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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 27ª sessão
ordinária, em 5 de outubro

João
Henrique Dentinho
PSL
Em apoio ao Outubro Rosa, o
vereador João Henrique Dentinho
falou sobre a campanha de prevenção
ao câncer de mama e de colo do útero.
- Existem em Taubaté 90.406
mulheres entre 25 e 64 anos, faixa
etária considerada vulnerável para
ocorrência do câncer de colo do útero.
Considerando que o exame Papanicolau deve ser realizado a cada três
anos, significa que 30 mil mulheres
deveriam ter realizado esse proce-

dimento em 2021; no entanto, foram
realizados 10 mil. Sabendo disso, nós
brigamos para que essa campanha
seja também um pedido de socorro
ao secretário de Saúde.
Ferrovia
Dentinho mencionou uma reunião
com o vereador Adriano Coletor
Tigrão e a representante da MRS
Logística, Adriana, para tratar do uso
das margens da ferrovia, ao longo da
cidade, área que “não tem dono”.

Marcelo
Macedo
MDB
O vereador Marcelo Macedo parabenizou a Polícia Militar pelo trabalho
de fiscalização contra os “fluxos”.
- Todo mundo tem o direito de ir e
vir, mas com respeito. Essa molecada
de hoje parece que não tem limites.
Assim como a avenida Itália é um
lugar que deve ser frequentado não
só para o lazer, mas pelas famílias,
a praça Santa Terezinha e todas as
outras praças agora têm sido patrulhadas pela Guarda Municipal, que

também faz um excelente trabalho.
Parabéns Polícia Militar, que se fez
presente, eu tenho certeza de que os
comerciantes estão agradecidos.
Empregos
Macedo comentou que a visita do
governador João Doria à fábrica da
Alstom em Taubaté demonstra que
a cidade é referência para o estado,
e que os novos empregos irão
suprir a deficiência causada pelo
fechamento da Ford.

Moises Luciano Pirulito

PL
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O vereador Moises Luciano Pirulito
pontuou algumas demandas e reclamações referentes ao serviço da ESF
do bairro Chácara Silvestre.
- Algumas atitudes e situações
não vamos poder aceitar, isso serve
de alerta para médicos, enfermeiros
e atendentes que prestam serviços
à população. Relações públicas,
servidores, médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, vocês não
estão fazendo favor a ninguém,

estão recebendo para poder servir,
e servir bem à população. Vamos
averiguar algumas situações que
estão chegando para a gente, e se
houver verdade nisso, o chicote vai
estalar, porque o povo é quem paga
o meu e o seu salário.
Críticas
O parlamentar lamentou o caso de
uma senhora com câncer que faleceu
após não conseguir marcar exames e
ser liberada pelo médico da ESF.
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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 27ª sessão
ordinária, em 5 de outubro

Neneca
Luiz Henrique
PDT
O vereador Neneca Luiz Henrique
questionou o cumprimento de
algumas leis municipais.
- Temos uma lei na cidade que
às 23h59 qualquer cidadão pode
passar [o semáforo] com seu veículo
em baixa velocidade, até às 4h59.
Muitas pessoas não sabem e querem
entender a forma para reverter
os pontos e o valor. Fica aqui esse
pedido ao secretário Tiago [Dias,
de Mobilidade Urbana], que possa

explicar essa lei. Fica aqui o requerimento deste vereador, pedindo pela
população que tomou a multa e não
sabe qual é o caminho, se vai para a
Secretaria, se o semáforo não precisa
estar ligado, fica esse pedido.
Solicitações
Neneca ugeriu readequação da
tabela da cesta básica dos servidores
municipais; e sugeriu a criação de
estacionamento em 45° na avenida
Domingos Ribas.

Paulo Miranda

MDB

O vereador Paulo Miranda enalteceu
a ação realizada na avenida Itália, para
coibir problemas como perturbação
do sossego e uso de drogas.
- O agradecimento pelo que
fizeram na avenida Itália neste final
de semana com relação à bagunça, ao
uso de drogas, a tudo de ruim lá. Este
final de semana foi bacana e legal. Não
só à Polícia Militar, à Fiscalização de
Posturas, Departamento de Trânsito,
Secretaria de Mobilidade Urbana.

O
parlamentar
cobrou
o
cumprimento do decreto que estabelece horário de abertura e
fechamento das adegas.
Serviços
Paulo Miranda relatou o curto-circuito em sua casa, provocado por
galhos de uma árvore, e agradeceu
ao secretário de Serviços Públicos,
Alexandre Magno, e também à
empresa EDP, por terem resolvido o
problema com agilidade.

Professor Edson

PSD

O vereador Professor Edson homenageou a coordenadora da Escola
do Trabalho, Sandra do Prado de
Carvalho, que se aposentou após mais
de 35 anos de serviços dedicados à
Prefeitura Municipal.
- Por sua extrema competência,
foi coordenadora das 13 Escolas
Municipais do Trabalho. Ela agora
conquistou a sua justa aposentadoria. Queria fazer esse registro
aqui, Sandra é uma pessoa especial,

comprometida, competente, que fez
a gestão - por sinal muito bem - das
Escolas do Trabalho. Você com certeza
contribuiu, e muito, para que essas
escolas pudessem estar no padrão de
excelência que elas estão hoje.
Emprego
Edson destacou a importância das
Escolas do Trabalho na geração de
emprego e renda, especialmente no
período de retomada da economia
após a crise gerada pela pandemia.
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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 27ª sessão
ordinária, em 5 de outubro

Serginho
Progressistas
O vereador Serginho registrou
o conserto de um cabo de energia
elétrica na avenida José Getúlio
Monteiro, que estava rompido desde
12 de junho. Ele mostrou foto do
reparo da fiação pela equipe da EDP.
- Olha o perigo, é uma avenida,
é um cabo de energia, está no
pavimento asfáltico, um risco para as
crianças que brincam ali, mas graças
a Deus a EDP esteve por lá e já fez a
colocação da fiação. Então, obrigado

EDP Bandeirante, e também o pessoal
da Guarda [Municipal], da [Secretaria
de] Mobilidade, que se fizeram
presentes para evitar algum prejuízo
na avenida.
Mercatau
Serginho parabenizou o gestor do
Mercatau, Luiz Henrique da Silva, e
o prefeito José Saud por atender à
demanda dos comerciantes e abrir
o comércio no local à noite, nas
sextas-feiras.

Talita
Cadeirante
PSB
A vereadora Talita Cadeirante
destacou a redução nos casos de
covid na cidade.
- É triste ter que reiterar esse
tópico quando falamos de um país
que já foi referência mundial de
campanhas de vacinação bem-sucedidas, de erradicação e atenuação
de doenças através de políticas
públicas e de campanha do SUS.
Queria lembrar que nenhuma vacina
para nenhuma doença no mundo tem

eficácia de 100%, e mais uma vez,
se hoje a gente tem queda de óbitos
no nosso município é pela questão
da vacinação e da ciência que tem
avançado em relação à pandemia.
Inclusão
Talita visitou a escola Sesi, onde
conversou com alunos do 5º ano
sobre política, diversidade e inclusão.
Ainda sobre o tema, chamou atenção
para a falta de banheiros com acessibilidade no Mercatau.

Vivi da Rádio

Republicanos
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A vereadora Vivi da Rádio reforçou
a importância do Outubro Rosa e
apontou a necessidade do retorno das
cirurgias de câncer de mama.
- Quero parabenizar o Dr. André
Girardi, que é muito corajoso e, nesta
Casa, numa audiência, ele contou os
problemas de 300 cirurgias paradas.
Eram operadas 40 mulheres com
câncer de mama por mês, depois
dessa pandemia o governador cortou
as cirurgias no Hospital Regional, e

caiu para quatro cirurgias por mês.
O câncer não pode esperar, a cirurgia
não pode esperar. Nós vamos fazer
essa fila de cirurgias de mamografia
acabar, esse é o mínimo, o básico, que
tem que acontecer.
Economia
Vivi criticou o fechamento do
comércio durante o Plano São Paulo
e disse que, enquanto o governador
Doria mantinha a população trancada
em casa, aumentava impostos.
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Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 27ª sessão
ordinária, em 5 de outubro

Adriano
Coletor Tigrão
Cidadania
O vereador Adriano Coletor Tigrão
informou que os alunos da rede
municipal que têm deficiência visual
irão receber óculos que auxiliam a ler
e a identificar objetos.
- Deixei uma emenda para a
compra de óculos inteligentes, que
vão ajudar aquela pessoa com deficiência visual a olhar não com os
olhos, mas sim com o coração. Temos
sete alunos com baixa visão e 56 com
deficiência visual, espero que a Casa

possa nos ajudar com emendas. A
empresa está vindo para a cidade
para mostrar ao prefeito como são
usados esses óculos.
Respostas
O parlamentar listou respostas do
Executivo a requerimentos de sua
autoria, como sugestões de melhorias
no Parque do Itaim, antecipação do
13º salário dos servidores para 22 de
novembro e a limpeza do córrego do
Jardim Bela Vista.

Alberto Barreto

PRTB

O vereador Alberto Barreto questionou a credibilidade de uma agência
verificadora de fatos, que marcou uma
postagem feita por ele como falsa.
- A gente tem essa postagem da
“Aos Fatos”; quando foi falado que
o Luciano Hang doou 200 cilindros
de oxigênio para Manaus, a agência
marcou essa notícia como falsa.
Agora está aqui, a agência falando
que é verdadeiro. Será que ela checa
realmente antes de falar as coisas?

Como é que uma agência dessas
pode dizer que a minha postagem é
falsa? Que moral tem uma agência
dessas para dizer o que é falso, o que
é verdadeiro, se ela mesma também
comete fake news?
Manifestações
Barreto comparou imagens das
manifestações realizadas na avenida
Paulista no dia 7 de setembro e no
dia 2 de outubro e apontou a falta de
público na segunda.

Boanerge

PTB

O vereador Boanerge agradeceu
aos colegas pela aprovação do projeto
de sua autoria que dá o nome do
Sargento PM Mario Aires a uma praça
do Cecap II.
- Tive imenso prazer em trabalhar
com Aires, de conhecê-lo, era um
brincalhão. Confesso que é com um
misto de pesar e alegria que faço
essa homenagem, claro que o pesar,
óbvio, porque ele já não está mais
entre nós; e satisfação porque vamos

oportunizar à família a se lembrar do
Mario todas as vezes que estiver a
usufruir deste equipamento público.
O sargento frequentava com os
filhos a praça que levará o seu nome.
Biografia
Boanerge leu a biografia do
homenageado. Além de se dedicar
à segurança da população, Aires
realizava trabalho social no grupo de
escoteiros e levava comida, conhecimento e brincadeiras às crianças.
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Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 27ª sessão
ordinária, em 5 de outubro

Diego
Fonseca
PSDB
O vereador Diego Fonseca visitou
o Mercatau e afirmou que, apesar
dos funcionários apontarem a necessidade de algumas manutenções, a
nova Feira Noturna foi um sucesso.
- Conversamos a respeito de várias
situações, uma delas foi a respeito de
montar uma equipe de manutenção e
também sobre emendas impositivas
para melhorias lá naquela região,
principalmente banheiros e reformas
necessárias. Também conversamos

a respeito da Feira Noturna, foi um
sucesso. Parte da população trabalha
em horário comercial e terá a possibilidade de fazer a sua feira. Espero que
isso se expanda para os bairros.
Reajuste
O parlamentar afirmou que
participou de uma reunião com
José Saud e os fiscais de posturas da
Prefeitura para tratar da necessidade
de reajuste salarial para eles e para os
fiscais da Vigilância Sanitária.

Douglas
Carbonne
DEM
O vereador Douglas Carbonne
elogiou a Feira Noturna do Mercatau,
mas afirmou que o evento poderia ser
ainda melhor.
- Precisa de reforma no Mercatau, e
a gente está mandando uma emenda
impositiva para ajudar. A gente deu
a sugestão de colocar food trucks
na parte de baixo também, além dos
feirantes, levar uma área gastronômica, é um espaço bacana que
tem estacionamento e é uma opor-

tunidade. Os feirantes e as pessoas
querem que façam mais feiras,
inclusive, porque é oportunidade de
emprego e renda para as pessoas.
Causa animal
O parlamentar relatou que esteve
no bairro Chácara Silvestre, na
campanha de vacinação antirrábica,
com a participação da ONG Cãopanheiros. Ele reforçou a importância
da microchipagem dos animais do
Centro de Controle de Zoonoses.

Elisa Representa Taubaté

Cidadania
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A vereadora Elisa Representa
Taubaté apresentou um resumo dos
casos e óbitos por covid-19.
- A gente teve aí, em setembro,
1.525 casos positivos, o que mostra
queda de 41,07% nos casos, e 20
óbitos confirmados, queda de quase
7%. É a terceira queda consecutiva
de casos e a quarta redução seguida
de óbitos. A gente teve, em junho,
um pico de 7.455 casos e agora, em
setembro, 1.525. A gente vê pela

própria linha que teve uma diminuição muito grande, bacana, em
relação à evolução dos casos.
Resumo
Resumindo as atividades da
semana, a parlamentar mencionou
reuniões que participou na Secretaria
de Cultura e com o Fórum de Cultura,
para discutir projetos na área; e atualização sobre a sua indicação para a
cidade criar uma Rede Integrada de
Transportes (RIT).
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Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 27ª sessão
ordinária, em 5 de outubro

Jessé
Silva
PL
O vereador Jessé Silva comemorou
a notícia da expansão da fábrica da
Alstom em Taubaté, que irá atender
contratos nacionais e internacionais.
- A receita de Taubaté dependia
muito da empresa automobilística, e
hoje a realidade mudou. Hoje o futuro
está aí, é transporte público, coletivo.
Hoje a gente tem a alegria de trazer
aqui, para você que nos acompanha,
para você, pai que está desempregado, uma esperança de voltar a

ter um emprego. Essa retomada da
Alstom significa muito para Taubaté,
depois de um trauma que sofremos
com a saída da Ford, da LG. É uma
esperança para a cidade, porque
[criar] de 500 a 700 empregos diretos
é uma notícia maravilhosa.
Outubro Rosa
O parlamentar lembrou que o
início dos procedimentos no H-Mut
para o tratamento de câncer de mama
é uma conquista da Câmara.

Prefeitura deverá divulgar informações
sobre obras paralisadas

Imprensa CMT

Foi sancionada pelo prefeito a
Lei 5.656, de 30 de setembro, que
obriga a Prefeitura a divulgar, no site
oficial, informações sobre paralisação
de obras feitas pela administração
municipal. A proposta tem autoria do

vereador Serginho (Progressistas)
A lei determina a divulgação da
data e o detalhamento dos motivos
de suspensão da obra, devendo as
informações permanecerem disponíveis no site no mínimo até a

retomada dos trabalhos.
Para conhecer esta e outras
leis municipais acesse o portal da
Câmara de Taubaté na internet,
camarasempapel.camarataubate.
sp.gov.br/legislacao/.
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SESSÃO

Dois projetos de denominação
seguem para sanção; outros dois são
aprovados em 1ª votação
Dois projetos aprovados pela
Câmara de Taubaté no dia 5, em
segunda votação, seguem para sanção
do prefeito, para que se tornem leis.
O primeiro deles é o projeto de lei
114/2021, de autoria do vereador
Boanerge (PTB), que denomina
Sargento PM Mario Aires a praça
localizada entre as ruas Firmo Mendes
Castilho, Miguel Pistili e José dos
Santos, no Cecap II, em homenagem
ao militar que residia no bairro.
Mario ingressou na Polícia Militar
em 1974 como soldado, na cidade de
São Paulo. Em 1982 foi transferido
para o 5º Batalhão de Polícia Militar
do Interior (BPM-I), em Taubaté. Foi
condecorado com láureas de mérito
pessoal e promovido a cabo em 2002
e 3º sargento em 2003. Realizava
trabalho social em um grupo
escoteiro, como cozinheiro e organizador de acampamentos. Morreu
em 2018, aos 66 anos.
Em seguida teve aval o projeto de

lei 137/2021, de autoria do vereador
João Henrique Dentinho (PSL), que
denomina Emília da Silva Santos
a rua Três do bairro Quinta das
Palmeiras, em homenagem à mulher
que trabalhou na roça, foi cozinheira
e lavadora de roupa, além de criar 11
filhos e se dedicar à igreja. Nasceu em
Caçapava e morreu em Taubaté aos
92 anos, em 2018.
Primeira votação
Outros dois projetos que estavam
na pauta foram aprovados durante
a sessão e dependem de segunda
votação para serem encaminhados ao
prefeito para sanção.
Apresentado pelo vereador Diego
Fonseca, o projeto de lei 107/2021
denomina José Urbano Feltran a
atual rua Dezessete, no loteamento
Vale dos Cristais.
José Urbano Feltran nasceu em
1951, em Itobi (SP). Apaixonado por
futebol, jogava nos times da região,
mostrando bastante habilidade com a

bola. Foi para São Paulo, capital, para
cursar a faculdade de Educação Física
e, em 1972, ingressou, através de
concurso público, no Banco do Estado
de São Paulo. Faleceu em 2019.
O segundo é o projeto de lei
115/2021, de autoria do vereador
Adriano Coletor Tigrão (Cidadania),
que denomina Valdelice Maria de
Jesus “Lia Baiana” a avenida “L”, com
início na avenida Oswaldo Barbosa
Guisard, no bairro Água Quente, e
término na rua Fernandópolis, no
Parque Urupês.
Valdelice Maria de Jesus Santos,
conhecida como Lia Baiana, nasceu
em Ibicaraí (BA), em 1953, e foi uma
das primeiras moradoras no Jardim
Gurilândia, onde viveu cerca de
40 anos. Arrecadava doações para
auxiliar uma entidade de apoio a
pessoas com câncer, agasalhos para
campanhas gerais e itens higiênicos
para os idosos. Ela morreu em abril
de 2021.

Vitor Reis/
Arquivos pessoais

Vereadores no Plenário durante sessão no dia 5
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ESPECIAL
SESSÃO

Câmara de Taubaté aprova medida
para garantir transparência sobre
associações de bairro
Stockphotos

Os vereadores de Taubaté
aprovaram em primeira votação no
dia 5 o projeto de lei 104/2021, de
autoria do vereador João Henrique
Dentinho (PSL), que determina a
publicação, no site da Prefeitura,
das informações das associações de
bairro do município.
De acordo com a proposta, que

depende de segunda votação e
sanção do prefeito para que se torne
lei, deverão ser divulgados dados,
tais como os nomes, membros da
diretoria, vigência de mandatos
e formas de contato com o representante legal.
Na justificativa do projeto, que
recebeu emenda redacional da

Comissão de Justiça para incluir
a razão social da associação, o
vereador explica que essas informações são “imprescindíveis para
o acesso da maioria dos munícipes,
que têm na associação o seu
primeiro local de inteiração e busca
de soluções para demandas do seu
interesse” no bairro.

A Lei 5.655, do dia 30 de setembro,
oficializa a autorização de uso de
bem público municipal no Distrito
Industrial do Una II para a empresa
Idex - Instituto para o Desenvolvimento do Mercado Interno e
Externo - instalar um centro de
treinamento que atenda atletas
amadores e profissionais. O projeto
de lei tem autoria do prefeito José
Saud (MDB).
O terreno, que tem 38 mil metros
quadrados, havia sido doado à PR

Trade Tecnologia Química e Farmacêutica, mas a empresa não se estabeleceu no município.

A Idex é uma associação sem fins
lucrativos que cria projetos e ações
esportivos, educacionais e culturais
de acordo com as demandas comunitárias. O investimento é de R$ 5
milhões. A concessão de uso terá
duração de 15 anos e poderá ser
prorrogada por período igual.
Para conhecer esta e outras
leis municipais acesse o portal da
Câmara de Taubaté na internet,
camarasempapel.camarataubate.
sp.gov.br/legislacao/.

Lei oficializa terreno para Idex instalar
centro de treinamento de atletas

Imprensa CMT
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PPA

PPA 2022-2025 é apresentado
em série de audiências na
Câmara de Taubaté
Vitor Reis

Fernando Amâncio de Camargo, Lucas Dominoni, Elisa Representa, Gabriela
Antônia, Luiz Guilherme Perez

Fernanda Maria

Alexandre Ferri, capitão Souza, Fernando Amâncio, Marcelo Macedo,
Alexandre Magno e Mário Peloggia
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Instrumento de planejamento
governamental que define diretrizes, objetivos e metas da administração pública durante o período
de quatro anos, o Plano Plurianual
(PPA) foi apresentado aos vereadores numa série de três audiências entre os dias 6 e 8.
Durante esse período, foram
demonstradas as estimativas de
receita e despesa das secretarias
municipais.
O valor estimado de receita do
município vai de R$ 1,289 bilhão em
2022 a R$ 1,394 bilhão em 2025.
No dia 14 haverá uma quarta
audiência, em que será exibido o
PPA da Câmara, Instituto de Previdência, Universidade de Taubaté e
suas fundações.
O projeto de lei 139/2021, que
estabelece o PPA, está disponível
para consulta no site da Câmara, em
“Processo Legislativo”, e deverá ser
levado à votação até dezembro.
Dia 6
A apresentação começou na quarta-feira, 6, com demonstrações da
Chefia de Gabinete e Secretarias
de Administração, de Educação, de
Esportes e Lazer e de Mobilidade
Urbana, em audiência conduzida
pela vereadora Elisa Representa
Taubaté (Cidadania).
As despesas previstas com o
Gabinete do Prefeito vão de R$ 4,3
milhões em 2022 a R$ 4,6 milhões
em 2025; com a Secretaria de Administração e Finanças, de R$ 77
milhões em 2022 a R$ 131,1 milhões
em 2025; Educação, de R$ 386,8
milhões em 2022 a R$ 474,7 milhões
em 2025; Esportes e Lazer, de R$ 44
milhões em 2022 a R$ 27,4 milhões
em 2025; e Mobilidade Urbana,
de R$ 25 milhões em 2022 a R$ 28
milhões em 2025.
Os vereadores Alberto Barreto
(PRTB), Douglas Carbonne (DEM),
Marcelo Macedo (MDB), Serginho
(Progressistas), Talita Cadeirante
(PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos)

ESPECIAL
PPA
participaram da audiência.
Dia 7
Na segunda audiência, a Prefeitura
demonstrou que o orçamento da
Secretaria de Serviços Públicos
deverá sofrer redução no período
de 2022 a 2025. A pasta gerenciada
por Alexandre Magno terá R$ 141,9
milhões à disposição em 2022 e R$
132 milhões no final do quadriênio,
em 2025. Segundo o secretário, isto
se deve a planos de terceirização do
Cemitério Municipal e de parques e
outros projetos que envolvem água
e energia elétrica.
O orçamento das demais Secretarias apresentadas naquele dia
terão crescimento: Governo vai de
R$ 32 milhões para R$ 34 milhões;
Inovação aumenta de R$ 9,7 milhões
para R$ 13 milhões; Saúde passa
de R$ 343,6 milhões para R$ 358
milhões; e Segurança Pública, de R$
29 milhões para R$ 38 milhões.
A audiência foi presidida pelo
vereador Marcelo Macedo (MDB) e
contou com participação dos vereadores Adriano Coletor Tigrão
(Cidadania),
Boanerge
(PTB),
Moises Luciano Pirulito (PL), Paulo

Miranda (MDB), Rodson Lima Bobi
(PSDB), Serginho (Progressistas),
Talita Cadeirante (PSB) e Vivi da
Rádio (Republicanos).
Dia 8
Despesas das Secretarias de
Planejamento e de Obras sofrerão
a maior queda entre as pastas apresentadas na terceira audiência.
A Secretaria de Planejamento tem
despesa prevista de R$ 15 milhões
em 2022, com decréscimo ano a ano
até atingir R$ 6,4 milhões em 2025.
A de Obras tem previsão de R$ 74,9
milhões em 2022, caindo para R$
30,5 milhões em 2025.
O motivo para a diferença na
despesa da Secretaria de Planejamento é a contratação de um
serviço de georreferenciamento,
que demandará custos nos dois
primeiros anos. Já a pasta de Obras,
apesar da queda na despesa, tem
previsão de investir R$ 36 milhões
na construção de um novo paço
municipal, na Rodoviária Nova,
com verba de convênios e emendas
parlamentares de deputados.
Outras duas pastas que terão
diminuição de despesas nos

próximos quatro anos são Turismo e
Cultura, de R$ 10,8 milhões em 2022
para R$ 8,9 milhões em 2025; e Meio
Ambiente, de R$ 7,5 milhões em
2022 para R$ 5 milhões em 2025.
As duas únicas Secretarias apresentadas na audiência que deverão
ter aumento de despesas são as de
Inclusão Social, de R$ 40 milhões
em 2022 para R$ 50 milhões em
2025; e de Negócios Jurídicos, de R$
10,1 milhões em 2022 para R$ 10,6
milhões em 2025.
O encontro foi conduzido pelo
vereador Alberto Barreto (PRTB).
Os vereadores Douglas Carbonne
(DEM), Marcelo Macedo e Paulo
Miranda, do MDB, Moises Luciano
Pirulito (PL), Professor Edson (PSD),
Serginho (Progressistas) e Talita
Cadeirante (PSB) participaram da
audiência.
Reveja
A TV Câmara Taubaté disponibiliza no Youtube e site os vídeos dos
três eventos.
Além disso, a emissora irá
transmitir ao vivo, no dia 14, a partir
das 9h, a quarta e última audiência
para debater o projeto de lei.
Lincoln Santiago

Rodrigo Rodrigues, Lucio Araujo, Jayme Rodrigues, Fernando Amâncio, Alberto Barreto, Adriana Mussi, Dimas de Olivera
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Sessão
28ª SESSÃO ORDINÁRIA
13.10.2021
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens e de proposições apresentadas
pelos Vereadores.
Discussão e votação de proposições
em destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 104/2021, de autoria
do Vereador João Henrique Dentinho, que dispõe sobre a divulgação
das Associações de Bairros constituídas em Taubaté na página da transparência no sítio da internet da Prefeitura Municipal de Taubaté.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 107/2021, de autoria
do Vereador Diego Fonseca, que denomina Rua José Urbano Feltran no
Loteamento Vale dos Cristais.
ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 115/2021, de autoria
do Vereador Adriano Coletor Tigrão,
que denomina Avenida Valdelice
Maria de Jesus Santos “Lia Baiana” a
Avenida L no bairro Água Quente.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto
de Lei Ordinária nº 42/2020, de autoria do Prefeito Municipal, que institui o Plano de Mobilidade Urbana
do Município de Taubaté (PlanMob/
Taubaté), e estabelece as diretrizes
para o monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica.
– Há três emendas.
ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 114/2020, de autoria
do Vereador Douglas Carbonne, que
institui no Munícipio de Taubaté a
Campanha Dezembro Verde, de-

dicada a ações de conscientização
contra o abandono e maus tratos de
animais domésticos.
ITEM 6
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 40/2021, de autoria
do Vereador Bilili de Angelis, que denomina vias públicas do Loteamento
Residencial Quintas de Santa Cruz,
localizado no Bairro do Areão, neste
Município.
– Há duas emendas.
PALAVRA DOS VEREADORES
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, DEM
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, DEM
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, PSL
Plenário Jaurés Guisard, 7 de outubro de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Lei

Vereador Paulo Miranda
Presidente

Portaria
PORTARIA N.º 139/2021
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, Audie de Andrade Freitas, RG 41.633.894-X SSP/
SP e CPF/MF 338.790.158-56 do
cargo público de Assessor Técnico
Parlamentar - Padrão SS-II, de provimento em comissão, lotado no gabinete do Ver. Moises Luciano Pirulito,
nos termos do artigo 105, inciso II, da
Lei Complementar nº 1, de 4 de dezembro de 1990, a partir de 5 de outubro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 6 de
outubro de 2021.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 140/2021

LEI Nº 5.657, DE 5 DE
OUTUBRO DE 2021
Autoria: Vereadora Elisa Representa
Taubaté
Inclui no Calendário Oficial de Datas
e Eventos do Município de Taubaté o
FestFêgo – Festival de Teatro da EMA
Maestro Fêgo Camargo.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo a seguinte
Lei, nos termos do § 2º do artigo
37 da Lei Orgânica do Município de
Taubaté:
Art. 1º O inciso XI, do art. 2º, da Lei
nº 5.488, de 11 de junho de 2019,
passa a vigorar acrescido de alínea
“q”, com a seguinte redação:
“Art. 2º ...
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...
XI - ...
...
q) FestFêgo – Festival de Teatro da
EMA Maestro Fêgo Camargo, na segunda quinzena.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 5 de
outubro de 2021.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
Suspender o expediente da Câmara
Municipal de Taubaté no dia 11 de
outubro de 2021, segunda-feira.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 6 de
outubro de 2021.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 141/2021
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO

ESPECIAL
ATOS
OFICIAIS
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
CONCEDER à servidora Mabel Gavião Guimarães Ricken, titular do
cargo efetivo de Analista Legislativo
de Administração da Câmara Municipal de Taubaté, licença para o
trato de assuntos particulares, pelo
prazo de até 3 anos consecutivos, a
partir de 13 de outubro de 2021, nos
termos do artigo 226 da Lei Complementar n° 01/1990, com redação
dada pela Lei Complementar n° 251,
de 8 de junho de 2011.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 7 de
outubro de 2021.
A MESA DA CÂMARA

Compras
AVISO
Encontra-se afixada no quadro de
avisos localizado na sede da Câmara
Municipal de Taubaté, Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208, a
relação de compras efetuadas pelo
Legislativo, no período compreendido de 01/09/2021 a 30/09/2021,
em obediência ao que estabelece o
artigo 16, da Lei nº. 8.666, de 21 de
junho de 1.993, e suas alterações.
Taubaté, 06 de outubro de 2021.
Joel Ribeiro Dias Junior
Diretor Geral

PPA
RELATÓRIO PRÉVIO
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Projeto de Lei Ordinária nº 139/2021

Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2022 a 2025 e
define as metas e prioridades da administração pública municipal para o
exercício de 2022.
Fui designado relator em 17 de setembro de 2021.
Competência
Compete à Comissão de Finanças e
Orçamento opinar sobre todos os
processos relativos a assuntos de
caráter financeiro e tributário, especialmente sobre as proposições que,
direta ou indiretamente, alterem
a despesa ou a receita do Município, acarretem responsabilidade ao
erário ou interessem ao crédito público, conforme inciso III, do artigo
49, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taubaté, e zelar
para que, em nenhuma lei emanada
da Câmara, seja criado encargo ao
erário sem que se especifiquem os
recursos hábeis (artigo 49, § 1º, II, do
RICMT).
Ainda, conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Taubaté, compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir um relatório prévio sobre o Projeto de Plano
Plurianual (artigo 209).
Relatório
O Projeto de Lei Ordinária nº
139/2021, de autoria do Prefeito
Municipal, estabelece, nos termos
do artigo 165, § 2º, da Constituição
Federal, o Plano Plurianual do Município para o período 2022 a 2025 e
define as metas e prioridades da administração pública municipal para o
exercício de 2022.
A proposição foi protocolada na Câmara Municipal de Taubaté em 31 de
agosto de 2021 e lida no expediente
da 22ª Sessão Ordinária, realizada na
mesma data.
Foi ouvido, em 16 de setembro de
2021, o corpo de vereadores, conforme preceitua o § 1º, do artigo 209,

Órgão oficial da Câmara Municipal de Taubaté
Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 208
Centro - CEP 12030-040
Tel. (12) 3625-9500
Fax: (12) 3625-9527
www.camarataubate.sp.gov.br
camarataubate@camarataubate.sp.gov.br
Instagram /camarataubate
Facebook /camarataubate
Twitter @camarataubate
Youtube /tvctaubate
Editado sob responsabilidade da Mesa
Tiragem limitada

Diretoria de Comunicação
diretor de comunicação

Júlio César Zacarias da Rocha

chefe de redação

Tânia Cação Vinhas
repórteres

Fernanda Ribeiro e Lincoln Santiago

do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Taubaté.
Emendas e Audiências
A exemplo da prática adotada
quando da aprovação do Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias,
sugerimos que as emendas sejam
apresentadas apenas na Lei Orçamentária.
Essa sugestão é reforçada pelo que
dispõe o § 9º, do artigo 166, da Constituição Federal. Entretanto, os Vereadores poderão apresentar emendas
ao corpo da lei até a fase da discussão da proposição em Plenário,
contudo sugere-se sua entrega antecipada, sempre eletronicamente,
por questão de organização do processo e para propiciar acesso da informação à população.
Caso um componente da Comissão
de Finanças e Orçamento apresente
emenda ao corpo da lei e queira dar
a ela status de emenda da comissão,
deverá indicar o nome dos demais
componentes no momento da apresentação eletrônica. O autor principal de emenda coletiva ao corpo
da lei também deverá indicar os demais subscritores no momento da
elaboração.
A emenda que receber parecer contrário desta comissão não será submetida à deliberação do Plenário,
conforme dispõe o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Taubaté.
Na hipótese de o Plenário aprovar
emenda com parecer contrário da
Comissão de Finanças e Orçamento,
ou mesmo sem parecer da comissão,
este relator exime-se da atribuição
a que se refere o artigo 49, § 1º, IV,
do Regimento Interno da Câmara de
Taubaté.
Para cumprir o que dispõe a Lei de
Responsabilidade na Gestão Fiscal,
esta Comissão solicitou à Presidência
da Câmara a realização de quatro

VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA
(1º.1.2021 a 31.12.2024)

Mesa 2021-2022
Presidente: Paulo de Tarso Cardoso de Miranda (MDB)
1º Vice-presidente: Richardson Ramos de Sousa (DEM)
2º Vice-presidente: Diego Fonseca Nascimento (PSDB)
1º Secretário: João Henrique de Moraes Ramos (PSL)
2º Secretário: José Adalcio Nunes Coelho (Republicanos)

Adriano Graciano (Cidadania), Boanerge dos Santos (PTB), Douglas Alberto Santos (DEM), Edson
Aline Miranda, Ana Clara Gimbo, Juliana Aparecido de Oliveira (PSD), Elisa de Oliveira Coelho Manoel (Cidadania), Jessé da Silva (PL), José Alberto
Almeida, Júnior Matias, Petterson Vito- Barreto da Costa (PRTB), Luiz Henrique Couto de Abreu (PDT), Luiz Marcelo Falcão de Abreu (MDB),
Moisés Luciano Pereira dos Santos (PL), Rodson Lima Silva Junior (PSDB), Sergio Ricardo Gonçalves
riano e Vitor Reis
(Progressistas), Talita de Lima Barbosa (PSB), Viviane Marcele de Aquino (Republicanos)
estagiários
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Audiências Públicas, realizadas nos
dias:
1ª - 6/10/2021 - quarta-feira - 14h
Prefeitura Municipal de Taubaté
2ª - 7/10/2021 - quinta-feira - 14h
Prefeitura Municipal de Taubaté
3ª - 8/10/2021 - sexta-feira - 9h
Prefeitura Municipal de Taubaté
4ª - 14/10/2021 - quinta-feira - 9h
Câmara Municipal, IPMT, UNITAU e
fundações
Foi solicitado ainda, que haja o
acompanhamento dos eventos pela
Diretoria de Comunicação, transmissões ao vivo pela TV Câmara e reserva do Plenário, com convocação
dos demais servidores necessários
aos trabalhos.
Pleiteamos a divulgação das audiências nos meios de comunicação de
massa, inclusive com chamadas na
programação da TV Câmara e na internet e a divulgação das audiências
por meio de faixa afixada na frente
do prédio da Câmara Municipal, conforme disposto nas alíneas “c” e “d”,
do inciso II, do artigo 211, do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Taubaté. Em razão das normas de
segurança impostas pela pandemia
do COVID-19, não será permitida a
presença da população no Plenário
durante a realização das audiências
públicas, no entanto a participação
popular ocorrerá por meio do site e
do WhatsApp da TV Câmara.
Após a realização das audiências públicas, esta Comissão emitirá parecer.
Taubaté, 1º de outubro de 2021.
Vereador Serginho
Relator
Comissão de Finanças e Orçamento

Licitação
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 3871/2021
MODALIDADE: Dispensa de Licitação
nº. 121/2021.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL
DE TAUBATÉ
Contratada: PEDRO FELIPE FERREIRA
PINTO
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de lavagem de veículos.
Valor Total: R$ 11.520,00 (onze mil,
quinhentos e vinte reais).
Prazo: 12 meses a partir de 05 de outubro de 2021.

Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.19
– Manutenção e Conservação de Veículos
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 3830/2021
MODALIDADE: Dispensa de Licitação
nº. 122/2021.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL
DE TAUBATÉ
Contratada: SAITO & NOGAI LTDA.
– ME
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de manutenção de aparelhos de tratamento de água da marca Hoken.
Valor Total: R$ 3.996,00 (três mil, novecentos e noventa e seis reais).
Prazo: 12 meses a partir de 07 de outubro de 2021.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.20
– Manutenção e Conservação de
Bens Móveis de Outras Naturezas
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 3680/2021
MODALIDADE: Dispensa de Licitação
nº. 119/2021.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL
DE TAUBATÉ
Contratada: C. A. DE ARAUJO CONTROLE DE PRAGAS ME
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de desinsetização e desratização,
limpeza de caixa d´água e sanitização do ambiente.
Valor Total: R$ 11.440,00 (onze mil,
quatrocentos e quarenta reais).
Prazo: 12 meses a partir de 01 de outubro de 2021.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.78
– Limpeza e Conservação

de Taubaté. A cópia do edital poderá
ser consultada gratuitamente e obtida na sede da Câmara Municipal
de Taubaté, ou acessando o sitio oficial na internet: http://www.camarataubate.sp.gov.br/licitacoes. No dia
25 de outubro de 2021, às 09 horas e
30 minutos, na sede da Câmara Municipal, será realizada sessão pública
única para credenciamento, recebimento da documentação necessária
para participação, e recebimento do
envelope de proposta de preços e
do envelope de habilitação. As propostas poderão ser entregues antecipadamente no setor de Protocolo.
Taubaté, 08 de outubro de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
Requerimento N° 1636/2021 Autor:
Professor Edson - Requer ao Exmo.
Sr. Prefeito que designe a secretaria
competente para que realize a manutenção das salas de aula da Escola do
Trabalho “da beleza”.
Of. nº 1192/2021
A unidade responsável da Secretaria
de Educação enviará solicitação à
equipe de manutenção da Secretaria
de Obras para que procedam as manutenções necessárias e revitalização
do espaço.
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

Requerimento N° 1637/2021 Autor:
Professor Edson - Requer ao Exmo.
Sr. Prefeito que designe a secretaria
competente para que faça a revitalização, pintura e limpeza nas arquibancadas e ao redor do campo de futebol da Independência.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021
PROCESSO Nº 2839/2021
ADMINISTRAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO
A Câmara Municipal de Taubaté realizará licitação na modalidade
pregão presencial, pelo critério de
MAIOR OFERTA, para seleção de instituição financeira, autorizada a funcionar no país pelo Banco Central do
Brasil, para administração da folha
de pagamento da Câmara Municipal

Of. nº 1192/2021
A Secretaria de Esportes e Lazer informa que no momento não possui
dotação orçamentária disponível,
nem tampouco material para realização dos serviços solicitados, haja
vista o cumprimento do orçamento
da gestão anterior, o qual não previu
tais despesas. A Secretaria de Serviços Públicos incluirá a limpeza em
sua programação.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 1638/2021 Autor:
Moises Luciano Pirulito - Requer ao
Sr. Prefeito informações relativas à
área ao ar livre na rua Padre Roberto
Landell de Moura, ao lado do no 84,
no Jardim Sandra Maria, e sua adequada iluminação e benfeitorias para
transformá-lo em área de lazer e convívio da comunidade.
Of. nº 1197/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria para
avaliação da iluminação e providências. Quanto à urbanização da área
com a instalação de equipamentos,
depende da elaboração de projeto e
disponibilidade de recursos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1639/2021 Autor:
Serginho - Requer cobertura em
ponto de ônibus no Pinheirinho.
Of. nº 1201/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que foi realizada visita técnica, sendo constatado que o local
não permite a instalação de um
abrigo devido à topografia do terreno, contudo, efetuará estudo para
atendimento do pedido.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1640/2021 Autor:
Serginho - Requer monitoramento
por câmeras nos parques municipais
e Estádio Félix Guisard.
Of. nº 1201/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que há estudos para monitoramento dos parques por meio de
câmeras e se encontra em tratativas
a definição de viabilidade financeira
para a instalação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1641/2021 Autor:
Serginho - Requer implantação de
um setor de achados e perdidos em
Taubaté.
Of. nº 1201/2021
A administração pública enviará solicitação à Secretaria de Serviços Públicos para que seja efetuado estudo
quanto à viabilidade de atendimento
do pedido.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1642/2021 Autor:
Serginho - Requer implantação de
um dicionário de ruas.
Of. nº 1201/2021
A Secretaria de Turismo e Cultura informa que estudará a possibilidade
de implantar no município um site
ou outro meio digital contendo um
dicionário de ruas, por meio do Arquivo Histórico da Área de Museu.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1643/2021 Autor:
Serginho - Requer informações sobre
gestão de recursos hídricos em
Taubaté.
Of. nº 1201/2021
Seguem por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Meio
Ambiente. A Secretaria de Serviços
Públicos informa que oficiou à Sabesp para conhecimento e manifestação e posterior encaminhamento
das informações ao requerente.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1644/2021 Autor:
Serginho - Requer informações sobre
queimadas ao longo da faixa de domínio da rede ferroviária federal.
Of. nº 1201/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia
as informações prestadas pelo diretor de Defesa do Cidadão.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1645/2021 Autor:
Serginho - Requer gestão junto à
concessionária Sabesp, para informar
se ainda são lançados esgotos in natura no córrego Monção.
Of. nº 1201/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa tratará do assunto junto à Sabesp, para posterior encaminhamento das informações.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1646/2021 Autor:
Boanerge - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de verificar junto
à Secretaria de Obras uma visita técnica pela praça Irmã Dulce, a fim, de

realizar uma revitalização da mesma.
Of. nº 1189/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local para levantamento das necessidades da reforma.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1647/2021 Autor:
Vivi da Rádio - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito que estabeleça um regulamento disciplinando o acesso às Unidades de Pronto Atendimento.
Of. nº 1203/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Coordenação das Unidades de Urgência e Emergência da
Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1648/2021 Autor:
Vivi da Rádio - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito a presença de segurança
permanente 24 horas em todas as
Unidades de Pronto Atendimento.
Of. nº 1203/2021
A Coordenação das Unidades de Urgência e Emergência da Secretaria
de Saúde informa que foi solicitada
junto ao secretário de Segurança Pública Municipal essa permanência,
a qual foi atendida, porém, esporadicamente ocorre a necessidade da
equipe se deslocar para outras ocorrências, ficando disponibilizado o número 193 para qualquer necessidade
de apoio. Contudo, a Coordenação
das Unidades de Urgência e Emergência e a Secretaria de Saúde agradecem pelas pontuações e por meio
dessas conseguem buscar sempre
a melhoria de seus atendimentos e
fica à disposição. A Secretaria de Segurança Pública Municipal, por meio
da Guarda Civil, atende as UPAs, com
segurança 24 horas e patrulhamento
com as viaturas de área.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1649/2021 Autor:
Richardson da Padaria, Jessé Silva Reitero Requerimento 1053/2021 de
1/6/2021 - Requer informações ao
Exmo. Sr. Prefeito a respeito do número vagas e das máquinas que auxiliam o pequeno e médio produtor
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do Mercatau de Taubaté.
Of. nº 1198/2021
O requerimento foi encaminhado à
Secretaria de Serviços Públicos, que
efetuará relatório com as informações atualizadas e posteriormente
encaminhamento da solicitação.
Prefeito Municipal
Of. nº 1206/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia
as informações prestadas pela Secretaria de Serviços Públicos.
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1650/2021 Autor:
Rodson Lima Bobi - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito a manutenção da rede e o restabelecimento
da energia elétrica do Parque Monteiro Lobato.
Of. nº 1200/2021
A Secretaria de Serviços públicos
informa que foi realizada vistoria e
executado o levantamento dos materiais necessários e encontra-se em
tratativas para viabilizar os recursos
financeiros.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1651/2021 Autor:
Rodson Lima Bobi - Requer informações ao senhor Prefeito sobre a possibilidade de intervenção e mudanças
no sistema viário localizado no entroncamento da Av. Joaquim Ferreira
da Silva, Av. Rodson Lima Silva e Estrada municipal José Luiz Cembranelli, Parque Três Marias.
Of. nº 1200/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que o local possui uma rotatória para organizar o fluxo deste cruzamento e efetuará vistoria no local
para identificar algumas melhorias,
como sinalização vertical e reforço
da sinalização horizontal. Assim que
concluído o projeto, a Secretaria de
Mobilidade Urbana incluirá na programação da equipe para execução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1652/2021 Autor:
Rodson Lima Bobi - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre
quantos e quais são os projetos apresentados pela Prefeitura para a Se-

cretaria Especial do Programa de
Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia, em conjunto com
a Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Ministério da Infraestrutura
e a Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), no tocante a melhorias viárias para cidade no novo
processo de concessão da rodovia
Presidente Dutra.
Of. nº 1200/2021
Segue por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1653/2021 Autor:
Douglas Carbonne - Requerer ao
Exmo. Sr. Prefeito que preste esclarecimento sobre o encaminhamento
de pacientes à Rede Hebe Camargo.
Of. nº 1191/2021
Seguem por cópia as informações
prestadas pela Central de Regulação
da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1654/2021 Autor:
Douglas Carbonne - Requerer ao
Exmo. Sr. Prefeito que inclua o aumento do salário dos servidores no
Plano Plurianual.
Of. nº 1191/2021
A Secretaria de Administração e Finanças informa que o valor para reajuste dos funcionários está sendo
estudado e constará na peça denominada LOA (Lei Orçamentária Anual)
e será ajustado o PPA (Plano Plurianual) para o próximo quadriênio.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1655/2021
Autor: Douglas Carbonne - Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que
determine à Secretaria competente
que proceda à instalação de bolsões para estacionamento de veículos no mirante do Quiririm.
Of. nº 1191/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que deverá ser verificado
junto à Secretaria de Obras se existe
a previsão orçamentária e a disponi-
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bilidade financeira para a instalação
de bolsões de estacionamento no
Mirante do Quiririm.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1656/2021 Autor:
Douglas Carbonne - Requerer ao
Exmo. Sr. Prefeito que determine à
Secretaria competente que proceda
a poda da árvore localizada na Rua
Toiti Kako, Jardim América.
Of. nº 1191/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será incluída
em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1657/2021 Autor:
Douglas Carbonne - Requerer ao
Exmo. Sr. Prefeito que determine à
Secretaria competente que instale
uma lombada na rua Roque Passareli,
no Jardim América.
Of. nº 1191/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que, conforme recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do
ofício 15/2021–11ª PJ/kcaon, inquérito civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura se abstenha em proceder a instalação de
novos redutores de velocidade (lombadas-faixas), sem que antes seja
justificada por estudos técnicos. Entretanto, a Secretaria de Mobilidade
Urbana realizará vistoria técnica para
avaliar se a via se enquadra nos critérios técnicos dispostos na resolução
nº 600/2016, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de
ondulação transversal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1658/2021 Autor:
Douglas Carbonne - Requerer ao
Exmo. Sr. Prefeito que determine à
Secretaria competente que instale
uma lombada na rua Toiti Kako, no
Jardim América.
Of. nº 1191/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que, conforme recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do
ofício 15/2021–11ª PJ/kcaon, inquérito civil 14.0678.0000009/10-6, re-

ESPECIAL
ATOS
OFICIAIS
comenda-se que a Prefeitura se abstenha em proceder a instalação de
novos redutores de velocidade (lombadas-faixas), sem que antes seja
justificada por estudos técnicos. Entretanto, a Secretaria de Mobilidade
Urbana realizará vistoria técnica para
avaliar se a via se enquadra nos critérios técnicos dispostos na resolução
nº 600/2016, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de
ondulação transversal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1659/2021 Autor:
Douglas Carbonne - Requerer ao
Exmo. Sr. Prefeito que determine à
Secretaria competente que instale
uma lombada na rua Dona Benta, no
Jardim Gurilândia.
Of. nº 1191/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que, conforme recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do
ofício 15/2021–11ª PJ/kcaon, inquérito civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura se abstenha em proceder a instalação de
novos redutores de velocidade (lombadas-faixas), sem que antes seja
justificada por estudos técnicos. Entretanto, a Secretaria de Mobilidade
Urbana realizará vistoria técnica para
avaliar se a via se enquadra nos critérios técnicos dispostos na resolução
nº 600/2016, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de
ondulação transversal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1660/2021 Autor:
Diego Fonseca - Requer ao Prefeito
Municipal informações sobre os serviços executados pela empresa Elefe
Construtora e Incorporadora Ltda
junto a Prefeitura de Taubaté.
Of. nº 1190/2021
Segue por cópia a relação dos serviços executados pela empresa Elefe
Construtora e Incorporadora Ltda.
junto à Prefeitura de Taubaté, expedida pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1661/2021 Autor:
Jessé Silva - Requer ao Exmo. Sr. Pre-

feito que informe sobre a possibilidade de voltar a ginástica na comunidade do bairro Santa Luzia Rural.
Of. nº 1194/2021
A Secretaria de Esportes e Lazer informa que avaliará a possibilidade de
atendimento quanto ao solicitado.
Prefeito Municipal

forma que a limpeza geral e das
bocas de lobo será incluída em sua
programação de serviços. Quanto à
segurança do local, a Secretaria de
Segurança Pública Municipal informa
que a Guarda Civil, em deslocamento
de um próprio público a outro, realiza o patrulhamento diuturnamente
no túnel indicado.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1662/2021 Autor:
Jessé Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de instalação de academia ao ar livre no
Parque Ecológico Dr. José Luiz Faria
Pereira – Jardim Oásis.

Requerimento N° 1666/2021 Autor:
João Henrique Dentinho - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito melhorias e manutenção na praça Nossa Senhora do
Bonfim, no Bonfim.

Of. nº 1194/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será avaliada a viabilidade
da instalação, bem como a disponibilidade de equipamentos.
Prefeito Municipal

Of. nº 1195/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local, a fim de efetuar levantamento
das necessidades de reforma.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1663/2021 Autor:
Jessé Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que estude a possibilidade de
se fazer o calçamento em torno do
Parque Ecológico Dr. José Luiz Faria
Pereira – Jardim Oásis.

Requerimento N° 1667/2021
Autor: João Henrique Dentinho Requer ao Exmo. Sr. Prefeito poda
das árvores na praça Nossa Senhora
do Bonfim, no Bonfim.

Of. nº 1194/2021
A Secretaria de Obras informa que
o orçamento de 2021 não contempla investimentos, contudo, a
solicitação será inserida em seu cronograma de trabalho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1664/2021 Autor:
João Henrique Dentinho - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito implantação de
poste de energia para melhorar a iluminação no Bairro Bonfim.
Of. nº 1195/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local, para adoção das providências
que se fizerem necessárias.
Prefeito Municipal

Of. nº 1195/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será incluída
em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1668/2021 Autor:
João Henrique Dentinho - Requer
ao Exmo. Sr. Prefeito conserto das
tampas das bocas de lobos no Portal
da Mantiqueira.
Of. nº 1195/2021
A Secretaria de Obras informa que
a solicitação será incluída em sua
programação e assim que possível
será efetuada vistoria no local, a fim
de analisar a possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1665/2021 Autor:
João Henrique Dentinho - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito providências em
relação ao túnel ao lado do H-Mut.

Requerimento N° 1669/2021
Autor: João Henrique Dentinho Requer ao Exmo. Sr. Prefeito colocação de placa indicativa no ponto
turístico Bica do Sapo.

Of. nº 1195/2021
A Secretaria de Serviços Públicos in-

Of. nº 1195/2021
A Secretaria de Turismo e Cultura in-
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forma ter ciência da solicitação e informa que o anteprojeto e projeto
já foram desenvolvidos pela Área
de Projetos. Tal projeto também
foi aprovado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e ficamos no
aguardo de previsão orçamentária
para execução da obra.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1670/2021 Autor:
João Henrique Dentinho - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito limpeza no Centro
Comunitário da Água Quente.
Of. nº 1195/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a limpeza e poda, além
do corte do mato, serão incluídas em
sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1671/2021 Autor:
João Henrique Dentinho - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito informações sobre
procedimentos da EcoTaubaté.
Of. nº 1195/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa: referente à poda os critérios
são técnicos, seguindo a legislação
vigente e com acompanhamento de
técnicos responsáveis. A Secretaria
de Serviços Públicos acompanha algumas ações da concessionária de
energia com relação às podas, porém
são de competência da concessionária. A Secretaria de Serviços Públicos informa, ainda, que adotou
providências quanto ao assunto e
está remanejando equipes para outros locais ou atividades.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1672/2021 Autor:
João Henrique Dentinho - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito manutenção na
fiação elétrica furtada da quadra poliesportiva da Vila São Geraldo.

Professor Edson - Solicita ao Exmo. Sr.
Prefeito que designe a Secretaria de
Obras para que faça a manutenção
no playground da Praça da Av. Itália.
Of. nº 1192/2021
A Secretaria de Obras informa que a
solicitação será atendida dentro de
sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1674/2021 Autor:
Professor Edson - Solicita ao Exmo.
Sr. Prefeito que verifique junto à empresa responsável pelo transporte
público a possibilidade de novo
estudo do trajeto das linhas que
atendem próximo à Semob, Seplam,
Meio Ambiente e Serviços Públicos.
Of. nº 1192/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que realizará estudos para
que possa atender os funcionários,
bem como efetuar um levantamento
junto aos departamentos de quantos
servidores se utilizam do transporte
público.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1683/2021 Autor:
Alberto Barreto - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito que determine ao departamento competente realização de
manutenção no semáforo, localizado
Av. Charles Schnneider, na altura do
nº 1080, bem como a manutenção da
pintura da faixa de pedestre.
Of. nº 1196/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que será providenciada a
manutenção do semáforo de pedestres, localizado na avenida Charles
Schneider (altura do nº 1.080), bem
como a revitalização da sinalização
horizontal (faixa de pedestres).
Prefeito Municipal

Of. nº 1195/2021
A Secretaria de Esportes e Lazer informa que está ciente do furto e inclusive já entrou em contato com a
Secretaria de Serviços Públicos, para
o devido reparo.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1684/2021 Autor:
Alberto Barreto - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito que determine à secretaria
competente a realização de manutenção de repintura na sinalização de
solo (lombadas e faixa de travessia)
na via pública, localizado na avenida
Dom Pedro I.

Requerimento N° 1673/2021 Autor:

Of. nº 1196/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
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informa que incluirá em sua programação a revitalização das lombadas
e travessias de pedestres na avenida.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1685/2021 Autor:
Alberto Barreto - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito que determine à secretaria
competente a realização de manutenção na cerca de concertina, localizado na Escola Ametra II, na avenida
Santa Luzia de Marilac.
Of. nº 1196/2021
A unidade competente da Secretaria
de Educação enviará solicitação para
a equipe de manutenção da Secretaria de Obras para que proceda as
manutenções necessárias, a fim de
evitar riscos aos transeuntes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1686/2021 Autor:
Alberto Barreto - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito que determine ao departamento competente realização de
manutenção de limpeza, bem como
a revitalização e reparo nos bancos
de assento localizados na praça General Júlio Marcondes Salgado, avenida Independência.
Of. nº 1196/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a limpeza será incluída em
sua programação de serviços. Quanto
à revitalização e reparo nos bancos, a
Secretaria de Obras informa que incluirá a solicitação em sua programação, após efetuará vistoria no local
para análise da possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1687/2021 Autor:
Alberto Barreto - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito que determine à Secretaria
de Mobilidade Urbana que realize estudo de reinstalação de radar eletrônico na avenida Marrocos na altura
nº 785, Independência.
Of. nº 1196/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que, conforme recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo por meio do Ofício
nº 15/2021–11ª PJ/kcaon, Inquérito
Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
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em proceder a instalação de novos
redutores de velocidades, sem que
antes seja justificada por estudos técnicos. Entretanto, a Secretaria de Mobilidade Urbana realizará vistoria técnica para avaliar se a via se enquadra
nos critérios técnicos dispostos na
Resolução n º 600/2016, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1688/2021 Autor:
Alberto Barreto - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito que determine ao departamento competente a instalação de
contêiner de lixo na praça Oito de
Maio, no Centro.
Of. nº 1196/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será avaliada a viabilidade
e disponibilidade para instalação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1689/2021 Autor:
Alberto Barreto - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito que determine ao departamento competente realização de
podas das árvores na calçada na avenida John F. Kennedy, 1085.
Of. nº 1196/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será incluída
em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1690/2021 Autor:
Alberto Barreto - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito que determine ao departamento competente a de marcação
horizontal de área privativa.
Of. nº 1196/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que o estacionamento defronte à guia rebaixada já caracteriza
infração de trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro, art 181,
inciso IX: “Estacionar o veículo é infração média, penalidade multa e
medida provisória remoção do veículo”, não havendo necessidade de
demarcação no solo nem de placa.
Caso esteja ocorrendo esse tipo de
infração, a Secretaria de Mobilidade
Urbana orienta solicitar fiscalização
pelo 156 ou 190.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1691/2021 Autor:
Alberto Barreto - Requer ao Ilmo. Sr.
Reitor da Unitau informações a respeito gestão de contrato do Hospital
Universitário com a Fust.
Of. nº 273/2021
Apresentamos, abaixo, conforme
manifestação do procurador da Fust,
tabela com os números das certidões de dívida ativa inscritas junto
ao INSS, referentes aos débitos previdenciários da Fust, com os respectivos meses e ano de competências.
Apresentados os períodos em que
as contribuições previdenciárias deixaram de ser recolhidas, apresentamos tabela com nome dos gestores
da época, bem como o período de
questão, conforme informado pelo
procurador da Fust. Para o período
que não foi informado a gestão da
época, solicitamos um prazo maior,
visto a necessidade de desarquivamento das portarias de nomeação
dos respectivos diretores, que não se
encontram digitalizadas, em razão do
ano de sua expedição.
Prof.ª Dr.ª Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1692/2021 Autor:
Richardson da Padaria - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito a respeito do número vagas e da falta de
orientação dos fiscais da empresa Estapar, que cuida do sistema da zona
azul digital.
Of. nº 1199/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia
as informações prestadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1693/2021 Autor:
Richardson da Padaria - Reitero Requerimento nº 177/2021 - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para
que proceda estudo visando implantação de sinalização semafórica sincronizada e/ou rotatória e sinalização
horizontal e vertical no cruzamento
da avenida Manoel dos Santos com a
rodovia Oswaldo Cruz, no Belém.
Of. nº 1199/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que foi elaborado projeto

para a implantação de rotatória na
rodovia ao acesso do Belém, e a Secretaria de Obras está providenciando a abertura de processo de licitação para a sua execução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1694/2021 Autor:
Richardson da Padaria - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre
sinalização, lombadas ou instalação
de dispositivos de redução de velocidade na Rua José Bonifácio Moreira
- Granjas Santa Terezinha.
Of. nº 1199/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que realizará vistoria técnica
na Rua José Bonifácio Moreira para
avaliar a sinalização adequada na citada via e após a conclusão do projeto, incluirá em sua programação a
implantação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1695/2021 Autor:
Richardson da Padaria - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a
possibilidade de reformar a rotatória
localizada na avenida Dom Pedro I.
Of. nº 1199/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que possui uma rotatória
para organizar o fluxo daquele cruzamento, contudo, fará a vistoria no
local para identificar algumas melhorias e verificar qual a melhor solução
viária para aquele local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1696/2021 Autor:
Richardson da Padaria - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre
estudos para sinalização, lombadas
ou instalação de dispositivos de redução de velocidade na Estrada do
Barreiro, Cidade Jardim.
Of. nº 1199/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que a Estrada do Barreiro,
entre os números 1657 e 4594, está
compreendido no projeto de binário,
em fase de conclusão das obras. Toda
sinalização viária, bem como dispositivos para redução de velocidade,
será implantada quando da finalização das obras.
Prefeito Municipal
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Cursos:
Ensino Superior (cursos de Direito e
Comunicação Social-Jornalismo).
Benefícios:
Bolsa auxílio
Nível superior
R$ 750,00 por mês – jornada 20hs semanais.
Auxílio Transporte
R$ 105,00 por mês.
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