes e de Se- Fica aqui a nossa cobrança.

O vereador Jessé Silva comentou
a situação precária de uma quadra
na praça Sebastião José, no bairro
Vila São Jorge.

JESSÉ SILVA
PL
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gurança Pública, e juntos chegamos ao entendimento de que
o modelo não dá mais para este
local. É um direito de todos ter
um espaço de lazer, e qual é a
proposta? Ter uma academia ao
ar livre adaptada para o público

Câmara Municipal de Taubaté, 26.8.2022 - Boletim Legislativo nº 1474

Evento Fluir
O vereador Jessé Silva
também comentou sobre a visita
que fez ao evento Fluir, da Igreja
Batista da Graça, sobre empreendimento para os interessados
em ser microempresários ou
empreendedores.

PALAVRA DOS VEREADORES

64ª sessão ordinária
O vereador Marcelo Macedo
agradeceu aos parlamentares pela
derrubada do veto do prefeito ao
projeto de sua autoria que institui
o ensino domiciliar em Taubaté.

MARCELO MACEDO
MDB

- Não estou contrariando
escola regulamentar, professor,
Apeoesp, nada disso. Isso é
a exceção. Precisamos regulamentar, formatar, parametrizar, submeter a provas regulares. Ninguém aqui é capaz de
dizer que esses pais estão cometendo algum tipo de irregularidade. Não dá para falar que
o homeschooling é a mesma
coisa que evasão escolar, mas
a gente tem que meter a mão

O vereador Moises Luciano Pirulito cobrou proatividade da Prefeitura, para evitar que acidentes
ocorram por falta de colocação de
redutores de velocidade ou de sinalização de trânsito.

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL

- Quantos requerimentos e
ofícios já não foram feitos
sobre essa questão de velocidade e de sinalização em
Taubaté? Quantas pessoas
mais terão que morrer por, às
vezes, omissão ou negligência
do poder público, que poderia
agir e não agiu? Este vereador
tem que estar sempre subindo
aqui na tribuna, apresentando
requerimentos, indicações de
melhorias, para ser efetivado

nessa cumbuca. Vamos provocar. “Ah, é inconstitucional!”
- o direito é dinâmico. Para isso,
estão lá os tribunais discutindo.
Se não provocarmos, não chegamos a lugar nenhum.
Orquestra
Macedo agradeceu a Orquestra
Sinfônica Juvenil Carioca, que fez
uma apresentação gratuita em
Taubaté. Registrou que a Secretaria de Cultura “deixou a desejar”, mas que a Secretaria de
Educação deu suporte para que o
grupo pudesse ensaiar no Sedes.
“Olhar para crianças se apresentando com um instrumento na
mão, é ver crianças a menos com
armas na mão.”

de uma forma preventiva.
Mas não, tem que esperar as
pessoas virem a óbito, sentirem na pele, para depois
fazer algo emergencial.
Recapeamento
Pirulito falou sobre o recapeamento em um trecho da avenida
Bandeirantes.
Disse que há muito tempo a
população espera por essa obra
e lamentou que aquela região raramente receba melhorias estruturais. O vereador falou que
segue lutando pelos bairros Gurilândia, Chácara Silvestre, Residencial Sítio Santo Antônio, San
Marino, Bardan, Shalom, Parque
Urupês, Jardim Ana Rosa, Vila
Olímpia e Hércules Masson.
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PALAVRA DOS VEREADORES

64ª sessão ordinária
O vereador Ronaldo Homem
Montanha destacou a reinauguração da quadra de BMX no Parque
do Itaim. Ele ressaltou a relevância
dos esportes radicais.

RONALDO HOMEM
MONTANHA
Republicanos

- Aquele ginásio de esporte beirando a avenida José Cembranelli vai ser reinaugurado. Ficou
lindo, lindo, eu quero parabenizar o nosso secretário de Esportes, Lucas [Dominoni], toda
sua equipe, que não vem medindo esforços para poder nos
ajudar e desenvolver políticas
públicas sociais para o esporte
de Taubaté. Hoje, skate, BMX e
patins são modalidades bem
praticadas. Skate hoje virou

modalidade olímpica. Quem
sabe a gente não tenha praticante na Olimpíada?
Jovens
O vereador defendeu a necessidade de investimento urgente
em políticas públicas para os jovens, para prevenção e combate
às drogas. “Porque senão, vamos
perder nossos jovens. Vamos ter
que construir Fundação Casa,
CDP, cemitério. Temos que urgentemente tirar o jovem da
rua, porque está cruel. A droga
abraça, adota, e depois que entrou, é muito difícil sair.”
Afirmou que vai divulgar, por
meio da TV Câmara, as modalidades esportivas que são oferecidas pela Prefeitura nos bairros.

mento proibido do lado do
bar São Paulo, dos dois lados
da avenida Monteiro Lobato
[bairro Estiva]. Mas graças a
Deus o prefeito ouviu não só
a mim, mas a todos os comer- Eu sempre falo que um funcio- ciantes da região, e ontem de
nário da Prefeitura, de qualquer manhã “ceifaram” as placas
secretaria que seja, que ele pode
de lá. Mas é dinheiro jogado
perguntar ao vereador que mora
fora, que podia ter sido usado
ali do lado o que é bom, o que
para botar em outro lugar.

O vereador Paulo Miranda lamentou a falta de comunicação
entre o Poder Executivo e o Poder
Legislativo e afirmou que a consequência disto é a perda de um dinheiro que poderia ser destinado
para outros fins.

PAULO MIRANDA
MDB
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não é, se dá certo e se não dá.
Não que o vereador saiba tudo,
não é isso. Mas pode perguntar
e conversar. “O que o senhor
acha, vereador, de mudar a mão
[da rua] ou mudar aquela?”. Encheram de placas de estaciona-
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Esporte
Paulo também parabenizou
os atletas de 60 anos do futebol
amador que se esforçaram durante todo o campeonato. Ele informou que a final acontece no
dia 4 de setembro.

PALAVRA DOS VEREADORES

64ª sessão ordinária
O vereador Rodson Lima Bobi
demonstrou indignação com a
falta de responsabilidade da Prefeitura, que não fez o pagamento
retroativo dos agentes comunitários de saúde, de controle de vetores e de endemias.

RODSON LIMA BOBI
PSDB

- Eu não entendo qual é a dificuldade da Prefeitura. Eu não
entendo qual é a dificuldade
dos profissionais, do procurador, até do diretor da assessoria técnica-legislativa, para
que possa efetuar esse pagamento. E, com toda razão, os
servidores já começaram a fazer
denúncias ao Ministério Público Federal, por apropriação
indébita desse recurso. Esse re-

O vereador Serginho destacou
a pavimentação de um trecho da
avenida Dr. Daniel Décio Mazzanti
Camilher, na Vila Areão.

SERGINHO
Progressistas

- Solicitamos, a pedido da comunidade, e agora já está pavimentado o retorno que dá
acesso ao Quintas de Santa
Cruz. O pessoal passava sobre
o canteiro central, e agora já
está pavimentado. Queremos
agradecer à Secretaria de Mobilidade e à Secretaria de Obras,
que atenderam ao pedido. O
seu Chico, a dona Rita, a Kátia e
os moradores, todos do Quintas
de Santa Cruz, que foram atendidos, muitos enroscavam o as-

curso não é da Prefeitura, não
pode ser gasto em nenhum
outro lugar.
Requerimentos
Bobi criticou as respostas
do Executivo para seus requerimentos. Segundo ele, o primeiro foi ignorado, e o segundo
só tinha duas linhas de resposta.
Escrituras
O vereador parabenizou a
Prefeitura pela entrega das escrituras de 164 casas do bairro
Esplanada Santa Terezinha,
pauta levantada por ele desde o
primeiro mandato. “Precisou de
vários estudos, mas hoje a gente
consegue colher esses frutos e
demonstrar para a população
que, quando a gente tem vontade, as coisas acontecem.”

soalho do carro nesse canteiro central. Então, hoje, mais
uma vez estamos prestando
conta do atendimento.
Tapa-buraco
Serginho solicitou operação
tapa-buraco na calçada do
Centro Comunitário do Parque
São Luís, mas lamentou que o
serviço só foi feito na frente, enquanto a parte de trás e as laterais do prédio seguem precárias.
Acidente
O vereador ainda parabenizou
a fala de Moises Luciano Pirulito
quanto ao acidente ocorrido na
avenida Doutor César Costa. Serginho entrou em contato com
o secretário de Mobilidade Urbana, Tiago Dias, para pedir
atenção especial no caso.
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PALAVRA DOS VEREADORES

64ª sessão ordinária
a Casa do Povo, não é a casa
deles. Desrespeito pelo patrimônio público e um desrespeito pela democracia, princi- A presença dos [manifespalmente quando vai embora
tantes] da esquerda aqui nessa
e não ouve o contraditório. Só
Casa, que às vezes gritam tanto
ouve o seu lado. Que demopor democracia, mas não pracracia é essa?
ticam. É fácil falar de demo-

O vereador Alberto Barreto criticou a postura de alguns manifestantes que estavam presentes na
Câmara na sessão do dia 23.

ALBERTO BARRETO
PRTB

cracia. É uma palavra muito
bonita, principalmente quando
você não sabe o que significa.
E aí a gente viu ali, primeiro há
um desrespeito com a Casa do
Povo. Pessoas sentadas ali, com
o pé em cima da cadeira, colocando o pé em cima. Acha que
está na casa deles. Isso aqui é

Discussão
O parlamentar também criticou falas sobre homossexualidade e gritos contra o presidente
Jair Bolsonaro. Barreto afirmou
que os temas não tinham relação
com a pauta em debate e que,
além disso, a direita também
tem representantes da comunidade LGBTQIA+.

bilidade. E a instalação de
um braço de iluminação pública na rua Antônio da Silva,
no Portal da Mantiqueira, foi
atendido, mais uma vez quero
- O primeiro deles é a instalação agradecer ao pessoal dos Serde redutores na estrada dos Re- viços Públicos.

O vereador Boanerge agradeceu
aos secretários de Mobilidade Urbana, Tiago Oliveira, e de Serviços
Públicos, Alexandre Magno, por
atender diversos requerimentos
de sua autoria.

BOANERGE
PTB
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médios, quero agradecer ao
pessoal da Mobilidade Urbana,
o secretário que atendeu ao
nosso pedido, o pedido dos
moradores. O outro é o playground lá do campo da Independência, que a gente pediu
revitalização e a limpeza,
também foi atendido. Gostaria
de agradecer ao Magno, do Serviços Públicos, o Tiago, da Mo-
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Melhorias
Boanerge destacou ainda a
instalação de bocas de lobo no
bairro Esplanada Santa Helena e
a construção de um muro de arrimo na avenida Bandeirantes.
Gênero neutro
Sobre a aprovação do projeto
de lei que proíbe o uso de linguagem neutra nas escolas, parabenizou Vivi da Rádio e Alberto Barreto, que assinam a
proposta com ele.
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ATOS OFICIAIS

Sessão
64ª SESSÃO ORDINÁRIA
30.8.2022
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 do Projeto de Lei
Ordinária nº 20/2022, de autoria do Vereador Richardson da Padaria, que denomina Rua Maria Fatima de Miranda
Faria.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 52/2022, de autoria do Vereador Douglas Carbonne, que denomina
Jefferson Doswaldo a atual Rua 6 do
Conjunto Habitacional Vale dos Bandeirantes, localizado no Bairro São Gonçalo,
neste Município.
ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 76/2022, de autoria do Vereador Serginho, que denomina Rua
Cesar dos Santos.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 199/2021, de autoria do Vereador Paulo Miranda, que cria o Programa Manobra de Heimlich, socorro
contra asfixia, no âmbito do Município de
Taubaté, e dá outras providências.
– Há uma emenda.
ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
20

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Ordinária nº 45/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o reconhecimento do antigo “Caminho do Ouro
Paulista” como Patrimônio Cultural de
Taubaté- SP.
– Há uma emenda.

Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, Republicanos
Elisa Representa Taubaté, Cidadania

ITEM 6
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 31/2022, de autoria dos Vereadores João Henrique Dentinho, Alberto Barreto, Jessé Silva e Serginho e
das Vereadoras Elisa Representa Taubaté
e Talita Cadeirante, que dispõe sobre a
garantia de atendimento prioritário a
pessoas com doenças raras em estabelecimentos públicos e privados no município de Taubaté.
– Há uma emenda.

Plenário Jaurés Guisard, 26 de agosto de
2022.

ITEM 7
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 21/2022, de autoria do Vereador Richardson da Padaria, que denomina Base Operacional Aldecir da
Silva Nunes, a base da Guarda Civil Municipal localizada na Rua José Vicente de
Barros, 919, Vila Marly.
– Há três emendas.
ITEM 8
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 145/2022, de autoria do Vereador Serginho, que denomina Praça
Padre Antonio Marcondes Barbosa.
PALAVRA DOS VEREADORES
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
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Vereador Paulo Miranda
Presidente

Licitação
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO
PROCESSO: nº 4369/2022 – Assinatura
dos periódicos: “Revista Brasileira de Direito Municipal”, “Revista Brasileira de Direito Público”, “Revista de Direito Público
da Economia” e “Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico”.
Ante os documentos juntados aos
autos do processo epígrafe e do parecer
exarado pela Procuradoria Legislativa,
com fundamento no art. 25, com o art.
24, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e, em atenção ao comando previsto no art. 26, da mesma Lei, RATIFICO
a Inexigibilidade de Licitação em favor da
empresa EDITORA FÓRUM LTDA.
Publique-se.
Taubaté, 25 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° 1974/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique

ATOS OFICIAIS

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que venha
prestar informações sobre a política de
mobilidade urbana do município de
Taubaté e sua adesão à Agenda 2030.
Of. nº 973/2022
Quanto aos itens 1 e 2, a Secretaria de
Mobilidade Urbana informa que, diante
do pontuado, o envio dos dados da pesquisa, bem como o relatório síntese dos
dados levantados pela consultoria contratada pela CAF, se tornarão público
assim que os trabalhos da reestruturação
do sistema de transporte público se concluírem. Quanto aos itens 3 e 4, a Secretaria de Mobilidade Urbana informa que
diante do pontuado, atualmente a frota
do transporte público utiliza “ARLA”, que
nada mais é que um fluido de exaustão
de diesel, utilizado para reduzir a quantidade de poluição do ar criada por um
motor a diesel. Especificamente, DEF é
uma solução aquosa de ureia feita com
32,5% de ureia e 67,5% de água desionizada. A empresa está em processo de
negociação para aquisição de dez novos
ônibus elétricos, com previsão para dezembro deste ano. Quanto aos itens 5, 6
e 7, a Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que o estudo de reestruturação
do transporte filmado, por meio de cooperação técnica não onerosa corn a CAF,
está em andamento e na fase inicial de
levantamento de dados e elaboração de
diagnóstico. Em até 30 dias todos os relatórios, bem como dados das pesquisas
serão divulgados em site interativo, garantindo a publicidade e a participação
da sociedade civil. Na próxima etapa do
estudo em questão serão apresentadas
as medidas para adequação do sistema,
com a indicação dos modelos de operação, remuneração, tecnologias e infraestrutura a serem utilizadas, tais como
a possibilidade de utilização de veículos
elétricos e a implantação de terminais
nos bairros. A implantação de estrutura
para fomento da mobilidade ativa com
a implantação de ciclovia e ciclofaixas
e a instalação de bicicletário e do dispositivo para fomento do transporte in-

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

termodal está sendo prevista na elaboração do Plano de Ação de PLANMOB,
que se encontra em andamento e será
apresentado em audiência pública no segundo semestre de 2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1975/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que venha
prestar informações sobre os critérios
adotados pela Secretaria de Segurança
Pública em relação às rondas e os patrulhamentos realizados no município.
Of. nº 973/2022
Seguem as informações prestadas
pela Secretaria de Segurança Pública
Municipal:
1- Com relação aos muitos pedidos de
rondas no centro, foi realizada na última
semana uma reunião com alguns comerciantes, tendo a participação do comandante da Área Central da Polícia Militar, inclusive com orientações sobre
formas de acionamento e denúncias
tanto da Polícia Militar quanto da Guarda
Civil Municipal e também do Disque-Denúncia 181, para aqueles crimes continuos, como tráfico de entorpecentes.
Nessa reunião, ficou ajustado o próximo
alinhamento com os comerciantes e moradores da área central para implementação do Programa Vigilância Solidária
da Polícia Militar. Os critérios adotados
quanto aos locais a serem patrulhados,
neste caso, diz respeito à Polícia Militar,
e são levados em consideração os índices
criminais de acordo com os delitos devidamente registrados.
2- Essas ações de forma específica são
de competência da Polícia Militar e Polícia Civil, no entanto, há um trabalho
sinérgico entre as forças de segurança
do município, incluindo-se a Guarda
Civil Municipal que, entre um próprio público e outro, atua preventivamente não
só em relação aos atos infracionais, mas
também aos crimes cometidos de forma
geral.

3- Entre um próprio público e outro a
Guarda Civil Municipal também faz patrulhamento, conforme o próprio Estatuto
dos Guardas Civis Municipais:
“Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014
Art.3° São princípios mínimos de atuação
das guardas municipais:
I- proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das
liberdades públicas;
II- preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;
III- patrulhamento preventivo;
IV- compromisso com a evolução social
da comunidade; e
V- uso progressivo da força.”
4- Com relação a esses métodos de
orientar e ensinar prevenção que podem
ser utilizados pelos munícipes, há inclusão de alguns bairros que já aderiram
ao programa Vigilância Solidária, que
trabalha também nas questões de prevenção primária de combate aos crimes.
No site www.ssp.sp.gov.br, no item serviços, sub-item Manual de Segurança do
Cidadão, constam informações de como
se prevenir ou enfrentar diversas situações, aumentando a sua segurança e
de seus familiares.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1978/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o andamento da reforma do prédio
da Escola Prof. Luiz Augusto da Silva.
Of. nº 979/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Educação:
Há processo licitatório em andamento
para reforma da unidade, e está seguindo
os trâmites normais para abertura de
tomada de preço. Quanto à previsão
para término, segundo o cronograma de
obras, estima-se prazo de 60 dias. Ocorrerão manutenções gerais no telhado,
pintura nas áreas administrativas, áreas
internas e externas da unidade, revitalização da quadra poliesportiva e cobertura em policarbonato. O custo da
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planilha, de acordo com os itens da
tabela FDE, foi de R$425.067,07. Este
valor é o que segue para a tomada de
preço, para as propostas das empresas.
Assim que for concluído o processo de
licitação, a Secretaria de Educação terá
a empresa vencedora, que será responsável pelas obras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1979/2022
Autor: Talita Cadeirante
Reitera requerimento de informações ao
Exmo. Sr. Prefeito sobre o histórico da fila
de espera por vagas na educação infantil
na rede pública do município.
Of. nº 979/2022
A Secretaria de Educação informa que,
devido à pandemia no ano de 2021, a primeira lista de espera divulgada foi com
as inscrições de agosto e setembro/2021,
quando retornou às aulas presenciais. As
listas estão disponíveis para consulta no
site: www.taubate.sp.gov.br/secretarias/
matriculas. A lista com as inscrições de
junho/2022 será divulgada no próximo
dia 15 de julho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1980/2022
Autor: Talita Cadeirante
Reitera requerimento de informações
ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o procedimento de fiscalização do cumprimento
do Código de Ordenação Espacial do
Município.
Of. nº 979/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que, por conta da regulamentação da lei,
aliada aos problemas advindos da pandemia, o decreto não foi elaborado, a fim
de definir competências e formas de fiscalização, além de envolver várias secretarias para deliberar sobre o tema. O assunto encontra-se em pauta, devendo as
secretarias envolvidas regulamentar a referida lei, tendo como previsão de prazo
22

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

três meses para elaboração, contando
diretrizes para liberação dos alvarás e
fiscalização.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1981/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a isenção de pagamento ao
sistema de estacionamento rotativo para
munícipes residentes da área demarcada
para cobrança.
Of. nº 979/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Mobilidade Urbana:
1- O munícipe, quando não possuir garagem, deve solicitar a isenção junto à
Secretaria de Mobilidade Urbana, que
fará vistoria no local indicado para confirmar a não existência de garagem e após
emitirá cartão fornecido pelo órgão, liberando o uso da vaga, sendo que esta informação também passa a fazer parte do
sistema informatizado da concessionária
que administra o estacionamento rotativo. Essa gratuidade é orientada pelo
artigo 6º, inciso IV, do Decreto 14.233, de
9 de março de 2018:
“IV — Residentes na área de estacionamento rotativo, quando não possuírem
garagem própria para o estacionamento
de seu veículo, e portadores de cartão
fornecido pela Secretaria de Mobilidade
Urbana. A gratuidade aos residentes
estará limitada a dois períodos máximos
diários de duas horas cada, com intervalo
mínimo de cinco horas, no local estabelecido no cartão. Será concedido um
cartão para cada unidade habitacional.”
2- As instruções são dadas sob demanda
e fornecidas aos munícipes quando eles
solicitam a isenção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1982/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, informações a Secretaria de Saúde sobre a
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marcação de consultas, exames e cirurgias pelo município.
Of. nº 972/2022
Quanto aos questionamentos elencados no presente Requerimento cumpre-nos encaminhar por cópia, as informações prestadas pela unidade
competente da Secretaria de Saúde
desta Municipalidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1983/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o Projeto de Lei Ordinária
102 de 2022, que autoriza o município a
contratar financiamento com a Desenvolve São Paulo - Agência de Fomento
do Estado de São Paulo e dá outras
providências.
Of. nº 976/2022
Informamos que o projeto de lei visa autorização do Poder Legislativo para utilizar-se de uma linha de crédito, portanto,
não tem como definir a quantidade de
parcelas, pois tudo dependerá do valor
que será solicitado, uma vez que a linha
de crédito é de até R$86 milhões, podendo utilizá-lo integralmente, fracionado ou nenhum valor. Não há como
se falar em impacto financeiro e orçamentário, uma vez que não definiu-se o
valor a ser utilizado. A taxa de juros é de
3% ao ano.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1984/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre os cargos da Secretaria Municipal
de Educação.
Of. nº 969/2022
O Departamento de Recursos Humanos
informa que, atualmente, a Secretaria
de Educação conta com catorze cargos
em comissão. Seguem, por cópia, as in-
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Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

formações prestadas pela Secretaria de
Educação.
Prefeito Municipal

tante que foi contratado, R$ 606.805,00?
O contrato ainda não foi utilizado.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1985/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Prefeito cópias do plano de trabalho para o cumprimento da Lei Complementar 481, de 15 de junho de 2022.

Requerimento N° 1989/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre o montante
que se recolheu ao Regime Geral de Previdência Social-RGPS por conta das contratações temporárias, servidores comissionados, serviços e obras públicas
realizadas por mão de obra terceirizada,
nos últimos 20 anos.

Of. nº 969/2022
A Diretoria Administrativa da Secretaria
de Educação informa que, para o cumprimento da Lei Complementar 481, de
15 de julho de 2022, o plano de trabalho
está em fase de elaboração.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1986/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para a realização da audiência pública sobre
a importância do aleitamento materno.
Requerimento N° 1987/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para a realização da audiência pública
sobre o mês de conscientização sobre o
Agosto Lilás.
Requerimento N° 1988/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a contratação
da empresa Geração Autos Parte Ltda.
Of. nº 977/2022
Seguem abaixo as informações prestadas
pelo Departamento de Frota e Logística:
- A empresa contratada já efetuou algum
serviço nas viaturas que compõem a
frota da Prefeitura de Taubaté? Não.
- Se positivo, quais as viaturas (marca,
modelo, placa e patrimônio) que passaram por manutenção? O contrato
ainda não foi utilizado.
- Qual o valor gasto até agora do mon-

Of. nº 977/2022
O Departamento de Recursos Humanos
informa que os recolhimentos aos
Regime Geral de Previdência, derivados
de folha de pagamentos dos servidores,
são realizados em montante único, não
havendo separação entre regimes, conforme requerido. Segue os valores repassados anualmente ao RGPS referente aos
processamentos em folha de pagamento
da Prefeitura. Por fim, o Departamento
de Recursos Humanos informa que os
servidores efetivos designados para o
exercício de funções de confiança permanecem contribuindo ao IPMT — Instituto
de Previdência do Município. Quanto aos
itens “c” e “d”, a Secretaria de Finanças
informa que tão logo restaurados os sistemas, as informações serão levantadas
pelo Departamento de Contabilidade e
posteriormente encaminhadas.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1991/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a prorrogação
com reajuste de contrato com a empresa
UNIPSICO de Taubaté.
Of. nº 977/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Saúde:
A empresa foi contratada para a prestação de serviços de psicologia para a
população atendida pelas unidades de
saúde (Atenção Primária, Saúde Mental
e Especialidades) pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde. A média dos
serviços contratados é de 3.150 atendimentos mensais. O valor mensal do contrato é em média R$94.065,28. Os serviços são fiscalizados pelas Unidades de
Saúde Mental, Atenção Primária à Saúde
e Especialidades.
A fiscalização realizada pela chefia de Divisão de Saúde Mental e Coordenação
da Rede de Atenção Primária ocorre de
forma que a emissão das notas fiscais
acontece após a verificação da quantidade de atendimentos realizados, e
caso necessário, são realizados apontamentos e correções dos valores. Mensalmente são enviadas folhas de frequência
dos profissionais que atuam na Assistência em Psicologia.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1990/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a expansão das especialidades médicas no Ambulatório Médicos de Especialidade - AME unidade de Taubaté.

Requerimento N° 1992/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de determinar que a Secretaria
competente intensifique o policiamento
nas ruas adjacentes ao Centro de Convivência do Idoso Darcy Nunes do Nascimento, localizado na rua Ismênia de
Matos Ribas nº 65 - Vila Marly, onde duas
idosas sofreram sequestro-relâmpago.

Of. nº 977/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria Municipal de
Saúde.
Prefeito Municipal

Of. n° 1096/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
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