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POLUIÇÃO VISUAL

Título de protetor independente
de animais vai reconhecer quem
se dedica à assistência voluntária

Proposta aprovada em Plenário
busca combater excesso de fios
sem uso em postes
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SESSÃO

RECONHECIMENTO
A PROTETORES DE
ANIMAIS EM TAUBATÉ
DEPENDE DE SANÇÃO
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Segue para sanção do prefeito o projeto de lei
118/2021, de autoria do vereador Moises Luciano
Pirulito (PL), que cria o título de Protetor Independente de Animais.
O reconhecimento será atribuído a pessoas que
voluntariamente prestam assistência a animais
abandonados que carecem de socorro ou em situação de perigo.
Com validade de dois anos, o título poderá ser
renovado por iguais períodos, desde que a pessoa
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mantenha ativas as iniciativas que geraram a certificação ou desenvolva novas ideias para a causa
animal (ações, campanhas, projetos, atividades e
trabalhos de fomento à adoção, castração, vacinação, acolhimento e bons tratos aos animais).
A proposta, aprovada em segunda votação no
dia 22, reconhece como de interesse público o
trabalho do protetor independente e autoriza a
criação, pelo Poder Executivo, do Cadastro Municipal de Protetores de Animais Independentes.
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SESSÃO

Câmara rejeita veto a limite
de 20% da gratificação de
oficiais da GCM
O Regime Especial de Trabalho Policial (RETP),
que foi criado em Taubaté para ampliar o salário
dos guardas municipais, será limitado a 20% no
caso dos oficiais (comandante e subcomandante)
da Guarda Civil.
Este limite foi inserido no projeto de lei 180/2021,
que havia sido apresentado pelo prefeito José Saud
(MDB), por emenda dos vereadores Adriano Coletor Tigrão (Cidadania), Paulo Miranda e Marcelo

Macedo, do MDB.
No entanto, o prefeito José Saud vetou a sugestão e argumentou que esse assunto é exclusivo
do Poder Executivo.
Na sessão do dia 22, os vereadores derrubaram
o veto do prefeito. Com isso, cabe à Presidência da
Câmara promulgar a regra, de forma que o índice
de 20% seja incorporado à lei, já sancionada em 17
de fevereiro.
Vitor Reis
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SESSÃO

PROPOSTA QUER
COMBATER EXCESSO DE
FIOS EM POSTES
Stockphotos

Sabe aquele excesso de fios e equipamentos nos
postes? Eles podem deixar de existir.
Isso porque a Câmara de Taubaté aprovou em
segunda votação no dia 22 o projeto de lei 93/2021,
de autoria dos vereadores Douglas Carbonne e
Nunes Coelho, do Republicanos, que obriga o alinhamento e a retirada de fios, cabos e equipamentos fixados em postes de energia elétrica,
sempre que não tenham mais utilidade.
Se for verificada a infração, a empresa concessionária será notificada para promover a regularização em 30 dias. O não cumprimento da regra
sujeitará a concessionária ou permissionária de
energia elétrica à multa de R$464, valor fixado
pela Comissão de Justiça.
O projeto segue para sanção do prefeito, para
que se torne lei. O prazo das empresas para adequação à regra será de um ano.

Rua Chiquinha de Mattos poderá ser
reconhecida como “Rua dos Móveis”
Na sessão do dia 22, os vereadores de Taubaté confirmaram a aprovação, em segunda votação, do projeto de
lei ordinária 165/2021, de autoria da vereadora Vivi da
Rádio (Republicanos), que
acrescenta à denominação da
rua Dona Chiquinha de Mattos
as expressões “cidadã benemérita” e “Rua dos Móveis”.
A inclusão da expressão rela-
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cionada aos móveis, de acordo
com a autora, foi um pedido dos
comerciantes do ramo que têm
estabelecimentos
localizados
nesta via.
Vivi esclareceu que a rua continuará a se chamar Chiquinha
de Mattos, mas com o acréscimo
do nome fantasia.
Com objetivo de preservar
a nomenclatura original da
rua, seis vereadores votaram
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contra a proposta – Alberto Barreto (PRTB), Elisa Representa
Taubaté (Cidadania), Marcelo
Macedo (MDB), Neneca Luiz
Henrique (PDT), Rodson Lima
Bobi (PSDB) e Serginho (Progressistas). Outros 11 vereadores
votaram favoráveis, e houve
uma abstenção, de João Henrique Dentinho (União).
O projeto segue para sanção
do prefeito, para que se torne lei.

LEI

Complemento do Fundeb é garantido a
demais servidores da Educação
Imprensa CMT

O presidente da Câmara de Taubaté, Paulo Miranda (MDB), sancionou o inciso do artigo 2º da Lei 5.694, de 21 de dezembro, para garantir aos “servidores lotados na pasta da Educação” o complemento
remuneratório com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb).
A publicação foi feita no Boletim Legislativo 1438, do dia 18, já que
o veto parcial do prefeito ao inciso foi derrubado em Plenário. Pelo
projeto, o complemento seria destinado aos profissionais da edu-

cação básica, docentes com classes e aulas atribuídas de forma subsidiária à Lei Complementar
180, de 2007.
A inclusão dos servidores lotados na pasta da
Educação ao projeto original, que tem autoria
do prefeito, foi feita por meio de emenda da Comissão de Justiça.
Para conhecer esta e outras leis municipais
acesse o portal da Câmara de Taubaté na internet.

Emendas parlamentares serão
divulgadas no site da Prefeitura
Stockphotos

A divulgação das emendas impositivas destinadas a Taubaté
no site da Prefeitura está garantida com a promulgação da Lei
5.713, de 14 de março, pelo presidente da Câmara, vereador
Paulo Miranda (MDB).
O projeto, de autoria dos vereadores João Henrique Dentinho (União) e Alberto Barreto
(PRTB), determina que emendas

parlamentares a leis orçamentárias federal, estadual e municipal deverão ser publicadas no
site da Prefeitura com nome do
autor, número, objeto, valor e
respectivas notas fiscais.
O projeto de lei havia sito vetado pelo prefeito José Saud
(MDB), mas o veto foi derrubado
pelo Plenário na sessão do dia 9
de março.
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LEI

LEI OFICIALIZA ALTERAÇÃO NA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DE TAUBATÉ
Imprensa CMT

A Lei Complementar 475, de 17 de março, efetiva a alteração na estrutura administrativa do município proposta pelo prefeito José Saud (MDB)
e aprovada pela Câmara de Taubaté durante a
sessão do dia 15.
O texto ajusta a recém-publicada Lei Complementar 470, que trata da estrutura administrativa
do município, quanto à inclusão do quadro de atribuições dos cargos em comissão e faz ajuste na
carga horária de trabalho de cargos como de assistente social e enfermeiro.
A mudança abrange, ainda, a revisão na quantidade das funções de confiança, incluindo 13
chefias de serviço, 12 supervisões técnicas, sete
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assistências técnicas e dez chefias de divisão, distribuídas nas diversas Secretarias; faz a reorganização da tabela remuneratória dos servidores da
Prefeitura e proporciona a atualização das referências a título de perdas salariais do funcionalismo público em anos anteriores.
Também são feitas a reorganização da estrutura
hierárquica, realocando algumas Áreas em Secretarias, e a inclusão do quadro de pessoal do Instituto de Previdência de Taubaté (IPMT).
Outra mudança promovida pela lei é a alteração
para função de confiança nos cargos de diretor pedagógico das Escolas Municipais de Ciências Aeronáuticas, Fêgo Camargo e Madre Cecília.
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AUDIÊNCIA

AUDIÊNCIA DEBATE
ENFRENTAMENTO À COVID
Vitor Reis

Erika Oliveira,
Maria Angela
Santos, Mario
Peloggia,
Alberto Barreto,
Carlos Nigro

A Câmara realizou audiência
pública no dia 17 para debater
o enfrentamento à covid no município. A iniciativa foi do vereador Alberto Barreto (PRTB),
autor do requerimento 169/2022.
O vereador apresentou um
estudo endossado por 45 médicos dizendo que as “vacinas
não podem causar doença ou
morte”, ao contrário das vacinas
oferecidas contra a covid. Ressaltou que os estudos relacionados a esta vacina ainda estão
em andamento, com prazo de
conclusão em 2026. “Como foi
produzida? Quais as questões de
segurança dela?”, questionou.
Barreto afirmou que houve
subnotificação de reações após a
aplicação de vacina e acrescentou
que há conflitos de interesses de
pediatras que defendem a vacinação e a ligação de médicos com
a indústria química.
Gestora de Vigilância em

8

Saúde, Érika Oliveira apresentou
informações sobre o atendimento desde o início da pandemia, em 2020, até o dia 10 de
março deste ano: 72.292 casos
e 928 mortes. Érika frisou que,
com o início da vacinação em
2021, houve queda do número
de óbitos.
O secretário de Saúde, Mario
Pellogia, disse que o aumento
repentino de casos na virada
de 2021 para 2022 exigiu ações
emergenciais. “Em outubro de
2021, com a queda de casos, os
140 leitos começaram a ser reduzidos. Ficamos com dez leitos no
Hospital Municipal e 28 no Pronto-Socorro Municipal (PSM).
Mas, perto do Natal, tivemos um
aumento acentuado de casos,
que fez com que as nossas unidades de Pronto Atendimento,
que em novembro realizaram
de 16 a 18 mil atendimentos, em
dezembro e janeiro ultrapas-
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sassem 80 mil atendimentos. ”
O médico otorrinolaringologista Carlos Nigro
falou sobre o tratamento precoce, que “não são
duas ou três drogas”, mas algo “diferenciado”, de
acordo com o paciente.
Nigro ainda afirmou que o teste PCR não é um
exame criado para detectar vírus, mas sim partículas virais, o que resulta em vários casos de
falso positivo ou falso negativo e, consequentemente, o registro de pacientes assintomáticos.
“Foi criada a ideia de uma doença assintomática”, criticou.
Médica infectologista da Secretaria de Saúde,
Maria Ângela Barguil Santos disse que, apesar de
questionar a rapidez com que a vacina da covid foi
desenvolvida, defende a campanha de vacinação
como forma de amenizar os casos e reconhece
que todos os recursos à disposição, como o tratamento precoce, por exemplo, ofereceram alguma
contribuição para conter o avanço da doença.
Participaram da audiência os vereadores
Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa
Taubaté, do Cidadania; Boanerge (PTB), Jessé Silva
(PL), Marcelo Macedo (MDB), Rodson Lima Bobi
(PSDB), Serginho (Progressistas) e Vivi da Rádio
(Republicanos).

LEI

Revisão anual dos servidores da
Unitau é sancionada
Medida abrange servidores técnico-administrativos e docentes da Unitau, da
Escola Dr. Alfredo José Balbi e aposentados e pensionistas da Universidade
que possuem o direito à paridade
A revisão anual de 11,2% no salário dos servidores da Universidade de Taubaté (Unitau) está
oficializada pela Lei 5.714, de 17 de março. O projeto é de autoria do prefeito José Saud (MDB).
A revisão abrange servidores técnico-administrativos e docentes da Unitau, da Escola Dr. Alfredo José Balbi e aposentados e pensionistas da
Universidade que possuem o direito à paridade.
De acordo com a Unitau, o impacto orçamen-

tário será de 9%, com crescimento de R$ 7,7 milhões nas despesas. Com o aumento, o menor
salário passa de R$869 para R$966. Para os diretores, o salário sobe de R$7.122 para R$7.920; pró-reitores, de R$7.478 para R$8.316; vice-reitor, de
R$7.834 para R$8.712; e reitor, de R$8.903 para
R$9.900.
Esta e outras leis municipais estão disponíveis
no portal da Câmara de Taubaté na internet.
Stockphotos
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PALAVRA DOS VEREADORES

45ª sessão ordinária
O vereador Jessé Silva falou
sobre as cirurgias de câncer de
mama no Hospital Municipal Universitário (H-Mut), que passaram
a ser realizadas após o assunto ter
sido abordado em audiência promovida por iniciativa dele.

JESSÉ SILVA
PL

- Isso foi a conquista do nosso
mandato. Eu tenho muito orgulho de vir à tribuna e mostrar
o que estamos colhendo hoje,
quando, numa audiência pública aqui, até o diretor da SPDM
(organização social responsável
pelo H-Mut) nos afrontou com
a burocracia. Hoje, está aí a resposta do empenho desta Casa,
do apoio que eu estou tendo
dos nobres pares. É lógico que

O vereador João Henrique Dentinho sugeriu dois locais para instalar o Centro Pop, que presta
atendimento a pessoas em situação de rua: o prédio do Solar dos
Conselhos, que está sendo desocupado, ou o imóvel do bar Porca Miséria, ao lado da Rodoviária Velha.
Dentinho é contrário à instalação
do Centro Pop no Jardim Maria Augusta, como pretende a Prefeitura.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União
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- Deixo bem claro a consideração que nós temos pelos moradores de rua. A gente quer um
local adequado, para que eles
possam ser atendidos. Porque
muitas vezes, quando eles vão
para uma área residencial,
queira ou não queira, eles são
discriminados. A gente está in-
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todos têm a importância, mas
a mulher tem prioridade.
Depoimentos
Jessé mostrou um vídeo em
que o médico André Girard manifesta a alegria e a satisfação
de poder realizar as cirurgias
no H-Mut. Durante audiência
pública na Câmara em 2021,
Girard usou a tribuna para se
dispor, publicamente, a fracionar sua jornada de trabalho
entre atendimentos na rede
municipal e realização de cirurgias no hospital.
Em outro vídeo, a paciente
Bruna Aires agradece a oportunidade de passar por cirurgia no
H-Mut, durante a qual se submeteu a um procedimento devido ao câncer de mama.

dicando locais melhores para
eles serem atendidos.
IPMT
Dentinho falou sobre medidas
em prol do IPMT, discutidas durante a sessão extraordinária em
que Anderson Carlos Barbosa foi
aprovado como novo presidente
do Instituto. Lembrou que no
dia 6 de abril será realizada audiência pública sobre o IPMT e
conclamou os servidores municipais a participarem.
Educação
O vereador se reuniu com a
secretária de Educação, Vera
Hilst, para conversar sobre a
lei de gratificação para os profissionais do setor e afirmou
que o assunto deverá ser tema
de audiência.

PALAVRA DOS VEREADORES

45ª sessão ordinária
O vereador Moises Luciano Pirulito mostrou imagem de abandono do Cemitério Municipal,
com mato alto e banheiros em péssimo estado de conservação, e a situação atual, com a poda de mato
realizada após a Prefeitura atender
às reivindicações de melhorias
que ele fez em relação ao local.

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL

- Um lugar precisando de
atenção. A gente tem que
mostrar os problemas, para que
sejam resolvidos. Foi isso o que
fizemos e prontamente encaminhamos o pedido para a Secretaria e o prefeito. Imediatamente
foi feito, ficou tudo limpinho. O
prefeito não consegue cuidar
da cidade toda porque é muito

O vereador Paulo Miranda apresentou moção de aplauso à Associação para Síndrome de Down
(Assid), em lembrança ao Dia Internacional da Síndrome de Down
e pelos relevantes serviços prestados à sociedade de Taubaté.

PAULO MIRANDA
MDB

- O Dia Internacional da Síndrome de Down marca a luta
contra o preconceito e a inclusão
desse grupo. Há uma razão para
a escolha desta data: ela é referente à alteração genética do
cromossomo 21, porque (todo
cromossomo) deve ser formado
por um par, mas no caso das
pessoas com a síndrome, são
três (cromossomos 21). Por esse
motivo, o dia 21/3 foi escolhido

grande, então, precisa do auxílio dos vereadores, apontando, mostrando, ponderando a situação da cidade.
Sobre a situação do banheiro,
vamos continuar cobrando.
Área rural
Moises
Pirulito
chamou
atenção para a situação da Estrada do Graminha, no bairro
Caieiras, que está sofrendo com
constantes quedas de energia.
Disse que visitaria o bairro na
quarta-feira, 23, em companhia
do secretário de Serviços Públicos, Alexandre Magno, para
avaliar as dificuldades e as situações que os moradores encontram naquela região.

como o Dia Internacional da
Síndrome de Down. Aproveito
para parabenizar o excelente
trabalho realizado pela Assid.
Polícia
Miranda também apresentou
moção de aplauso ao 5º Batalhão
da Polícia Militar do Interior
(BPM-I), pelos 126 anos de atuação. “Fiz parte dessa história
por 30 anos.”
Cemitério
O vereador classificou como
“indecente” a situação do Cemitério Municipal e pediu à Secretaria de Serviços Públicos que
“dê o mínimo de dignidade para
que as pessoas que vão visitar
seus entes queridos não precisem pegar carrapato e pulga”.
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PALAVRA DOS VEREADORES

45ª sessão ordinária
O vereador Richardson da Padaria sugeriu ao prefeito, por meio
de indicação, a criação do Bibi Móbile, aplicativo de transporte que é
utilizado em Araraquara.

RICHARDSON DA PADARIA
União

- O que chamou a atenção é o
repasse que o aplicativo faz aos
motoristas, que chega a 95%. É
um projeto sem fins lucrativos
em que os usuários pagam com
o condutor. Diferentemente de
outros aplicativos, que têm uma
taxa muito alta aos motoristas,
esse projeto apresenta um
custo menor para os usuários e
um lucro maior aos motoristas.
A gente está apresentando para
que a Secretaria de Mobilidade

O vereador Rodson Lima Bobi
afirmou que continua a fazer a
blitz da saúde, para visitar as unidades da rede municipal. Na terça-feira, 22, ele esteve na Estratégia
de Saúde da Família (ESF) Chácara
Silvestre, no Posto de Atendimento
Médico e Odontológico (Pamo)
Três Marias I e na Unidade Básica
de Saúde (UBS) Fazendinha.

RODSON LIMA BOBI
PSDB
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- Levantamos diversas demandas estruturais, como a
questão do ar-condicionado,
manutenção de algumas unidades, material que precisa ser
colocado. Teve alguns lugares
em que questões básicas estão
faltando, questões mínimas de
estrutura. Então, fica o recado
para o pessoal da Secretaria
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estude esse projeto, que é
muito interessante, traz mais
segurança aos usuários, uma
condição financeira melhor,
um repasse melhor e uma lucratividade maior.
Sinalização
Richardson lembrou que há
tempos cobra sinalização na estrada do Barreiro e informou
que será instalado semáforo
entre as avenidas Miguel Garcia
Velho e José Penna Florençano.
Denominação
O vereador apresentou um
projeto de lei para denominar
Danilo Schinberger da Cunha
Mendes o sistema de lazer do
Jardim dos Lagos.

de Saúde, sobre a compra
de alguns equipamentos, e
um deles que me chamou
muita atenção foi a falta de
uma lâmpada de um equipamento para coletar o exame
preventivo das mulheres. Isso
é um custo muito pequeno
para que estivesse faltando.
IPTU
Bobi citou uma lei de sua autoria, promulgada pelo presidente da Casa, Paulo Miranda
(MDB), para garantir isenção
de Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana
(IPTU) para aposentados e pensionistas que tenham apenas um
imóvel em Taubaté.

PALAVRA DOS VEREADORES

45ª sessão ordinária
O vereador Serginho lembrou
que o dia 22 de março é o Dia Mundial da Água e reforçou à Prefeitura o pedido de análise da qualidade da água de uma bica na
Esplanada Santa Terezinha.

SERGINHO
Progressistas

- Fica ali na Esplanada Santa
Terezinha, entre a rua Renato
Ortiz e o córrego Monção. Nós
estamos solicitando a análise
desta água e também a revitalização do local, porque muitas
pessoas vão buscar água na
bica, e aí fica essa sujeira toda,
e nós queremos a revitalização
deste local. Hoje é o Dia da
Água, então, queremos homenagear este dia trazendo para
vocês esta bica, que temos ali

A vereadora Talita Cadeirante
falou sobre o Dia da Síndrome de
Down, celebrado em 21 de março.
Apresentou imagens de um ensaio
fotográfico feito com pessoas que
têm a síndrome.

TALITA CADEIRANTE
PSB

- Tem o nome de Love Means,
que significa “amor significa”
ou “amor quer dizer”. É um
ensaio fotográfico que traz relatos de pessoas com síndrome
de Down e que mostra a forma
delas se relacionarem. Traz
também seus relatos do dia a
dia. O dia é reconhecido como
Dia Nacional da Síndrome de
Down, mas a ONU reconhece
a data desde 2006. Olha só
como a política no nosso país

na Esplanada Santa Terezinha
e que é muito utilizada.
Ala hospitalar
Serginho fez apelo ao prefeito
para que seja aberta uma ala psiquiátrica no H-Mut. Ele citou
o caso de um paciente que estava acamado na UPA, e teve que
ficar amarrado, situação que
causou sofrimento para o paciente e seus familiares.
Transporte
O vereador exibiu a imagem
de um ônibus que passa pela
Vila Aparecida e fica lotado durante a manhã. Ele sugeriu a
ampliação de veículos entre
o horário das 6h às 9h, pois
muitos passageiros têm que
ficar esperando o próximo
carro, devido à lotação.

é algo lento: começou a tramitar essa data em 2011,
mas só foi sancionada esse
ano. É por isso que é tão importante que a gente ocupe
esses espaços com muita representatividade.
Gabinete Itinerante
Talita registrou que, neste
mês, ela e sua equipe começaram a ir aos bairros por meio
do programa Gabinete Itinerante. “Estamos conhecendo
os equipamentos públicos, fiscalizando a questão da acessibilidade e do que falta também
para os servidores e para as
pessoas que trabalham nesses
equipamentos”, explicou.
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PALAVRA DOS VEREADORES

45ª sessão ordinária
lhando sem dignidade, inclusive sem equipamento de
segurança, além de não ter
uma roupa digna para trabalhar. Então, eu mandei
emendas. A gente conseguiu
- Expliquei para eles sobre a vo- uniformizar todos, todos com
tação do projeto que nós ti- bota, todos com um uniforme,
vemos nesta Casa (alteração
e eles ficaram muito felizes.

A vereadora Vivi da Rádio se
reuniu com trabalhadores do
cargo de braçal da Prefeitura e
falou sobre os assuntos tratados.
Lembrou a iniciativa que promoveu por melhores condições de
trabalho para a categoria.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

na estrutura administrativa da
Prefeitura), sobre o combinado
com o prefeito para o reajuste
inflacionário, e talvez, se ele
conseguir, uma reforma administrativa para melhorar a referência desses trabalhadores.
Eu me lembro do meu primeiro
mandato, eles estavam traba-

O vereador Alberto Barreto
falou sobre os números apresentados em audiência pública realizada na Câmara no dia 17 de
março, por iniciativa dele, com o
objetivo de fazer um balanço dos
dois anos de pandemia de covid
em Taubaté.

ALBERTO BARRETO
PRTB
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- Os dados mostraram para a
gente que a vacina não protegeu aquilo que falaram que
ia proteger. Dá para identificar
que a pior vacina é a Coronavac,
que é a mais fraca. Já se falava
lá atrás que as pessoas, mesmo
com Coronavac, tomando uma,
duas, três ou quatro doses, principalmente pessoas idosas,
com comorbidades, o risco de
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Máscara
Vivi recebeu denúncias de
mães de alunos sobre a exigência do uso de máscaras nas
escolas, mesmo depois de o Estado ter retirado a obrigatoriedade. Entre as denúncias recebidas está o caso de um aluno
que teria feito prova do lado de
fora da sala de aula.

se contaminar e ir a óbito é
grande. A vacina não teve a
eficiência que diziam que
teria. Aí, parece que venderam
algo que não tinha eficiência
comprovada. A ciência não foi
tão ciência assim.
Números
Entre os dados apresentados
pela Secretaria de Saúde na audiência, destacados pelo vereador, estão o registro de que, em
2020, Taubaté teve 10 mil contaminados por covid-19 durante o
ano inteiro, e 197 óbitos.
Em 2022, em apenas dois
meses e meio, em Taubaté,
foram 16 mil contaminados pela
covid-19, e 75 foram a óbito.

PALAVRA DOS VEREADORES

45ª sessão ordinária

BOANERGE
PTB

DIEGO FONSECA
PSDB

Na sessão do dia 22, o vereador Boanerge registrou o atendimento a solicitações que ele
encaminhou à Prefeitura de
Taubaté, de poda de mato e
limpeza, referentes a diversos
pontos da cidade.

mais uma vez na pessoa do
Airton, que vem atendendo
a todos os munícipes. Atendendo os vereadores não,
vem atendendo à sociedade.

- Nós temos o antes e o depois
dos canteiros centrais da
avenida Bagé. Na Vila IAPI, o
problema do canteiro central
da Moacyr Freire, a mesma
coisa. Também na praça Antônia Luzia Rodrigues, no
Parque São Luíz, próxima à
Escola Walter Thaumaturgo, e
ao mini-horto no bairro. Quero
agradecer ao pessoal da Secretaria de Serviços Públicos,

Sinalização
Boanerge esteve na região
do Sesc, acompanhado da gestora da Área de Sinalização Viária, Gisele Lombardi, e registrou pedido de sinalização
vertical e horizontal.
Quadra de malha
O vereador solicitou também
a manutenção da quadra de
malha do Parque São Luiz e
mostrou que a limpeza foi
feita. “Mais um equipamento
público em condições de ser
devolvido à municipalidade.”

O vereador Diego Fonseca se dirigiu à diretora do H-Mut, Fabiana
Caldeira, e solicitou providências
em relação aos procedimentos
adotados com as gestantes no momento do parto.

para mudar o procedimento?
Será que as mães taubateanas
têm que ir para outras cidades
para terem os seus bebês? É
isso o que está acontecendo!

- Estamos tendo problemas
com as mães que estão para ter
os seus bebês, principalmente
quando estão na 40ª semana.
Tem leis federal e estadual que
permitem que a mãe escolha
se ela vai fazer o parto normal
ou se ela vai fazer a cesariana.
Agora eu pergunto, Fabiana,
você que é diretora: o seu Conselho Federal de Medicina tem
uma resolução para isso? Será
que vai ter que morrer criança

Autismo
O parlamentar divulgou a Semana de Conscientização sobre
o Autismo, realizada entre 4 e 8
de abril, com programação de
palestras sobre o tema.
Secretários
Diego comentou a afirmação
do vereador Adriano Coletor
Tigrão (Cidadania) de que alguns secretários estariam condicionando o atendimento a solicitações de parlamentares ao
recebimento de emendas impositivas ao orçamento.
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Sessão
46ª SESSÃO ORDINÁRIA
29.3.2022
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
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 23/2021, de autoria
dos Vereadores Adriano Coletor Tigrão,
Elisa Representa Taubaté e Vivi da Rádio,
que inclui dispositivo na Lei Complementar nº 7, de 17 de maio de 1991, para
especificar nova exceção aos casos em
que é vedada a outorga de permissões a
vendedores ambulantes.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 17/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que denomina Escola
Municipal de Ensino Infantil E.M.E.I.
Profa. Marilda Prado Yamamoto.
- Há uma emenda.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 159/2021, de autoria da Vereadora Vivi da Rádio, que dispõe sobre
a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com Transtorno do
Espectro Autista e suas famílias.
– Há uma emenda.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária 184/2021, de autoria do Ve-

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

reador Serginho, que dá nova redação
a ementa e ao art. 1º da Lei nº 3.485, de
29 de dezembro de 2000 (retifica nome
da Associação Protetora de Animais de
Taubaté).
ITEM 5
Discussão e votação única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 2/2022, de autoria
do Vereador Moises Luciano Pirulito, que
concede a Comenda Jacques Felix ao Sr.
Welly Ferreira Sierra.
– Há uma emenda.
PALAVRA DOS VEREADORES
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
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
Plenário Jaurés Guisard, 25 de março de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

abordará o Projeto de Lei nº 10/2022,
que trata do Plano Diretor de Turismo de
Taubaté.
Taubaté, 22 de março de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Portaria
PORTARIA N.º 52/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
Considerando o relatório final da Sindicância, instaurada pela Portaria nº
35/2022, que apurou os fatos narrados
no processo nº 380/2022,
RESOLVE:
Art. 1º APLICAR a pena de destituição de
cargo em comissão ao ex-servidor Anderson Custodio, nos termos do artigo
273 da Lei Complementar nº 1, de 4 de
dezembro de 1990, por violação aos seus
artigos 255, III e IX, 256, X, e 270, IV, convertendo a exoneração ocorrida em 01
de fevereiro de 2022 e observando a incidência da inabilitação para nova investidura em cargo público municipal, nos
termos do artigo 274, parágrafo único,
da Lei Complementar nº 1, de 4 de dezembro de 1990.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 25 de
março de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Audiência
PLANO DIRETOR DE TURISMO

PORTARIA N.º 53/2022

Comunicamos que no dia 31 de março,
quinta-feira, às 09h30 horas, na sede da
Câmara Municipal, será realizada, sob
coordenação do Vereador João Henrique Dentinho, Audiência Pública que

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
Considerando o relatório final da Sindicância, instaurada pela Portaria nº
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35/2022, que apurou os fatos narrados
no processo nº 380/2022,
RESOLVE:
Art. 1º APLICAR a pena de destituição
de cargo em comissão ao ex-servidor
Marcelo José dos Santos, nos termos do
artigo 273 da Lei Complementar nº 1, de
4 de dezembro de 1990, por violação aos
seus artigos 255, III e IX, 256, X, e 270, IV,
convertendo a exoneração ocorrida em
03 de fevereiro de 2022 e observando a
incidência da inabilitação para nova investidura em cargo público municipal,
nos termos do artigo 274, parágrafo
único, da Lei Complementar nº 1, de 4 de
dezembro de 1990.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 25 de
março de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
Requerimento N° 183/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito a revitalização da
Praça São Paulo e providências urgentes
de conservação.
Of. nº 148/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a capina e poda será incluída em sua
programação de serviços.
Quanto à manutenção será realizada vistoria para levantamento das necessidades. A Secretaria de Segurança Pública
Municipal informa que a praça São Paulo
faz parte do Cartão de Prioridade de Patrulha - CPP.
Quanto ao programa Vizinhança Solidária, informamos que será encaminhada cópia do requerimento à Polícia
Militar com a sugestão.
Prefeito Municipal
18
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Requerimento N° 184/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
programa de preservação de nascentes
no município de Taubaté.
Of. nº 148/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Meio Ambiente e
Bem-Estar Animal.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 185/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
implantação de cobertura na passarela e
viaduto do bairro Fonte Imaculada.
Of. nº 148/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que não obteve retorno da Concessionária CCR Nova Dutra sobre a instalação de grades de proteção mais altas,
fechadas e/ou cobertura nas passarelas
e viadutos. A Secretaria esclarece que o
novo contrato de concessão se inicia em
março de 2022, quando será possível solicitar novos investimentos na rodovia,
como na instalação desses dispositivos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 186/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Prefeito que estude junto à
Secretaria competente a instalação de
exaustores eólicos no ginásio de handebol, no bairro Emecal.
Of. nº 149/2022
A Secretaria de Esportes informa que a
solicitação será objeto de análise juntamente com os gestores da modalidade
para possível futura instalação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 187/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
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Requer informações sobre a relação de
canteiros e praças que integram o rol de
serviços de competência da EcoTaubaté.
Of. nº 137/2022
Seguem abaixo as informações prestadas
pela Secretaria de Serviços Públicos.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 188/2022
Autor: Professor Edson
Requer a poda da árvore localizada na
rua Itaparica, na altura do número 36, no
bairro Bonfim.
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 189/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a implantação de faixa de pedestres na Estrada do Barreiro, próximo
ao ponto de parada de ônibus, na altura
do Supermercado Thomazzini.
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que somente após a implantação
do sistema binário na região da Estrada
do Barreiro serão realizados estudos do
sistema de trânsito local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 190/2022
Autor: Professor Edson
Requer a análise de possível supressão
da árvore na Rua José Francisco Lobato,
altura do número 448, Chácara Campestre.
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria para avaliação
e posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 191/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de poda das palmeiras localizadas no Conjunto Urupês.
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 192/2022
Autor: Professor Edson
Requer a manutenção da iluminação da
“Passarela Ferroviária Independência”,
localizada próxima ao cruzamento da
Avenida Marrocos com a Rua Antônio Camilher Filho, no bairro Independência
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
levantamento das necessidades e posterior providência.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 193/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de inclusão das
fábricas de cervejas artesanais de Quiririm na rota turística do município.
Of. nº 141/2022
Segundo informa o diretor de Desenvolvimento de Turismo, Sr. Ricardo Carvalho de Vilhena, ainda não temos uma
rota turística oficial instituída em nosso
município, com exceção das rotas rurais,
para que possamos realizar essa inclusão
sugerida. Vale ressaltar que o Departamento de Turismo está criando ferramentas e ações voltadas ao turismo, seguindo determinações estabelecidas no
Plano Municipal de Turismo, inclusive a
criação de novas rotas turísticas. Aproveitamos para mencionar a importância
do cadastramento das empresas no Cadastro Municipal de Turismo, que servirá
de ferramenta fundamental para em-
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basar as ações desse, inclusive as rotas
turísticas. Nesse sentido, o Departamento de Desenvolvimento de Turismo
conta com a colaboração do nobre vereador para a divulgação desse cadastro.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 194/2022
Autor: Professor Edson
Requer a implantação de sinalização horizontal e vertical para informar a existência
de radar de velocidade na Av. Dom Pedro I,
próximo ao Via Vale Garden Shopping.
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que há placas de sinalização, informando a velocidade máxima permitida
e placa indicando a existência de fiscalização eletrônica. Salienta-se que a sinalização horizontal de indicação de velocidade é complementar, não sendo
necessária para o local indicado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 195/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a possibilidade de retorno ou
previsão de retorno do curso de pedreiro
na Escola do Trabalho “Jaboticabeiras”.
Of. nº 141/2022
A Área Pedagógica do Ensino Técnico e
Profissionalizante da Secretaria de Educação informa que será realizado um levantamento de demanda e estudos de
viabilidade técnica e orçamentária para a
reimplantação do referido curso.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 196/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a realização de estudo e possível
abertura de rua na viela que liga a Rua
Wellington Queiroz de Oliveira até a Rua
Cesidio Ambrogi, no Conjunto Urupês.
Of. nº 141/2022

A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que não é viável a abertura de rua
na viela, tendo em vista que este loteamento se encontra inserido na Área Especial de Proteção da Paisagem Urbana,
devendo ser preservada a paisagem
existente. Para tanto, se faz necessária
análise especial da Secretaria de Planejamento Urbano e do Conselho de Desenvolvimento Urbano, havendo ainda a necessidade de desafetação dos sistemas
de recreio do loteamento em questão,
bem como da realização de audiências
públicas com a população do entorno.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 197/2022
Autor: Professor Edson
Requer a colocação de cestos de lixo por
toda a extensão da Avenida Itália.
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade de instalação, e a disponibilidade de lixeiras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 198/2022
Autor: Professor Edson
Requer e indica a possibilidade de que
sejam criados/instalados banheiros para
atender moradores de rua em pontos estratégicos no município.
Of. nº 141/2022
Cumpre-nos encaminhar, por cópia, as
informações prestadas pelo departamento competente da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 199/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a possibilidade de implantação
de sinalização com semáforo em dois
cruzamentos com a Estrada do Barreiro:
Rua José Penna Florençano x Estrada do
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Barreiro e Rua Eng. Agrônomo Mauro Di
Hipolito x Estrada do Barreiro.
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que somente será possível a instalação de semáforos nos cruzamentos
após a implantação de mão única na Estrada do Barreiro. Devido à quantidade
de aproximações e de movimentos de
conversão à esquerda existentes atualmente nos cruzamentos em questão, fica
inviabilizada a instalação de semáforos
neste momento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 200/2022
Autor: Professor Edson
Requer a colocação de placas de
“proibido jogar lixo” e cestos na área
verde entre a Rua Francisco de Matos e
Rua Cel. Benedito Elpídio Hidalgo, no
Conjunto Urupês.
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade da instalação, bem como a disponibilidade de
placas e papeleiras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 201/2022
Autor: Professor Edson
Requer a colocação de placas de
“proibido jogar lixo” e cestos na praça ao
lado da Escola Urbano, Conjunto Urupês.
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade da instalação, bem como a disponibilidade de
placas e papeleiras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 202/2022
Autor: Professor Edson
Requer a colocação de placas de
“proibido jogar lixo” por toda a extensão
20
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da Avenida Marrocos.
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade da instalação, e a disponibilidade de placas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 203/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de instalação de
grades de proteção nas passarelas e viadutos do município.
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que não obteve retorno da concessionária CCR Nova Dutra, sobre a instalação de grades de proteção mais altas/
fechadas nas passarelas e viadutos. A Secretaria esclarece, ainda, que o novo contrato de concessão se inicia em março
de 2022, quando será possível solicitar
novos investimentos na rodovia, como
na instalação desses dispositivos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 204/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de implantação de abrigos nos pontos de parada
de ônibus existentes nos dois lados da
Avenida Garcilio da Costa Ferreira, local
próximo ao residencial Vie Nouvelle e da
Arena Capri Beach Tennis, no bairro Independência – Barranco.
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que foi realizada visita técnica e foi
constatado que o local requer um abrigo
de ônibus, para atender os moradores e
trabalhadores do bairro, diante disso, foi
inserida em sua relação para a futura instalação do referido abrigo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 205/2022
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Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre programas
que incentivem a recolocação profissional de pessoas em situação de rua.
Of. nº 137/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia os esclarecimentos prestados pela Secretaria
de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 206/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito limpeza e poda do mato
na Praça da Estação, Jardim Gurilândia.
Of. nº 148/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 207/2022
Autor: Professor Edson
Requer a limpeza e corte do mato na área
de lazer localizada na Rua Maria Luiza
Neves Migoto, no Parque Arco-Íris.
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informaque a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 208/2022
Autor: Professor Edson
Requer a manutenção e fechamento dos
buracos na esquina da Rua Umberto Passareli com a Avenida Independência.
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 209/2022
Autor: Professor Edson
Requer a manutenção do asfalto e fechamento dos buracos existentes na
Rua Maria Luiza Neves Migoto, no Parque
Arco-Íris.
Of. nº 141/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 210/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito limpeza do mato no
campo do Ipiranga, no bairro Itaim, onde
o mato dificulta o acesso à arquibancada.
Of. nº 148/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 211/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a aquisição
de ambulâncias em atendimento a
emendas impositivas à LOA.
Of. nº 137/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde, visto que
as informações foram enviadas por meio
do Ofício 111,de 18 de fevereiro de 2022.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 212/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
limpeza de calçada na Rua Dr. Miguel
Vieira Ferreira, no Jardim Mourisco.
Of. nº 148/2022

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 213/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a previsão de
aumentar o valor do cartão Cesta Básica
e de ampliar a rede credenciada.
Of. nº 137/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 215/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer à Secretaria de Saúde informações sobre o sistema de vacinação.

presenta Taubaté, Jessé Silva, Marcelo
Macedo, Serginho
Requer autorização para realização de
Audiência Pública relativa aos serviços
prestados à Prefeitura pela EcoTaubaté e
cumprimento do respectivo contrato.
Requerimento N° 218/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
coleta de lixo na área central de Taubaté
Of. nº 148/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a coleta é feita na área central diariamente, após as 17/18 horas, menos aos
domingos, ressaltando que não há reclamações sobre esse serviço. A Secretaria solicita que seja informado o nome
e telefone do reclamante, para que possa
contatá-lo e apurar o fato.
Prefeito Municipal

Of. nº 139/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia os esclarecimentos prestados pela Vigilância
Epidemiológica da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Requerimento N° 219/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito que determine providências necessárias quanto ao serviço
de tapa-buracos no cruzamento da Av.
Geraldo Antônio da Silva com a Rua Benedito Tadeu Pião, na Vila Bela

Requerimento N° 216/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito que determine à Secretaria de Segurança Pública que faça constante ronda policial no Sedes, para coibir
uso indevido das redes das quadras.

Of. nº 148/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
realização do serviço.
Prefeito Municipal

Of. nº 148/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que já são realizadas
rondas constantes no local e que intensificará o patrulhamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 217/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito, Adriano
Coletor Tigrão, Diego Fonseca, Elisa Re-

Requerimento N° 220/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito interceder junto
à EDP Bandeirante para providenciar a
poda de árvores na Estrada do Graminha,
Caieiras, que estão sobre a fiação
Of. nº 148/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
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que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal

Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a paralisação de obras nas proximidades do Sedes.

Requerimento N° 221/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito manutenção urgente da Estrada Municipal do Graminha.

Of. nº 145/2022
A Secretaria de Obras informa que as
obras estavam paralisadas devido a problemas financeiros com a Caixa Econômica Federal/Finisa, e uma reunião foi
marcada para tratar sobre a retomada da
obra em questão.
Prefeito Municipal

Of. nº 148/2022
A Secretaria de Obras informa que foram
removidas todas as obstruções e reconstruída a ponte avariada, tornando o
tráfego da Estrada Caieiras até o Mangaló.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 223/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito solução para adequado escoamento de águas pluviais e
mitigação definitiva dos constantes alagamentos na Av. Bandeirantes, altura
do nº 6.173, e na Av. Dr. José Ortiz Patto
- Jadim Gurilândia.
Of. nº 148/2022
A Secretaria de Obras informa que estão
sendo realizadas vistorias técnicas,
limpeza de bocas de lobo e estudo para
contenção dos alagamentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 224/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito informações sobre o
cancelamento no pagamento de abono
para inativos da Unitau, pelo IPMT.
Of. nº 145/2022
Seguem, por cópia, o Ofício 55/2022,
subscrito pelo presidente do Instituto de
Previdência do Município de Taubaté, Sr.
Luiz Antonio Gobbo.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 225/2022
22

Requerimento N° 226/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente, informações sobre o planejamento de obras
para contenção de enchentes nas proximidades do túnel Santo Antônio.
Of. nº 145/2022
A Secretaria de Obras informa que estão
sendo realizados estudos para melhoria
no sistema de galeria de águas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 227/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o planejamento de obras para contenção de enchentes na Av. do Povo.
Of. nº 145/2022
A Secretaria de Obras informa que estão
sendo realizados estudos para melhoria
no sistema de galeria de águas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 228/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o planejamento de obras para
construção da rotatória do Belém.
Of. nº 145/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana in-
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forma que a empresa vencedora da licitação para construção da rotatória, no cruzamento entre a Rodovia Oswaldo Cruz e
a Avenida Manoel dos Santos, declinou e
pediu rescisão contratual, entretanto, a
municipalidade abrirá nova licitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 229/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o planejamento de obras para contenção de águas pluviais no Baraceia.
Of. nº 145/2022
A Secretaria de Obras informa que foram
realizados estudo e levantamento topográfico no local e que para a execução da
licitação está sendo efetuada avaliação
de preços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 230/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o planejamento de obras para contenção de águas pluviais no túnel da Av.
Desembargador Paulo de Oliveira Costa.
Of. nº 145/2022
A Secretaria de Obras informa que está
aguardando estudo de macrodrenagem,
que se encontra em licitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 231/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito construção
de passarela no bairro Gurilândia.
Of. nº145/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que está previsto no plano de investimentos do contrato da nova concessão da Rodovia Presidente Dutra a
implantação de passarela no local. A previsão no contrato é que a passarela seja
implantada no 5º ano de concessão,

ATOS OFICIAIS

porém, já existem tratativas com a concessionária sobre a possibilidade de antecipação dos investimentos previstos no
trecho de Taubaté.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 232/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Prefeito informações sobre a dificuldade encontrada por munícipes que
tentam fazer contato via telefone com setores da Prefeitura e não conseguem,
mesmo após inúmeras tentativas.
Of. nº 155/2022
Seguem abaixo as informações prestadas pelo Gestor da Área Técnica de Informática, Alisson Augusto Ribeiro:
1) É possível através da Secretaria competente verificar o problema apontado
neste requerimento e saná-los?
Dará início processo licitatório, a fim de
solucionar o problema apontado.
2) É possível verificar a possibilidade de
disponibilizar uma linha de telefone 0800
para cada uma das secretarias?
Não foi realizada a previsão orçamentária para a contratação de tal solução
(0800), porém, com o novo processo licitatório o problema de comunicação em
todas as Secretarias será sanado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 233/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre mapeamento
dos pontos de alagamentos e ações para
solucioná-los.
Of. nº 137/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo diretor de Defesa do Cidadão,
da Secretaria de Segurança Pública Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 234/2022

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Autor: Jessé Silva
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para realização de Audiência Pública que
abordará o tema “Queda de Energia”.
Requerimento N° 235/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe
o motivo da falta de clínico-geral e ginecologista no Pamo do Bonfim.
Of. nº 143/2022
Segundo informa a Divisão de Atenção
Básica da Secretaria de Saúde, as faltas
da ginecologista foram justificadas junto
ao Departamento Médico do Trabalho,
com atestado médico, e está em processo
de contratação de novo ginecologista
para aquela unidade, a fim de evitar mais
problemas. Em relação à falta pontual do
médico clínico no dia 11 de fevereiro, o
motivo foi ter contraído covid-19, justificada ao Departamento Médico do Trabalho da Prefeitura de Taubaté.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 236/2022
Autor: Jessé Silva, Moises Luciano Pirulito
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que
envie o organograma funcional da Secretaria de Habitação.
Of. nº 144/2022
O referido organograma poderá ser
obtido junto à Secretaria de Habitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 237/2022
Autor: Jessé Silva, Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito que informe quais
ações estão sendo feitas em relação às
invasões, vendas e locações dos imóveis
dos programas habitacionais.
Of. nº 144/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Habitação.

Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 238/2022
Autor: Jessé Silva, Moises Luciano Pirulito
Requer informações do Prefeito Municipal
sobre o kit de material de construção.
Of. nº 144/2022
A Secretaria de Habitação efetuará levantamento dos dados solicitados a fim de
atender o vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 239/2022
Autor: Jessé Silva, Moises Luciano Pirulito
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre habitação.
Of. nº 144/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Habitação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 240/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que desenvolva projeto de iluminação para a Praça
José Brunini no Bonfim.
Of. nº 143/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção de providências.
Prefeitura Municipal
Requerimento Nº 141/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe
qual a assistência vem sendo dada aos
pedintes nas sinaleiras da cidade.
Of. nº 143/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
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Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

da Secretaria de Educação sobre a manutenção e revitalização no interior do
prédio na Escola Municipal Prof. Claudio
Cesar Guilherme de Toledo.

Requerimento N° 249/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito informações sobre
abertura de inscrições para a habitação.

Requerimento N° 242/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que faça um
estudo técnico para requalificação de pavimentos da Rua João Vanone e Rua Jornalista Romeu Garcia, no Estoril.

Of. nº 146/2022
O diretor do Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria
de Educação informa que já está programada a manutenção solicitada, considerando o pregão presencial agendado
para o dia 4/3/2022.
Prefeito Municipal

Of. nº 145/2022
A Secretaria de Habitação informa que
não há previsão para abertura de novos
cadastros, tendo em vista que atualmente não há nenhum empreendimento
do Programa Casa Verde e Amarela em
construção. A Secretaria já possui uma
demanda reprimida de cadastros realizados em anos anteriores e que ainda
não foram atendidos, contudo, existe a
possibilidade de cadastro emergencial,
que será encaminhado para o setor
social. Atualmente, o município aderiu
ao Programa Nossa Casa, que prevê o fomento à produção pela iniciativa privada,
de unidades habitacionais de interesse
social, para comercialização às famílias
de baixa renda, o município está em fase
de juntada de documentação.
Prefeito Municipal

Of. nº 143/2022
A Secretaria de Obras informa que se encontra em estudo de contemplação de
projeto de recapeamento asfáltico as
ruas em questão.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 243/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que solicite
informações da Empresa Brasileira de
Correios sobre o atraso na distribuição
em Taubaté.
Of. nº 143/2022
Oficiaremos à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, encaminhando
o requerimento, para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 246/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a aplicação
do Art. 4° do Projeto de Lei Ordinária
180/2021, de autoria do prefeito municipal, para garantir o pagamento retroativo aos GCMs.
Of. nº 145/2022
O assunto encontra-se em trâmite junto à
Secretaria de Finanças e a Procuradoria-Geral do Município, para análise.
Prefeitura Municipal
Requerimento N° 247/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção
nas estradas rurais.

Requerimento N° 244/2022
Autor: Professor Edson
Requer a poda da árvore localizada na
Avenida Prefeito Moacir Freire, altura do
número 503, Granja Daniel.

Of. nº 145/2022
A solicitação foi encaminhada à Secretaria
de Obras para adoção das providências.
Prefeito Municipal

Of. nº 141/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 248/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito Municpial melhorias
no Parque Planalto.

Requerimento N° 245/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
24

Of. nº 145/2022
A Secretaria de Obras informa que se encontra em estudo o levantamento topográfico para implantação de pavimento.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 250/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito informações sobre a
fila de espera para os programas habitacionais de Taubaté.
Of. nº 145/2022
A Secretaria de Habitação informa que
a inclusão é feita por competentes profissionais de assistência social, devidamente registrados no Conselho Regional
de Serviço Social, utilizando por tanto as
seguintes informações do Munícipe:
1 - Família constituída.
2 - Residência comprovada no município
nos últimos cinco anos consecutivos.
3 - Inscrição realizada junto ao Cadastro
Único para programas sociais com apresentação do NIS.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 251/2022
Autor: João Henrique Dentinho

ATOS OFICIAIS

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre providências em relação aos
imóveis populares da Prefeitura, invadidos por terceiros.
Of. nº 145/2022
A Secretaria de Habitação informa que,
em virtude da pandemia da covid-19 e
da Medida Cautelar 828/DF, expedida
pelo ministro Roberto Barroso, neste momento, não está realizando diligências
ou emitindo notificações aos ocupantes
irregulares de imóveis pertencentes à
municipalidade, uma vez que uma das
medidas de combate a disseminação do
vírus é o isolamento social, devendo as
pessoas permanecem abrigadas, sendo
que a referida medida fora prorrogada
até o final de março de 2022, tão logo o
prazo temporal seja suspenso, retomaremos as diligências nas denúncias recebidas com consequente notificação aos
invasores, e caso não haja a desocupação
do imóvel no prazo estipulado pela municipalidade serão tomadas medidas judiciais referente ao processo de reintegração de posse do imóvel. A título de
informação, as denúncias dos conjuntos
habitacionais do Programa Casa Verde e
Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida)
são direcionadas ao agente financeiro,
para que tome as providências cabíveis.
As questões de segurança pública serão
encaminhadas para autoridade competente, ou seja, policiamento ostensivo,
bem como para a Secretaria de Segurança da Municipalidade, com o objetivo
de integrar o banco de dados do setor de
inteligência para efetiva ação nesses conjuntos habitacionais que apresentam
elevados índices de criminalidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 252/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre a Secretaria Municipal de
Habitação.
Of. nº 145/2022

Consulte a ordem do dia no
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Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Habitação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 253/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre atendimento na Secretaria de Educação, escolas de educação infantil, escolas de educação fundamental e nas
creches municipais de Taubaté.
Of. nº 150/2022
A Secretaria de Educação coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 254/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero ofício 110 - Requer informações
ao Exmo. Sr. Prefeito que designe a Secretaria competente para que seja viabilizado o pedido protocolado.
Of. nº 150/2022
O diretor do Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de
Educação informa que está programada
a manutenção solicitada, considerando
o pregão presencial agendado para o dia
4/3/2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 255/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero Requerimentos 369 de 23/2/2021
e 804 de 4/5/2021 - Requer informações
ao Prefeito sobre a possibilidade seja
viabilizado estudos para a construção
de uma base da Guarda Municipal para
atender a população do Barreiro.
Of. nº 150/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que foi inaugurado um
posto da Guarda Civil Municipal no Alto
do Cristo em dezembro de 2021, para

atender uma parcela dos próprios públicos, da parte alta do município, aumentando substancialmente as rondas
nas praças, escolas e ações preventivas
da Guarda Civil Municipal, também, de
forma colaborativa, na diminuição dos
índices criminais nos delitos monitorados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública Municipal
ressalta que atualmente possui um déficit no efetivo da Guarda Civil Municipal, o que impossibilita, no momento,
a criação de mais uma base, contudo,
já estamos mantendo as tratativas necessárias para abertura de concurso público para contratação de novos Guardas.
A criação da Base da Guarda Civil Municipal no Barreiro está nos planos da Secretaria de Segurança Pública Municipal
que espera tão logo alcançar o objetivo
Prefeito Municipal
Requerimento N° 256/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero Requerimento 368 de 23/2/2021Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade seja viabilizado estudos para a construção de uma UPA –
Unidade de Pronto Atendimento para
atender a população do Barreiro.
Of. nº 150/2022
A Gestão da Rede de Urgência e Emergência, da Secretaria de Saúde, informa
que é de seu conhecimento a grande demanda por serviços de saúde dessas
localidades. Considerando que esse
projeto é contemplado por verbas federais, existem estudos para a construção de novas Unidades de Pronto
Atendimento em outras localidades
deste município. A nova administração
encontra-se há um ano nessa gestão e
está empenhada em busca de melhorias
para área da saúde no município de
Taubaté. A Gestão da Rede de Urgência e
Emergência agradece as pontuações que
ajudam a procurar meios de melhorar
cada vez mais o atendimento prestado
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aos munícipes e coloca-se à disposição
para maiores esclarecimentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 257/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero Requerimento nº 366 de
23/02/2021- Requer informações ao
Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade
de instalação de Ponto de Entrega Voluntária – PEV no Barreiro.
Of. nº 150/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que está em fase final o levantamento
das áreas disponíveis para a implantação
do PEV e está sendo elaborado o cronograma de execução conforme orçamento
de 2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 258/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero Requerimento 367 de 23/2/2021
- Requer informações ao Prefeito sobre a
possibilidade de instalação de Ponto de
Entrega Voluntária – PEV no Continental
I, Continental II e Continental III.
Of. nº 150/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que está em fase final o levantamento
das áreas disponíveis para a implantação
do PEV e está sendo elaborado o cronograma de execução conforme orçamento
de 2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 259/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Prefeito sobre
possibilidade de enviar a esta Casa
projeto de lei que conceda anistia de
juros e multas no tributo de IPTU.
Of. nº 150/2022
A Secretaria de Finanças informa que
o munícipio acabou de possibilitar a
26
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anistia de multa e juro de tributos em
Programa Especial de Parcelamento, que
se findou em 20/12/2021. No momento, a
Secretaria de Finanças não tem possibilidade de enviar novo projeto de lei.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 260/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero várias solicitações - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito que designe às secretarias competentes para
que sejam viabilizados os pedidos dos
ofícios já protocolados.
Of. nº 150/2022
- Ofícios 83/2021 e 91/2021: a Secretaria
de Obras informa que as solicitações
serão inseridas em sua programação, e
dentro das possibilidades será efetuada
vistoria para análise da possibilidade de
realização dos serviços.
- Ofícios 87/2021, 90/2021, 192/2021
e 198/2021: a Secretaria de Serviços
Públicos informa que os ofícios se referem a capina de guias e calçadas, que
já estão incluídos na programação de
serviços, para execução conforme a disponibilidade das equipes.
- Requerimento 2527/2021: a resposta foi
encaminhada ao requerente, conforme
cópia do ofício e relatórios anexos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 261/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o motivo da lentidão nos serviços
prestados pela empresa EcoTaubaté Ambiental S.A. ao município.
Of. nº 138/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que desconhece que haja lentidão nos
serviços prestados, visto que por conta
do período das chuvas há impacto em
algumas atividades por questão da velocidade do crescimento da vegetação.
Contudo, a SESP está realizando horas
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extras durante a semana e aos sábados
até 12h. Referente à coleta de lixo, coleta
seletiva, limpeza de boca de lobo, varrição, coleta de lixo hospitalar, retirada
de entulho, estão dentro da normalidade. A Secretaria de Serviços Públicos
avaliará os serviços e estará acompanhando a roçada de mato e poda que
sofrem impacto com as chuvas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 262/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Prefeito que determine à Secretaria competente que proceda à instalação de um playground na Praça José
Luiz da Costa Ferreira, no Quiririm.
Of. nº 140/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, a fim
de avaliar a viabilidade de instalação, e a
disponibilidade de equipamentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 263/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade
Urbana que instale uma lombada e redutores de velocidade na Rua José da Silva
Leite, no Jardim Oasis.
Of. nº 140/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do Ofício 15/2021 - 11º PJ/kcaon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixas), sem que antes seja justificada por
estudos técnicos. A 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, que
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proíbe a utilização de tachas, tachões
e dispositivos similares implantados
transversalmente à via pública. O art. 1º
cita 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 fato determinante é o excesso de velocidade praticado no local e
onde outras alternativas de engenharia
de tráfego são ineficazes”. A Secretaria
de Mobilidade Urbana informa, ainda,
que irá implantar sinalização horizontal e
vertical na citada via, com vistas a inibir
o tráfego em alta velocidade e reduzir o
risco de acidentes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 264/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que
proceda à revitalização de área verde do
Jardim Oasis.
Of. nº 140/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a revitalização da área depende da
elaboração de projeto e liberação de recursos financeiros. Será realizada vistoria
para levantamento das necessidades.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 265/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer a Mag.ª Reitora da Universidade de Taubaté, Profa. Dra. Nara Lucia
Perondi Fortes, que realize a reposição
inflacionária aos servidores da Unitau.
Of. nº 36/2022
A Unitau tomou a iniciativa, em 17 de
novembro de 2021, autuando-se o processo PRA 353/2021, com a tarefa de realizar estudos sobre a recomposição salarial na Unitau. O estudo prosperou
com o impacto orçamentário-financeiro

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

e parecer da Procuradoria Jurídica da
Unitau, resultando em projeto de lei submetido ao Conselho de Administração
em 31 de janeiro de 2022 e ao Conselho
Universitário em 3 de fevereiro de 2022,
aprovado pelos órgãos por unanimidade.
Com isso, o projeto de lei, proposto pela
gestão da Universidade e aprovado pelos
órgãos superiores, foi encaminhado no
dia 4 de fevereiro ao Exmo. Sr. Prefeito,
para apreciação e aprovação para, posteriormente, ser encaminhado a esta
Casa de Leis apreciar e aprovar, para
que, após ser sancionada, possamos implementá-la aos servidores. Quanto ao
abono salarial que foi julgado inconstitucional no dia 31 de janeiro, pelo Tribunal de Justiça Estadual, primeira destacamos que poderá ser contraposto
pela Procuradoria-Geral do Município na
instância federal. Foi elaborado projeto
de lei ordinária que dispõe sobre a criação
de verba pecuniária para os servidores
técnico-administrativos e docentes da
Unitau e da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, no valor de R$280,00,
que foi aprovado pelo Conselho Universitário em 22 de fevereiro de 2022 e encaminhado ao Executivo Municipal para
apreciação e aprovação para, posteriormente, ser encaminhado a esta Casa de
Leis para, também, apreciação e aprovação. Enquanto aguardamos posição
da Procuradoria-Geral do Município
quanto à contraproposta, bem como o
seu resultado e/ou aprovação dessa edilidade acerca do projeto de lei ordinária
que dispõe sobre a verba pecuniária,
para que os servidores não tenham redução nos seus rendimentos, foi disponibilizado, temporariamente, um vale-alimentação no valor do abono.
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Requerimento N° 266/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Prefeito que determine à Secretaria competente que proceda a manutenção do Sítio do Pica Pau.

Of. nº 140/2022
A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa,
para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 267/2022
Autor: Douglas Carbonne
Reitera Requerimento 1481/2021 - Requerer a Mag.ª Reitora da Universidade
de Taubaté, Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes, que realize a incorporação
dos abonos ao salário dos servidores.
Of. nº 36/2022
A Unitau tomou a iniciativa, em 17 de novembro de 2021, autuando-se o processo
PRA 353/2021, com a tarefa de realizar estudos sobre a recomposição salarial na
Unitau. O estudo prosperou com o impacto orçamentário-financeiro e parecer
da Procuradoria Jurídica da Unitau, resultando em projeto de lei submetido
ao Conselho de Administração em 31 de
janeiro de 2022 e ao Conselho Universitário em 3 de fevereiro de 2022, aprovado
pelos órgãos por unanimidade. Com isso,
o projeto de lei, proposto pela gestão da
Universidade e aprovado pelos órgãos
superiores, foi encaminhado no dia 4
de fevereiro ao Exmo. Sr. Prefeito, para
apreciação e aprovação para, posteriormente, ser encaminhado a esta Casa de
Leis apreciar e aprovar, para que, após
ser sancionada, possamos implementá-la aos servidores. Quanto ao abono
salarial que foi julgado inconstitucional
no dia 31 de janeiro, pelo Tribunal de
Justiça Estadual, primeira destacamos
que poderá ser contraposto pela Procuradoria-Geral do Município na instância federal. Foi elaborado projeto de
lei ordinária que dispõe sobre a criação
de verba pecuniária para os servidores
técnico-administrativos e docentes da
Unitau e da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, no valor de R$280,00,
que foi aprovado pelo Conselho Universitário em 22 de fevereiro de 2022 e en-
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caminhado ao Executivo Municipal para
apreciação e aprovação para, posteriormente, ser encaminhado a esta Casa de
Leis para, também, apreciação e aprovação. Enquanto aguardamos posição
da Procuradoria-Geral do Município
quanto à contraproposta, bem como o
seu resultado e/ou aprovação dessa edilidade acerca do projeto de lei ordinária
que dispõe sobre a verba pecuniária,
para que os servidores não tenham redução nos seus rendimentos, foi disponibilizado, temporariamente, um vale-alimentação no valor do abono.
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Requerimento N° 268/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que
realize a manutenção do parque linear
localizado no Jardim Santa Tereza.
Of. nº 140/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza e capina serão inseridas na
programação de serviços. A Secretaria de
Obras informa que o serviço solicitado de
sua competência já foi executado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 269/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Egrégio Plenário autorização para realização de uma Audiência
Pública para debater a atual situação dos
servidores da Defesa Civil.
Requerimento N° 270/2022
Autor: Douglas Carbonne
Reitera Requerimento 2598/2021 - Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que preste
esclarecimento sobre a manutenção das
escolas municipais.
Of. nº 140/2022
O diretor do Departamento de Plane28
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jamento Organizacional da Secretaria
de Educação informa que todas as unidades escolares tiveram manutenção
pontual em caráter corretivo, atendendo demandas cotidianas nos últimos
quatro anos. Os valores despendidos,
bem como as empresas responsáveis
pelas manutenções realizadas nesse
lapso temporal, podem ser verificadas de
acordo com a necessidade de cada ano
no portal da transparência do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, cujo
endereço segue: transparência.tcesp.
gov.br/município/taubate.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 271/2022
Autor: Richardson da Padaria, Elisa Representa Taubaté, Talita Cadeirante,
Serginho
Requer ao Prefeito informações sobre
melhorias na parte externa do Centro
Educacional Municipal Terapêutico Especializado Madre Cecília - Cemte.
Of. nº 151/2022
O diretor do Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de
Educação informa que foi solicitada à
Secretaria de Obras a pavimentação asfáltica de acesso ao prédio (prédio laranja). Seguem por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 272/2022
Autor: Serginho
Requer ao prefeito informações sobre
Processo 57.032/2021 - locação de
imóvel da Associação dos Empregados
no Comércio de Taubaté – sede de centro
e sede de campo.
Of. nº 153/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que o Processo
57.032/2021 está tramitando e atualmente aguarda assinatura da diretoria
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executiva dos locatários. Em relação aos
questionamentos, a Secretaria informa
que as atividades desenvolvidas serão:
lutas, natação, dança, futsal, futebol,
skate e vôlei. A responsabilidade financeira referente ao consumo de águas é
obrigação do locatário conforme consta
do contrato. Referente à energia elétrica,
a Prefeitura não assumirá o pagamento
do consumo 100% das sedes, sua responsabilidade será de 50% apenas do
consumo elétrico do clube do Campo
Abaeté, o consumo da Associação
(centro) é de inteira responsabilidade do
locador. O custo da Prefeitura em média
significa algo em torno de R$4.500,00
mensais. Houve um equívoco somente
com a publicação, sendo corrigida.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 273/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a quantidade solicitada no item 4, Processo
62.732/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preço 321/21.
Of. nº 153/2022
Seguem abaixo as informações prestadas pelo gestor da Área Técnica de Informática, Alisson Augusto Ribeiro:
1 - Nenhum objeto foi adquirido, pois o
processo licitatório trata-se de uma Ata
de Registro de Preços. A previsão solicitada é de 375 microcomputadores.
2 - Na referida Ata foi realizada uma previsão de possível aquisição de 500 computadores, disponível para todas as Secretarias desta Municipalidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 274/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre reforma e manutenção na Escola Municipal Luiz Augusto da Silva.
Of. nº 153/2022
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A Secretaria de Educação informa que
está adotando as providências necessárias quanto ao solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 275/2022
Autor: Serginho
Requer ao prefeito informações sobre
sistema de atualização do mapa do turismo brasileiro.
Of. nº 153/2022
O diretor do Departamento de Desenvolvimento e Turismo informa que a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e
Turismo deu início ao processo de atualização no Sismapa e desta forma atualizará os dados do nosso município no
Mapa do Turismo Brasileiro.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 276/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade de
contratar empresa para realizar serviços
de limpeza de bocas de lobo e galerias
com equipamentos de alta tecnologia.
Of. nº 153/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a limpeza das bocas de lobo
é executada de forma mecanizada, com
equipamento de sucção, conforme fotos
anexas. Quanto às galerias de águas pluviais, a solicitação foi encaminhada à Secretaria de Obras para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 277/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre programas
que incentivem a utilização das praças,
parques e demais equipamentos públicos em atividades de esporte e lazer.
Of. nº 153/2022
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A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que já foram retomadas as atividades do Programa “Comum-Unidade em Ação”, que atende em
55 locais espalhados pela cidade nas
mais diversas modalidades. Possuímos
39 modalidades de competição, que
em sua maioria utilizam nossos equipamentos públicos espalhados pela cidade
para desenvolvimento da prática esportiva. Por fim, com relação aos eventos
de lazer para 2022, a Secretaria que pretende reiniciar com os eventos “Família
no Parque” e “Rua da Alegria”.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 278/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre o Programa
Cultura nos Bairros.
Of. nº 153/2022
O assunto já vem sendo tratado por essa
municipalidade, tal logo seja concluído,
o programa será divulgado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 279/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre ações para incentivar a prática de skate no Parque Municipal do Itaim.
Of. nº 153/2022
A Secretaria de Esportes informa que
no ano de 2021 realizou reparos e melhorias de infraestrutura e organização
indispensáveis para a prática da modalidade como: retirada de três portões
vulneráveis que facilitavam o acesso de
vândalos ao interior do ginásio, reparos
nos banheiros e vestiários do local,
instalação de novo sistema elétrico de
iluminação (em fase final de conclusão).
Além disso, programamos para o fim de
março uma competição de nível estadual
na pista. Ainda nesse sentido, a Secretaria informa que, por meio do Departamento de Competição, foi avaliado e

aprovado pelo Conselho do Fadat a inclusão da modalidade “skate”, que no
corrente ano terá apoio do Fundo, o que
não existia anteriormente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 280/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Prefeito sobre
unidade de saúde no Jardim Santa Tereza.
Of. nº 142/2022
Segundo informa a Divisão de Atenção
Básica, da Secretaria de Saúde, o Jardim
Santa Tereza e Bela Vista dispõe de duas
equipes de ESF. A coleta de exame de citologia oncótica poderá ser realizada
por enfermeiros das duas equipes. Em
uma das equipes a enfermeira está de
atestado médico, sendo suprida a demanda por outra enfermeira da outra
equipe, e quando necessário é enviado
cobertura semanal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 281/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre manutenção de quadra esportiva.
Of. nº 142/2022
O requerimento foi encaminhado à Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade
de Vida para conhecimento e adoção das
providências cabíveis. A Secretaria de
Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local, a fim de verificar
as necessidades de manutenção da iluminação e do parquinho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 282/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre limpeza no bairro Santa Tereza.
Of. nº 142/2022
Foi executada recentemente a limpeza
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e capina das áreas verdes e praças,
bem como a limpeza das bocas de
lobo. Seguem anexos os cronogramas
de limpeza e capina, que são reprogramados, se necessário. O ciclo varia de 60
a 100 dias. Quanto à poda, os serviços
são executados conforme demanda.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Requerer ao Prefeito que determine à Secretaria competente que proceda a revitalização da praça localizada na Rua Edmundo Morewood, Vila Edmundo.

Requerimento N° 283/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre limpeza do rio que corta a parte
baixa do bairro Santa Tereza e a manutenção das encostas e do muro de arrimo
que sustenta a margem do rio.

Requerimento N° 287/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que, através
das Unidades da Escola do Trabalho, viabilize a inserção de alguns cursos profissionalizantes por ela ministrados a
pessoas com deficiência.

Of. nº 142/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza e capina serão inseridas na
programação. A Secretaria de Obras informa que o serviço já foi executado.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Of. nº 155/2022
Segundo informa a Área Pedagógica
do Ensino Técnico e Profissionalizante,
todos os cursos são abertos a recepcionar pessoas com deficiências, levando
em consideração as características de
cada aluno e de cada curso. A legislação
prevê a exigência de especialista somente para a educação básica e não para
o ensino profissionalizante, porém, todas
as pessoas com deficiência são acolhidas
e atendidas sempre que possível e adequado aos cursos por elas demandados.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 284/2022
Autor: Douglas Carbonne
Moção de Aplauso ao fotógrafo Tiago Figueiredo Cadorine, pela página “Sob o
Olhar de Tiago Cadorine”.
Requerimento N° 285/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Prefeito que determine à Secretaria competente que proceda a manutenção da rotatória na Travessa Monteiro Lobato, Chácara do Visconde.
Of. nº 140/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será incluída em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 286/2022
Autor: Douglas Carbonne
30

Of. nº 140/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o serviço de limpeza foi executado.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 288/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a compra e destinação do prédio
do antigo Colégio Saad.
Of. nº 154/2022
A Secretaria de Educação está efetuando
os levantamentos dos dados, tão logo
estará disponível à vereadora requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 289/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Pre-
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feito sobre o planejamento orçamentário
de 2022 para a reforma e revitalização de
praças e quadras esportivas, em especial,
da praça e da quadra localizadas na rua
Octaviano Evangelista de Paula, na Vila
São Geraldo.
Of. nº 154/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que os locais para aplicação dos
recursos estão sendo definidos conforme
as prioridades e liberação dos recursos,
contudo, efetuará vistoria no local, para
levantamento das necessidades. A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de
Vida informa que tem previsão de investimento em manutenção e reforma no
valor de aproximadamente R$500.000,00
para serem utilizados nos equipamentos
públicos. A programação de reformas de
quadras da Secretaria de Esportes está
prevista para o início em maio, após período chuvoso, e a lista de equipamentos
prioritários ainda está em análise.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 290/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Prefeito sobre o
aluguel de cabines sanitizadoras de mochilas para a rede municipal de educação.
Of. nº 154/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação
informa que a locação de cabines sanitizadoras ocorreu por meio do Pregão
262/21. Todas as informações solicitadas
encontram-se disponíveis no endereço
eletrônico:
https://leideacessoetransparencia.com.br/taubate.prefeitura.sp/
TDAPortalCliente.aspx?4 16. A Secretaria
de Educação informa que as máquinas
foram instaladas nas unidades entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 291/2022
Autor: Talita Cadeirante
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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre as atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida direcionadas a crianças e adolescentes, principalmente PCDs.
Of. nº 154/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que dentro do
Programa Comum-Unidade em Ação
existem 11 projetos que oferecem as
mais diversas modalidades como natação, balé, lutas, basquete, etc. Detalhes poder ser encontrados no link
http://taubate.sp.gov.br/comumunidadeemacao/. Com relação aos PCDs é importante enfatizar que a Secretaria de Esportes tem como metodologia o esporte
de participação (possível a todos/as), entretanto, atualmente, a maior demanda
de PCDs, que os procuram, está centralizada em adultos e idosos. A Secretaria
está em fase de implementação do Paraefi para os próximos anos, visando
ampliar o atendimento de iniciação esportiva para criança e adolescentes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 292/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o andamento dos cadastros da
Carteira de Identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista
Of. nº 154/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela coordenação
do Ambulatório de Reabilitação Madre
Cecília da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 293/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que possa realizar estudo quanto à
possibilidade de implantação de árvores

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

nas praças, canteiros e áreas verdes próximas às principais áreas de alagamento
do município.
Of. nº 147/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Meio Ambiente e
do Bem-Estar Animal.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 294/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que possa realizar melhorias nas
placas indicativas e informativas instaladas no interior do UPA Central.
Of. nº 147/2022
A gestão da Área de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde informa
que, sobre melhorias nas placas indicativas e informativas instaladas no interior do Pronto-Socorro, estão sendo organizadas todas as placas informativas,
e solicitará ao Setor de Compras a autorização para adquirir os materiais necessários. Considerando que no mês de
fevereiro de 2022 a unidade de Pronto
Atendimento recebeu uma placa de identificação para sua entrada, outras serão
instaladas. A gestão da Rede de Urgência
e Emergência agradece as pontuações
formuladas, a fim de melhorar cada vez
mais o atendimento prestado e coloca-se
à disposição para mais esclarecimentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 295/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudos técnicos
para evitar novos alagamentos, como
aconteceu no Jardim Ana Rosa, Sítio
Santo Antonio e Parque Três Marias,
entre outros bairros.
Of. nº 148/2022
A Secretaria de Obras informa que está no

aguardo do estudo de macrodrenagem
que se encontra em licitação. Seguem,
por cópia, as informações prestadas pela
Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil do Departamento de Defesa
do Cidadão, da Secretaria de Segurança
Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 296/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
informações sobre a execução de pavimento asfáltico localizado na Rua Otto
Wenzel, Jardim do Sol.
Of. nº 146/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua grade de
programação e dentro das possibilidades será efetuada vistoria no local para
análise da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 297/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade da realização
de obras de caráter emergencial para resolver problemas relacionados às enchentes na rua Manoel José Siqueira de
Mattos, no Residencial Santo Antônio.
Of. nº 152/2022
A Secretaria de Obras informa que estão
sendo feitos os levantamentos e estudos
para melhoria do escoamento das águas
pluviais no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 298/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de elaboração de
estudo por parte da Secretaria de Desenvolvimento Inovação e Turismo para que
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possa transferir os serviços do Balcão de
Emprego e outros para o Edifício Urupês
conhecido como “Prédio do Tesourinho”.
Of. nº 152/2022
O gestor industrial da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação informa que
a Prefeitura optou por instalar outros
órgãos no prédio. A Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo coloca-se à disposição a fim de atender o
munícipe da melhor forma possível.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 299/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito manutenção e
limpeza de bueiros e bocas de lobo ao
longo da Av. Dr. José Ortiz Pato, no Residencial Santo Antonio.
Of. nº 148/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a limpeza das bocas de lobo
do local foi executada em março de 2021
e conforme cronograma está previsto o
retorno para agosto de 22, porém, em
15/2/22 efetuou limpeza novamente.
Quanto à manutenção (obras civis), é de
competência da Secretaria de Obras, e já
foram trocadas as tampas.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 300/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Prefeito sobre
kits de uniforme escolar e par de tênis
aos alunos da rede municipal de ensino.

Consulte os requerimentos no
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Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito que determine ao
departamento competente limpeza e
corte do mato na Avenida Cinderela, 89 –
Gurilândia, e no seu entorno.
Of. nº 148/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza e roçagem da referida
avenida foi executada na última semana
de janeiro, conforme cronograma.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 302/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a paralisação
das obras de implantação de aduelas de
concreto na galeria pluviais do córrego
Monção, final da avenida Dr. César Costa,
na Vila Aparecida, adjacência dos bairros
Jardim Rezende, Jardim Mourisco e Esplanada Santa Terezinha.
Of. nº 153/2022
A Secretaria de Obras informa que as
obras estavam paralisadas devido a problemas financeiros com a Caixa Econômica/Finisa, e foi agendada reunião
para tratar sobre a retomada das obras.
Mais esclarecimentos consultar a Secretaria de Obras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 303/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que tome
providências quanto à situação do coreto
da Praça Monsenhor. Silva Barros.

Of. nº 142/2022
O processo de entrega se encontra em andamento e ainda não foi concluído; assim
que findando, as informações estarão à
disposição da vereadora requerente.
Prefeito Municipal

Of. nº 140/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo departamento competente
da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Requerimento N° 301/2022

Requerimento N° 304/2022
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Autor: João Henrique Dentinho
Requerer ao Egrégio Plenário autorização para realização de Audiência Pública para debater a reforma da previdência municipal proposta por projetos
de lei encaminhados ao Legislativo, a
saber: Proposta de emenda à Lei Orgânica 1/2022, que trata da alteração
da idade de aposentadoria de servidores municipais; Projeto de Lei Complementar 3/2022, que dispõe sobre a alteração na taxa de administração do IPMT;
Projeto de Lei Ordinária 9/2022, que trata
da implementação do Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos municipais; e Projeto de
Lei Complementar 2/2022, que consolida
a legislação sobre o Regime Próprio de
Previdência Social do município.
Requerimento N° 305/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer informações ao Sr. Prefeito sobre
a possibilidade de instalação de redutor
de velocidade e providências necessárias
quanto ao serviço de tapa-buracos na rua
Vicinal III, Res. Sítio Santo Antônio.
Of. nº 172/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que conforme a recomendação do Ministério Público do Estado
de São Paulo, por meio do Ofício
15/2021 - 11º PJ/Kcon - Inquérito Civil
14.0678.0000009/10-6, recomenda se
que a Prefeitura abstenha em proceder
a instalação de novos redutores de velocidade (lombada 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. O art. 1º diz que: “A ondulação
transversal pode ser utilizada onde se
necessite reduzir a velocidade do veículo
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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”.
A Secretaria de Mobilidade Urbana acrescenta que fará estudo técnico no local
com vistas a reduzir o risco de acidentes.
Quanto ao serviço de tapa-buraco, a Secretaria de Obras informa que incluirá a
solicitação em sua programação e dentro
das possibilidades efetuará vistoria no
local para análise da possibilidade da
realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 306/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
possibilidade de abrir uma rua no Jardim
Gurilândia para melhorar o fluxo de veículos próximo a três escolas.
Of. nº 172/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que está providenciando estudo
técnico e projeto para interligação viária
entre a travessa da rua Dona Benta e
a EMEF Dom José Antônio de Couto e
demais providências quanto à elaboração de decreto de utilidade pública
em questão. Após atestada a viabilidade
técnica da sua implantação, será realizado o planejamento orçamentário e financeiro para a devida desapropriação e
execução de obras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 307/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito manutenção e
rondas periódicas da GCM no entorno
da Praça da Eletro, onde o coreto virou
albergue noturno, ocupado por muitos
usuários de drogas.
Of. nº 172/2022
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A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza rotineira da praça está incluída em sua programação de serviços.
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelas Secretarias de Segurança Pública Municipal e de Desenvolvimento e
Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 308/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações adicionais sobre a implantação de passarela
ligando o Jardim Gurilândia à Chácara
Silvestre, na altura do Atacadão.
Of. nº 172/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 309/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito limpeza e manutenção da praça José Antônio Ramos,
“Raminho”, Residencial Santo Antônio.

implantados 36,8 km de faixas adicionais
e 23,96 km de vias marginais, a requalificação dos túneis, viadutos e passarelas,
além da construção de novos viadutos
e passarelas. As obras estão previstas a
partir do 5º ano de concessão, e já existem
tratativas com a concessionária para antecipação dos investimentos, além da
adequação e complementação de algumas obras de arte, de forma a atender
melhor às demandas do município.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 311/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudos e providências para implantação de mais um
viaduto no Belém ou readequação do
fluxo de veículos em mão dupla.
Of. nº 172/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que estão em andamento estudos
para a implantação de um novo viaduto
na região do Belém, além das tratativas
com a concessionária Nova Dutra para
antecipação dos investimentos previstos,
dentro do novo contrato de concessão.
Prefeito Municipal

Of. nº 172/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza será inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 312/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito estudo de viabilidade
orçamentária e providências para evitar
novos alagamentos na Av. José de Angelis, Campos Elíseos.

Requerimento N° 310/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a implantação de mais quatro viadutos e
passarelas sobre a Via Dutra e melhorias
em suas marginais, a avenida Dom Pedro
I e a avenida Bandeirantes

Of. nº 172/2022
Cumpre-nos encaminhar, por cópia, informações prestadas pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, da Secretaria de Segurança Pública Municipal.
A Secretaria de Obras informa que a solicitação consta da programação .
Prefeito Municipal

Of. nº 172/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, conforme novo contrato de
concessão da rodovia, em Taubaté serão

Requerimento N° 313/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
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Requer informações sobre a dinâmica
de inscrições para o projeto Integrarte
Dança, da Secretaria de Cultura.
Of. nº 163/2022
1- As inscrições realmente foram realizadas a partir do dia 10/2, às 15h, através
link criado pela Secretaria de Cultura e
Economia Criativa, o qual expirou após
o término da quantidades de vagas ofertadas terem sido preenchidas, por isso o
vereador não obteve êxito na tentativa.
2- Segue em anexo a relação dos inscritos, com a data e horário da realização
das inscrições on-line e de todos as inscrições efetivadas.
3- Horários são muito concorridos, a
exemplo da turma “baby class”, que
ocorre às 18h30, das quarta-feiras, se encerraram às 15:04:28.
4- Alguns responsáveis não efetivaram a
matrícula dos alunos com a entrega dos
documentos; outros alunos fizeram a
pré-matrícula e na hora de efetivar a inscrição no Centro Cultural pediram para
que o horário fosse trocado, mas esse
tipo de exceção não é possível.
5- Durante as pré-inscrições para o
projeto, muitos interessados fizeram a
pré-matrícula mais de uma vez, uns na
intenção de guardar vaga para outros
alunos; outros com receio de não terem
obtido êxito na vaga, o que também impossibilitou a matrícula.
6- Chamamos a atenção para o caso da
aluna Maria Clara do Nascimento, com
pré-inscrição no dia 10/2/22, às 15:13:37
para a turma “baby class” de segunda,
às 10h, responsável - Tainá, que no período de efetivação da matrícula contatou o vereador Adriano Coletor Tigrão
para a mudança de horário e turma,
pois assim como outros responsáveis,
a pré-inscrição foi feita em horário diferente de suas possibilidades, para assegurar a vaga, mas a troca de turma e
horário é inviável para não gerar precedente. Pelo projeto Integrarte Dança,
da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa, são atendidos por volta de 488
alunos anualmente, a partir de quatro
34
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anos de idade. Há 11 anos a monitora,
Sra. Andrea Garcia, é uma das responsáveis pelo projeto, que hoje é notório na
comunidade, em cumprimento de suas
funções sociais, educacionais e culturais,
porque primamos pelas regras e lisura
em todo o processo que engloba as atividades do projeto, na Secretaria.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 314/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a possibilidade de rever a área de abrangência de
atendimento da ESF Marlene Miranda.
Of. nº 163/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que unidade do
Marlene Miranda é Estratégia de Saúde
da Família e trabalha por meio de cadastramento de pessoas, sendo permitido
no máximo 4.000 pessoas por equipe.
Por esse motivo, consta nos planos da
saúde a criação de uma segunda Equipe
de Estratégia de Saúde da Família para
suprir a demanda do bairro Baraceia, na
unidade de saúde do Marlene Miranda.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 315/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer que se determine a elaboração
de projeto orçamentário que contemple
melhorias do campo do Santa Tereza.
Of. nº 163/2022
A Secretaria de Esportes e Lazer informa
que está efetuando o levantamento de
todos os campos que precisam passar
por manutenção e revitalização e tendo
disponibilidade orçamentária irá abrir
processo licitatório para execução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 316/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito situação do estudo
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relativo ao Requerimento 2309 sobre o
parquinho da rua Professor Ernesto de
Oliveira Filho, Chácara Guisard.
Of. nº 172/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que após vistoria no local foi constatado
que não há viabilidade para instalação
de um gradil baixo para o fechamento da
área do playground, contudo, verificará
junto à FAC (Secretaria de Obras) a
possibilidade de execução do gradil ou a
realização de processo de licitação para
a contratação da execução dentro dos
requisitos de segurança.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 317/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a escassez da segurança pública
em nosso munícipio.
Of. nº 164/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo secretário de
Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 318/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a obra de uma rotatória paralisada
há mais de um ano no bairro Esplanada
Santa Terezinha.
Of. nº 164/2022
A Secretaria de Obras informa que as
obras foram paralisadas devido a Caixa
Econômica não efetuar os depósitos de
pagamento, entretanto, as obras serão
retomadas o mais breve possível.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 319/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito limpeza de calçada na
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Rua José Caninéo Filho, Fonte Imaculada,
que impede passagem de pedestres.
Of. nº 172/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza será incluída em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 320/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Prefeito que designe a Secretaria competente que realize a manutenção, recapeamento asfáltico e alargamento da Estrada Municipal Sete Voltas.
Of. nº 173/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local,
com prioridade, para providências de
notificação/limpeza.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 321/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito retirada de caçamba na rua Manoel Antônio de Carvalho e criação de passagem de pedestres próximo à linha do trem, no
bairro Água Quente.
Of. nº 172/2022
Quanto à retirada da caçamba, a Secretaria de Serviços Públicos informa que
será realizada vistoria no local, para
adoção das providências necessárias. A
Secretaria de Mobilidade Urbana informa
que não existe previsão para implantação
de passagem para pedestres sobre a
linha férrea, conforme indicado pelas
imagens anexadas ao requerimento,
no entroncamento da avenida Manoel
Antônio de Carvalho e a rua João Batista
de Oliveira, Água Quente. A Secretaria
de Mobilidade salienta que os locais de
construção de passagens de pedestres
(devidamente regulamentadas) sobre a
ferrovia são determinados pela concessionária MRS. Contudo, a Secretaria co-
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locará em sua programação o reforço da
sinalização viária próximo às travessias
de pedestres já regulamentadas na via.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 322/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a participação da Prefeitura na oferta de vagas de
ensino médio na rede municipal.
Of. nº 163/2022
A Secretaria de Educação efetuará o levantamento dos dados para posterior
disponibilidade ao vereador.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 323 /2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer reforma da quadra e da tela no
Sítio Santo Antonio, cuja mureta ruiu e
inviabilizou o uso, além do corte de mato
que circunda o local e a escada de acesso.
Of. nº 172/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que está ciente da
situação e que realizou visita “in loco” e
solicitou o apoio à Secretaria de Obras,
para a resolução do problema. Quanto
ao corte do mato/limpeza, a Secretaria
de Serviços Públicos incluirá a solicitação
em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 324/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer que a Secretaria de Serviços Urbanos tome as medidas cabíveis referente ao terreno na rua José Martins
Roncon, Loteamento Santa Isabel.
Of. nº 165/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria com prioridade, para providências de limpeza.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 325/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer informações sobre atendimentos
médicos no ESF/Pamo Vila São Geraldo.
Of. nº 165/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria
de Saúde informa que a médica generalista pediu desligamento do programa
Mais Médicos em outubro de 2021. Foi
realizado concurso público em dezembro
de 2021 e solicitada a substituição da
médica, uma ou duas vezes por semana
por outros médicos da rede.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 326/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer a Secretaria de Mobilidade
Urbana que realize um estudo técnico, visando melhorias no trânsito da travessa
São Miguel – bairro Santa Fé.
Of. nº 165/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será realizado um estudo
técnico para a implantação de sentido
único conforme sugestão, onde será analisada a possibilidade de implantação de
um binário, para melhoria do fluxo da via.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 327/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Serviços Públicos
para que verifique a possibilidade de manutenção e corte do mato alto, localizado
na rua Maria Luiza Neves Migoto, Parque
Arco-Íris.
Of. nº 171/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que irá consultar a Secretaria de Planejamento, a fim de verificar se se trata de
condomínio particular, e posteriormente
avaliar a possibilidade de atendimento
do pleito.
Prefeito Municipal
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