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SEGUNDA VOTAÇÃO

RODEIO

Comprovante de vacina contra
covid não poderá ser exigido por
estabelecimentos

Projeto para acabar com a
proibição da atividade em
Taubaté é retirado
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SESSÃO

Proibição da exigência de
comprovante de vacina tem
aprovação confirmada
Vitor Reis

Plenário
durante a 69ª
sessão

Na sessão do dia 5, a Câmara de Taubaté
aprovou, em segunda votação, o projeto de lei ordinária 23/2022, que proíbe a exigência de apresentação do comprovante de vacinação contra a
covid-19 para o acesso a locais públicos, privados
ou a serviços.
A proposta tem autoria dos vereadores Alberto
Barreto (PRTB), Adriano Coletor Tigrão (Cidadania), Boanerge (PTB), Jessé Silva (PL) e Vivi da
Rádio (Republicanos), e só depende da sanção do
chefe do Executivo.
O projeto abarca o direito dos pais e responsáveis de matricularem seus filhos regularmente em
instituições de ensino, esporte e lazer públicas ou
privadas sem que lhes seja exigida a comprovação
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da imunização do menor ou da pessoa que está
sob tutela.
Proíbe a exigência na realização de atendimento médico ou ambulatorial, inclusive para cirurgias eletivas, nos serviços de saúde públicos ou
privados. Estende a proibição da exigência a servidores, ocupantes de cargos, de funções e de empregos públicos da administração pública direta
e indireta, como condição para o desempenho de
suas funções ou para manutenção de seus trabalhos. Refere-se também à proibição de que o comprovante seja exigido em templos ou lugares de
cultos religiosos.
Estabelece multa de R$2.323,30 (10 UFMTs) aos
estabelecimentos que descumprirem a regra.
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SESSÃO

Programa em prol da saúde
mental de profissionais da
segurança segue para sanção
A Câmara de Taubaté aprovou em segunda votação, no dia 5, o projeto de lei ordinária 67/2021,
de autoria do vereador Marcelo Macedo (MDB),
que cria o Programa de Cuidado com a Saúde
Mental dos Profissionais da Segurança Pública.
Com isso, o documento segue para sanção do prefeito José Saud (MDB).
O Programa visa estabelecer parcerias entre o
município e os núcleos de prática em psicologia
das universidades, a fim de proporcionar atendimento psicológico aos profissionais de segurança
pública. Poderão ser atendidos policiais federais,
civis, militares, municipais e penais, além de bombeiros, agentes de trânsito e penitenciários que
atuem em Taubaté.

A proposta deverá ser regulamentada por ato
do prefeito, e os recursos deverão ser viabilizados
por meio de dotações específicas do orçamento do
Poder Executivo.
“Pensar o bem-estar, a saúde e a qualidade de
vida desse grupo é preocupação nossa, bem como
fazê-lo compreender a necessidade de acionar as
instituições de saúde quando necessário for. Tratar
de transtornos psíquicos durante muito tempo foi
um grande tabu, associado à loucura, fraqueza,
falta de controle sobre si mesmo. Portanto, é necessário ampliar campanhas de informação sobre
o tema, bem como formular políticas públicas
para prevenção e tratamento da saúde mental dos
profissionais de segurança”, justificou.
Stockphotos
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SESSÃO
Imprensa PMT/ Arquivo pessoal

Denominação da escola
do Jardim dos Estados
depende do Executivo
Os vereadores confirmaram a aprovação em segunda votação, no dia 5, do projeto de lei ordinária
37/2022, que denomina Escola Municipal de Ensino Fundamental Aldeeira Sophia de Faria Rosa
Martins Ferreira.
A proposta tem autoria dos vereadores João
Henrique Dentinho (União) e Adriano Coletor Tigrão (Cidadania).
Sophia foi estudante e estagiária de Pedagogia
e foi símbolo da luta dos jovens contra o câncer.
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Faleceu em 2021, aos 19 anos, enquanto cursava o
ensino superior na Universidade de Taubaté.
Ela foi diagnosticada com câncer ósseo em
2018, mas lutou bravamente e se dedicou aos estudos e atividades familiares, além de fazer publicações motivacionais em seu perfil no Instagram,
a fim de que outras pessoas fossem movidas por
seu testemunho.
O projeto depende agora de sanção do chefe do
Executivo para que se torne lei.
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SESSÃO

PROPOSTA QUE ACABA COM
PROIBIÇÃO DE RODEIOS EM
TAUBATÉ É RETIRADA
Stockphotos

O projeto de lei complementar 26/2022, do vereador Alberto Barreto (PRTB), que acaba com a
proibição dos rodeios em Taubaté, foi retirado da
pauta da sessão do dia 5 a pedido do autor.
Ele afirmou que vai entrar com ação de inconstitucionalidade contra a lei que instituiu a proibição
- Lei Complementar 427, de autoria do então vereador Bilili de Angelis, em vigência desde março
de 2018.
Alberto Barreto explica que a Lei Federal
13.364/2016 reconhece o rodeio, a vaquejada e o
laço como manifestações culturais nacionais, e a
Lei 10.220/2001 cria normas relativas à atividade
de peão de rodeio, que passou a ser equiparado a
atleta profissional.
Além disso, o vereador lembra que os irmãos
gêmeos taubateanos Alan e Alisson de Souza são
atletas profissionais de montada, porém, são impedidos de praticar o esporte na cidade natal.

Ronaldo Homem Montanha segue
com mandato até dia 11
Vitor Reis

O vereador Ronaldo Homem Montanha (Republicanos) tomou posse na sessão do dia 5, em virtude da licença da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), que prossegue até 11 de outubro.
Com isso, Montanha assume o lugar do atual suplente, William Dell Net (Republicanos), que substituía a vereadora desde 12 de setembro. Montanha
exerceu o mandato até o dia 3 em decorrência do
afastamento de Nunes Coelho (Republicanos), que
retornou ao cargo.
Também retornou da licença o vereador Douglas Carbonne (Republicanos), que se afastou
entre 1º e 30 de setembro, e havia sido substituído
pelo suplente Cesinha da Academia (União).
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SESSÃO

Protetora de animais recebe
homenagem da Câmara
Durante a sessão do dia 5, a protetora Sueli
Lima Rodrigues recebeu homenagem pela atuação na causa animal em Taubaté. A honraria foi
instituída pelo Decreto Legislativo 458, de 2014.
O vereador Douglas Carbonne (Republicanos),
que falou em nome do Legislativo, ressaltou a
dedicação e abnegação dos protetores de animais, e no caso de Sula, como é conhecida a homenageada, o trabalho social junto aos animais
e também às pessoas em situação de rua, “que tiveram vidas salvas” por ela.
Sula nasceu em Feira de Santana (BA) e mora

em Taubaté desde 2008. Em 2011 começou a atuar
como voluntária no Projeto Anjos de Rua, com moradores de rua na Praça Santa Terezinha, quando
percebeu também as necessidades dos animais
abandonados que circulavam pelo local. Começou
então o resgate desses animais para encaminhá-los para adoção. Ela estima que já atendeu mais
de 300 animais.
O marido de Sula, Hilfredo Lopes Rodrigues, recebeu a homenagem em nome da esposa e agradeceu a todos pelo reconhecimento do trabalho
social desenvolvido por ela.

Douglas
Carbonne e
Hilfredo Lopes
Rodrigues, que
recebeu a placa
em nome da
esposa
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Eduarda Visoto

LEI

LEI CRIA PROGRAMA PARA
DIVULGAR MANOBRA DE HEIMLICH
Stockphotos

A Lei 5.763, de 1º de outubro, cria o programa
de socorro contra asfixia chamado de manobra
de Heimlich, com objetivo de diminuir o risco de
pessoas terem as vias aéreas bloqueadas em locais
que comercializam alimentos para consumo e em
instituições de ensino. O projeto de lei tem autoria
do vereador Paulo Miranda (MDB).
Os funcionários dos estabelecimentos que comercializam alimentos e das instituições de ensino deverão ser treinados por pessoas com capacitação técnica para garantir o atendimento inicial
à vítima, até a chegada do socorro médico.
“A asfixia é uma causa comum de morte após
engasgo por alimentos, provocando uma súbita
queda de oxigenação, o que pode levar à morte em
poucos minutos se não solucionada rapidamente”,
diz o autor do texto.

Caminho do Ouro é reconhecido
como patrimônio cultural de Taubaté
O trecho de Taubaté do antigo Caminho do
Ouro Paulista está reconhecido como patrimônio
cultural do município pela Lei 5.764, de 1º de outubro. O projeto tem autoria do prefeito.
O trecho tem início na Estrada Professor Dr.
José Luiz Cembranelli, de frente para a Faculdade
de Agronomia da Unitau, passa pela Estrada Sete
Voltas e pela Escola Professor José Marcondes de
Moura, pela Capela Nossa Senhora do Bom Parto e
segue até a Cachoeira da Pedra Grande, na estrada
de mesmo nome.
O trajeto é parte do primeiro caminho percorrido em 1596 pelo desbravador Martim Correia de
Sá, quando subiu a Serra de Paraty por uma trilha
indígena onde, mais tarde, foram transportadas
as primeiras levas do ouro descoberto nas regiões
auríferas, conforme o estudo “Em busca de um roteiro esquecido”, da paleógrafa Lia Carolina Prado

Alves Mariotto.
“O caminho é um trecho da
Estrada Real e compreende o
trajeto localizado dentro do município, com seu patrimônio histórico, cultural, arquitetônico,
turístico, incluindo os bens materiais e imateriais, as práticas e

domínio da vida social, formas
de expressão da cultura, fazeres
e saberes rurais e urbanos, atividades que gerem economia criativa, projetos de conservação e
fomento, resgate da memória e
ações de cunho pedagógico”, diz
o prefeito.
Stockphotos
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AUDIÊNCIA

Às vésperas do Dia do Idoso,
Câmara sedia debate de
políticas públicas
Vitor Reis

Compõem a
Mesa Vanderlei
Pereira, Tiago
Dias, Lucas
Dominoni,
Antonio
Joaquim de
Oliveira, José
Saud, Marcelo
Macedo, Márcia
Ulliani, Maria
Cecília e Mário
Peloggia

Idosas e idosos encheram a galeria do Plenário
Jaurés Guisard para participar da audiência pública sobre políticas para atender cidadãos nessa
faixa etária, realizada na sexta-feira, 30.
O debate foi conduzido pelo vereador Marcelo
Macedo (MDB), que ressaltou o envelhecimento
da população brasileira nas últimas décadas e considerou a necessidade de “compreender essa característica para pensar a gestão do país e de investimentos necessários para promover uma vida
digna à população.”
Os trabalhos foram iniciados com a palavra de
representantes acima de 60 anos, como a munícipe Mirian Fonseca, frequentadora do CCI da Vila
Marli, que reivindicou planejamento de políticas
públicas, e o conselheiro do Conselho Municipal
do Idoso, Paulo Martins, que sugeriu a criação de
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uma comissão formada por várias secretarias para
a implantação destas políticas.
Secretária de Inclusão Social, Márcia Ulliani
registrou que 16,3% dos 311 mil habitantes de
Taubaté são idosos. “Até 2030 seremos mais de 65
mil nessa faixa de idade. Temos a responsabilidade de repensar nossas políticas públicas em um
trabalho em conjunto entre diversas secretarias.”
Coordenadora de Educação Permanente da Secretaria de Saúde, Larissa Ribeiro apresentou as
ações que são desenvolvidas no projeto Momento
Saúde do Idoso, que tem objetivo de promover o
envelhecimento ativo e saudável e desenvolve
ações voltadas à independência, autocuidado e
qualidade de vida.
O secretário de Esportes, Lucas Dominoni,
apresentou as atividades desenvolvidas com o

público idoso, que atualmente
envolvem 1.153 senhores e
senhoras, em diversas modalidades esportivas. Afirmou que a
Secretaria tem capacidade para
atender mais 800 idosos e pediu
que todos ajudassem na divulgação dessa oportunidade.
O secretário de Segurança,
Vanderlei Pereira, adiantou que
deverá ser implantado o aplicativo SOS idoso, para garantir proteção nas situações de violência
contra os idosos, aos moldes do
recurso utilizado para proteger
mulheres vítimas de violência.
O secretário de Mobilidade
Urbana, Tiago Dias, ressaltou os
esforços que estão sendo direcionados para melhoria da qualidade das calçadas no centro e
nos bairros e afirmou que demandas levantadas em relação
ao transporte público deverão
ser contempladas com a reestruturação do sistema, cujo projeto
está em fase conclusiva.
O prefeito José Saud (MDB)
ressaltou a importância da audiência para levantar demandas e
buscar as soluções. “Gostaria de
ter encontrado uma Prefeitura
mais organizada, sem dívida, e
com projetos para irmos buscar
recursos para executar, mas não
foi isso que encontramos. Mas
estamos superando com esforço
enorme. Atender a demanda de
vocês é cumprir parte do que
Deus me honrou a fazer. Então
temos que fazer direito.”
Homenagem
Marcelo Macedo fez uma homenagem aos idosos ressaltando a biografia de Antonio
Joaquim de Oliveira Junior, coronel aposentado da Polícia Militar, que teve relevante atuação
em Taubaté.
Os vereadores Alberto Barreto (PRTB), Boanerge (PTB),
Elisa Representa Taubaté (Cidadania), Jessé Silva (PL), Paulo
Miranda (MDB), Richardson da
Padaria (União) e Rodson Lima
Bobi (PSDB) participaram da audiência pública.

Câmara de Taubaté vai
celebrar Dia do Professor
em solenidade
Stockphotos

O Dia do Professor será comemorado pela Câmara de Taubaté com solenidade na quinta-feira,
13, a partir das 14h, data em que serão homenageados professores que atuam no município.
Da rede particular, a representante é Célia Aparecida Marques da Silva; da rede municipal, Josiane Aparecida dos Santos; da rede estadual, Neusiene Guimarães Diegues; e da Universidade de
Taubaté, Marcos Roberto Furlan.
A saudação em nome do Legislativo será feita
pelo vereador Douglas Carbonne (Republicanos).

O público pode acompanhar
a solenidade no Plenário ou pela
TV Câmara Taubaté, no canal
aberto 4.2 e pela Claro TV canal
4, site, Youtube e Facebook (pesquise por tvctaubate).
Vale lembrar que na terça-feira, 11, a Câmara realiza
sessão ordinária a partir das
16h, também com transmissão
pela TV Câmara Taubaté.
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PALAVRA DOS VEREADORES

69ª sessão ordinária
O vereador Paulo Miranda perguntou à Secretaria de Segurança
Pública se aconteceu alguma violência contra policiais nas seções
eleitorais do município durante o
primeiro turno de votação, no dia
2 de outubro.

PAULO MIRANDA
MDB

Porque em São Paulo (capital)
foi um desastre. Dentro de uma
escola, três policiais foram baleados na hora da eleição. Foi
uma ordem que veio do subcomandante da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, uma
ordem arbitrária, uma ordem
idiota, de que policiais de folga
não poderiam votar armados.
Eu não sei o que tem a ver, a
urna com a pistola. Você vai dar

O vereador Professor Edson se
reuniu com representantes da Secretaria de Mobilidade Urbana
para solicitar providências em relação ao abuso de velocidade em
algumas avenidas da cidade.

PROFESSOR EDSON
PSD
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A avenida Marrocos se tornou
uma pista de alta velocidade,
está perigosa. A Mobilidade
tem que dar uma atenção e
fazer um ajuste, talvez colocar
uma lombada eletrônica, mais
placas de sinalização. E próximo
dali, na avenida José Jeronymo
de Souza Filho, a avenida principal do Conjunto Urupês. No
passado foi feito o recapeamento, e retiraram os controles
de velocidade. Hoje, virou uma
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um tiro na urna? Então, para
mim, é uma decisão equivocada do subcomandante.
Segurança
Ainda sobre a ordem para que
os policiais de folga não fossem
votar armados, o vereador considerou que, para o subcomandante da PM, “pouco significa,
porque tanto ele como o comandante-geral saem acompanhados por seguranças, ao
menos dez homens.”
Mobilidade
Também via requerimento,
Paulo Miranda solicitou a instalação de semáforo no cruzamento da avenida Engenheiro
Milton de Alvarenga Peixoto
com a rua Afonso Ramos da
Silva, próximo ao Sesc.

pista de alta velocidade.
Estudo
O vereador cobrou do secretário de Mobilidade Urbana,
Tiago Dias, a realização de estudo de melhoria para controle
de velocidade, “para dar mais
segurança aos motoristas, mas
principalmente aos pedestres”.
Eleição
Edson agradeceu os 2.054
e 1.862 votos dos taubateanos
aos candidatos a deputado estadual e federal, André do Prado e
Marcio Alvino, respectivamente.
O vereador registrou investimentos que Taubaté recebeu
por meio de emendas dos parlamentares reeleitos, como a revitalização da rodovia SP-62 e da
avenida Marrocos, e asfalto para
a estrada do Pinheirinho.

PALAVRA DOS VEREADORES

69ª sessão ordinária
O vereador Richardson da Padaria pediu ao prefeito José Saud
(MDB) um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) e uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para a parte
alta da cidade.

RICHARDSON DA PADARIA
União

Ele viu a importância. Então, a
gente está aqui reiterando para
cobrar a construção na região
do Continental, São Gonçalo,
Jardim Baronesa. Também
protocolamos, reiteramos o
pedido, de uma UBS Mais na
parte do São Gonçalo. A gente
foi até a área, já fez alguns estudos na região sobre a necessidade de uma UBS e até
uma UPA, a sonhada UPA, para
atender a parte alta da cidade,

O vereador Rodson Lima Bobi
foi procurado pela Secretaria de
Mobilidade Urbana, que pediu mudança na emenda de R$50 mil destinada à instalação de semáforo no
cruzamento da estrada José Luiz
Cembranelli com as avenidas Robson Lima Silva e Joaquim Ferreira da Silva, no Parque Três Marias. Ele negou o pedido.

RODSON LIMA BOBI
PSDB

Estou cobrando que seja feita
essa melhoria, antes que mais
pessoas venham a ter suas vidas
ceifadas naquele cruzamento
perigoso. Não tem mais desculpa, o recurso está lá, o projeto
está pronto, falta vontade de
fazer. E vou além: tem uma prerrogativa da emenda impositiva
que diz que, se o prefeito não

para que traga mais qualidade de vida para todos os
moradores daquela região.
Estradas rurais
Richardson reivindicou melhorias para as estradas rurais da região do Barreiro. “Em
época de chuva, um pouquinho
que chove para tudo: van escolar
e ambulância não conseguem ir
até o local, e os próprios moradores têm dificuldade de sair e ir
até as suas casas.”
Eleição
O vereador agradeceu os
votos dos taubateanos ao candidato a deputado federal Alexandre Leite. Ele afirmou que,
até o final do mês, será inaugurado o escritório do União Brasil
em Taubaté.

executar, fica passivo de cassação do mandato. Então,
vamos trabalhar, Secretaria
de Mobilidade, para que a
gente possa finalizar o ano
executando essas melhorias.
Exemplo
Bobi elogiou o projeto Escola
Duas Rodas, idealizado por Guilherme Souza de Paula, e sugeriu
uma moção de aplauso para ele.
Segundo o vereador, o professor
ajuda pessoas que têm medo e
nunca conseguiram andar de bicicleta, inclusive as que têm síndrome de Down ou transtorno
do déficit autista. “Ele consegue,
com uma didática toda especial, dar aula neste segmento”,
afirmou Bobi.
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PALAVRA DOS VEREADORES

69ª sessão ordinária
O vereador Serginho mostrou o
afundamento da avenida Santina
Alvissus Fernandes, no Jardim
Mourisco, e disse que os motoristas têm usado a calçada de uma
residência como rua.

SERGINHO
Progressistas

RONALDO HOMEM
MONTANHA
Republicanos
12

É um problema de afundamento na tubulação de Armco,
só que fizeram a escavação, observaram que vão ter que colocar lá aquelas aduelas de concreto, e não tinha maquinário
para fazer o serviço na galeria.
Então parou novamente, só que
ficou sem a capa asfáltica. Aí,
com as chuvas, abriram essas
crateras na frente da casa do
Gerson, e o pessoal estava passando sobre a calçada, danifi-

cando o passeio público. Na
sexta-feira fiz contato com o
Carlão [secretário adjunto de
Obras, Carlos Alberto], mostrando essa situação grave. Ali
é uma via bastante utilizada,
porque faz ligação de vários
bairros. O Carlão falou que iria
fazer o serviço, jogando britas,
para poder pelo menos eliminar esses buracos.
Evento
Serginho lembrou que a festa
de Nossa Senhora Aparecida, da
comunidade da Vila Aparecida,
integra o calendário oficial da cidade, e destacou o aspecto cultural e religioso do evento.

O vereador Ronaldo Homem
Montanha solicitou a instalação de
redutor de velocidade na avenida
Santa Cruz do Areão, para impedir
acidentes de trânsito.

rimento para nossa diretora
Queila [Matarazzo] faz mais de
60 dias, para o inibidor de velocidade lá.

Um inibidor de velocidade
próximo ao supermercado Fantástico, mais precisamente
em frente ao Rodrigo Lava Car,
porque tem ali o excesso de velocidade, principalmente de
motociclista - todo mundo sabe
que aquele bairro se chama
Areão porque tem um momento
de muita areia, vamos assim
dizer -, e acaba que os motociclistas sofrem quedas devido ao
excesso de velocidade. Então
estou pedindo, já fiz um reque-

Crítica
Montanha cobrou a pintura
das lombadas em toda a cidade
e disse que, quando chove, é impossível enxergá-las. Reforçou a
fala do vereador Serginho, sobre
o afundamento da rua Santina
Alvissus Fernandes, e exigiu do
prefeito a troca do secretário e
do diretor de Obras.
“A Secretaria de Obras é ruim,
ruim… Ali não sai nada. É uma
das piores secretarias que eu vi
nos últimos 15 anos em Taubaté.
O secretário é ruim de trampo, o
diretor é ruim de trampo.”
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PALAVRA DOS VEREADORES

69ª sessão ordinária
O vereador Adriano Coletor Tigrão concordou com as críticas
feitas ao trabalho do secretário de
Obras, Rodrigo Rodrigues, e de seu
adjunto, Carlos Alberto.

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania

O secretário tem que aprender
com a gente como é que se
trabalha, porque eles ganham
mais que nós. Só que eu acho
que alguma coisa está errada:
ou é medo do prefeito ou é rabo
preso, né? Porque esse cara é
ruim demais. Eu estou com um
rio lá no Urupês e acho que vou
ter que capinar com a enxada,
como eu faço no trabalho, né?
Eu acho que esse secretário tem
que começar a estudar. Não só
um, acho que vários secretários

têm que começar a estudar
com esta Casa, como é que se
faz um trabalho bonito.
União
Tigrão ressaltou a necessidade do prefeito, secretários e
vereadores se unirem para fazer
um trabalho honesto com o dinheiro público. Elogiou o secretário de Serviços Públicos, Alexandre Magno, e disse que a
Secretaria de Mobilidade começou a mostrar resultados.
Emendas
O vereador lembrou que algumas emendas de sua autoria
para a Secretaria de Esportes
estão para vencer. Ele disse que,
se elas não forem atendidas, irá
tomar providências junto ao Ministério Público Federal.

técnico legislativo quanto o
jurídico, opinaram pela constitucionalidade. [Quem] fala
que é inconstitucional deveria
Vou deixar bem claro: nós
ir para Brasília para revogar
temos aqui a legislação naessa lei, mas, infelizmente,
cional, federal, que reconhece
aqui ninguém foi eleito para
o peão de rodeio como proBrasília, para poder revogar
fissão. Nós temos legislação federal que trata dos bons tratos essa lei.

O vereador Alberto Barreto defendeu a constitucionalidade do
seu projeto de lei que cancela a
proibição dos rodeios na cidade.

ALBERTO BARRETO
PRTB

a animais em rodeio e estabelece como deve ser feito o
transporte, armazenagem, os
exames, e por aí vai. Nós temos
legislação estadual, que data de
1999, que trata do rodeio e dos
bons tratos aos animais. Os dois
pareceres desta Casa, tanto o

Crítica
Barreto afirmou que alguns
vereadores tentaram impedir
um direito garantido pela Constituição, que é a manifestação
cultural do rodeio, e criticou
quem disse que ele defendia a
tortura aos animais. “Mas não
tem problema, a Justiça está aí
exatamente pra isso, não é?”.
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PALAVRA DOS VEREADORES

69ª sessão ordinária
Ricken, muito obrigado pelo
seu profissionalismo. Graças a
Deus, mais uma etapa passou.
Queria deixar esse desabafo.
Depois de cinco anos espe- Estou muito feliz.

O vereador Diego Fonseca celebrou a notícia de que suas contas,
relativas ao período em que foi presidente da Câmara, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas.

DIEGO FONSECA
PSDB

rando, as minhas contas de
2017 entraram na pauta e,
graças a Deus, foram aprovadas.
Quem senta nesta cadeira de
presidente passa pelo crivo
também do Tribunal de Contas,
porque a gente depende de um
corpo técnico e, graças a Deus,
aqui na Câmara Municipal, nós
temos um corpo técnico muito
bom. Queria também agradecer
ao [procurador] Dr. Guilherme

Prestação de Serviço
Diego voltou a falar sobre o
serviço prestado pelos secretários municipais. “Prefeito Saud,
você foi eleito pela população. A
população o escolheu, mas não
escolheu os seus secretários. Foi
você que escolheu. Mas, Saud,
não está dando certo.”
Ele deu exemplos de obras
que não precisam de emendas
para serem realizadas, como a
da rua Argentina, que está “afundando de novo”.

cursos que vão com os nossos
impostos para o governo estadual e não conseguem
voltar para o município. Estamos de volta, um comproEu quero agradecer a popu- misso com você, com a sua
lação de Taubaté que foi muito família e principalmente com
fiel, na grande maioria; a esses o mandato que vocês me
mais de 12 mil votos que eu tive deram para poder defender
na cidade, quase 13 mil votos. É os seus interesses.

O vereador Douglas Carbonne
agradeceu a população pelos votos
que teve como candidato a deputado federal, mas lamentou que a
região não tenha emplacado nenhum parlamentar em Brasília.

DOUGLAS CARBONNE
Republicanos

14

um compromisso que a gente
tem com a população, e fico
triste de a cidade não ter um
representante para poder defender os interesses de Taubaté
e das cidades ao redor, que precisam do nosso Hospital Regional, principalmente, e de re-
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Fundo partidário
Carbonne falou que alguns
candidatos receberam mais recursos vindo do Fundo Partidário, e essa distribuição seria
injusta. Para ele, o resultado da
votação poderia ser diferente
se os candidatos locais tivessem
acesso a mais verba.

PALAVRA DOS VEREADORES

69ª sessão ordinária
O vereador Jessé Silva registrou
a retirada de enxame de abelhas
de um poste no Jardim Oásis. O
serviço foi realizado pela concessionária de energia EDP.

JESSÉ SILVA
PL

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

Esse poste fica muito próximo
à creche do bairro. Estava com
um enxame violento, e alguns
moradores me procuraram na
segunda-feira, antes do feriado,
levando este problema. Eu
quero agradecer publicamente
ao Cleyton, que é um dos responsáveis da EDP, que prontamente designou uma equipe
até o local, onde procuraram
os moradores e o problema foi
solucionado, evitando uma tra-

gédia. Parabenizo todo o empenho da EDP, de todos os
funcionários que foram executar este trabalho tão importante e preventivo.
Aplauso
Jessé apresentou moção de
aplauso à Assembleia de Deus
Ministério Reobote. “Está fazendo a diferença no seu chamado, promovendo a transformação de vidas.”
Eleição
Ele parabenizou o candidato
a deputado estadual Ortiz Junior
pela conquista da vaga de primeiro suplente, e o candidato
a deputado federal Luiz Carlos
Motta, que foi reeleito.

O vereador João Henrique Dentinho falou sobre a importância do
Outubro Rosa, mês que promove
a conscientização contra o câncer
de mama.

Mulher, procure a unidade de
saúde mais próxima da sua
casa, faça o exame. Prevenção
é o melhor remédio.

O movimento internacional
de conscientização para a detecção precoce do câncer de
mama foi criado no início da
década de 1990. O objetivo do
Outubro Rosa de 2022 é divulgar
informações e fortalecer as recomendações do Ministério da
Saúde para a prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento.
Existem em Taubaté 90.406 mulheres entre 25 e 64 anos, faixa
etária considerada vulnerável
para a ocorrência do câncer.

Vicentinos
Dentinho falou sobre a sua
participação na Semana de São
Francisco e na novena de São
Francisco. Durante o dia todo
houve eventos para a população, inclusive um musical chamado São Francisco, o Amor a
Taubaté, no Teatro Metrópole.
Votação
O parlamentar aproveitou a
tribuna para comentar o primeiro turno das eleições, que
ocorreu no domingo, dia 2 de
outubro. Ele citou o desempenho de alguns candidatos da
região nas urnas.
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VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA
(1º.1.2021 a 31.12.2024)
Mesa 2021-2022
Presidente
Paulo de Tarso Cardoso de Miranda “Paulo Miranda” (MDB)
1º vice-presidente
Richardson Ramos de Sousa “Richardson da Padaria” (União)
2º vice-presidente
Rodson Lima Silva Junior “Rodson Lima Bobi” (PSDB)
1º secretário
João Henrique de Moraes Ramos “João Henrique Dentinho” (União)
2º secretário
José Adalcio Nunes Coelho “Nunes Coelho” (Republicanos)
Plenário
Adriano Graciano “Adriano Coletor Tigrão” (Cidadania)
Boanerge dos Santos “Boanerge” (PTB)
Diego Fonseca Nascimento “Diego Fonseca” (PSDB)
Douglas Alberto Santos “Douglas Carbonne” (Republicanos)
Edson Aparecido de Oliveira “Professor Edson” (PSD)
Elisa de Oliveira Coelho Manoel “Elisa Representa Taubaté” (Cidadania)
Jessé da Silva “Jessé Silva” (PL)
José Alberto Barreto da Costa “Alberto Barreto” (PRTB)
Luiz Henrique Couto de Abreu “Neneca Luiz Henrique” (PDT)
Luiz Marcelo Falcão de Abreu “Marcelo Macedo” (MDB)
Moises Luciano Pereira dos Santos “Moises Luciano Pirulito” (PL)
Sergio Ricardo Gonçalves “Serginho” (Progressistas)
Talita de Lima Barbosa “Talita Cadeirante” (PSB)
Viviane Marcele de Aquino “Vivi da Rádio” (Republicanos)

Acesse a biografia e os
contatos dos vereadores em
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
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Sessão
70ª SESSÃO ORDINÁRIA
11.10.2022
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
Discussão e votação única do veto total
ao Projeto de Lei Ordinária nº 7/2022, de
autoria do Vereador Moises Luciano Pirulito, que dispõe sobre a criação do Programa Desperdício Zero e o Selo Estabelecimento contra o desperdício.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 2/2020, de autoria do Prefeito Municipal, que cria o Diário Oficial
Eletrônico do Município de Taubaté.
- Há quatro emendas.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 77/2022, de autoria do Vereador Professor Edson, que denomina
Praça “Jorge Ramos dos Santos”, a atual
praça localizada entre a Rua Nelson Campello e a Avenida Juscelino Kubitschek
de Oliveira, neste Município.
- Há uma emenda.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 83/2022, de autoria do Vereador Marcelo Macedo, que denomina
Rua Presbítero José Mendes Diniz.
- Há uma emenda.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 119/2022, de autoria dos Vereadores Boanerge e Neneca Luiz Henrique, que denomina Praça Mirante Pôr
do Sol Renato Mariotto.
- Há uma emenda.
ITEM 6
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 135/2022, de autoria do Vereador Richardson da Padaria, que denomina Rua Chuva de Ouro.
PALAVRA DOS VEREADORES
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Ronaldo Homem Montanha, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, Republicanos
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Plenário Jaurés Guisard, 7 de outubro de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Compras
AVISO
Encontra-se afixada no quadro de avisos
localizado na sede da Câmara Municipal de Taubaté, Avenida Professor
Walter Thaumaturgo, 208, a relação de

compras efetuadas pelo Legislativo, no
período compreendido de 01/09/2022
30/09/2022, em obediência ao que estabelece o artigo 16, da Lei nº. 8.666, de 21
de junho de 1.993, e suas alterações.
Taubaté, 05 outubro de 2022.
Joel Ribeiro Dias Junior
Diretor-Geral

Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022
PROCESSO Nº 4230/2022
SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL
Homologo o julgamento procedido pelo
pregoeiro e adjudico o objeto desta licitação, no valor total de R$ 96.500,00, ao
fornecedor LPS Demolir e Construir Ltda
- EPP.
Publique-se.
Taubaté, 05 de outubro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 4204/2022
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº.
102/2022.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: Nexti Tecnologia da Informação Eireli
Objeto: Elaboração de projeto básico de
readequação e modernização da infraestrutura da rede WLAN da Câmara Municipal de Taubaté.
Valor Total: R$ 7.980,50 (sete mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta
centavos).
Vigência: 60 (sessenta) dias a partir de 27
de setembro de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa
Jurídica.
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EXTRATO DE PRORROGAÇÃO
DE CONTRATO
Processo: nº. 3115/2022.
Modalidade: Dispensa de Licitação nº.
69/2022.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
Contratada: SAFETY2U GESTÃO DE
RISCOS DE INCÊNDIO, ENGENHARIA E LICENÇAS LTDA.
Objeto: Prestação de serviço de acompanhamento e solicitação de AVCB para o
prédio da Câmara Municipal de Taubaté.
Prazo: 90 (noventa) dias a partir de 21
de setembro de 2022, sem ônus para as
partes e mantidas as demais cláusulas do
contrato.
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO
PROCESSO: nº 5026/2022 – Curso “A Lei
Geral de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n° 14.133/2021) e suas inovações”.
Ante os documentos juntados aos
autos do processo epígrafe e do parecer
exarado pela Procuradoria Legislativa,
com fundamento no art. 25, II, com o art.
13, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e, em atenção ao comando previsto no art. 26, da mesma Lei, RATIFICO
a Inexigibilidade de Licitação em favor da
empresa SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.
Publique-se.
Taubaté, 07 de outubro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Portaria
PORTARIA N.º 96/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
18

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

INDICAR a servidora Luciana Izaura de
Moraes, titular do cargo público efetivo
de Consultor Legislativo, para responder
pelo cargo público em comissão de Diretor Legislativo, no período de 13 a 22
de outubro de 2022, em virtude de férias
do titular, fazendo jus à percepção da diferença de remuneração, sem prejuízo de
suas atribuições normais.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 5 de outubro de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Solenidade
DIA DO PROFESSOR
O Presidente da Câmara Municipal
de Taubaté, Vereador Paulo Miranda,
convida para a solenidade comemorativa
ao Dia do Professor, a realizar-se no dia
13 de outubro de 2022, quinta-feira, às 14
horas, no Plenário “Jaurés Guisard”.
Na oportunidade serão homenageados
os professores Célia Aparecida Marques
da Silva, da rede particular de ensino, Josiane Aparecida dos Santos, da rede municipal de ensino, Neusiene Guimarães
Diegues, da rede estadual de ensino, e
Marcos Roberto Furlan, da Universidade
de Taubaté.
Em nome do Legislativo taubateano,
usará da palavra o vereador Douglas
Carbonne.

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas e
seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 2279/2022

Autor: Richardson da Padaria

Câmara Municipal de Taubaté, 7.10.2022 - Boletim Legislativo nº 1482

Reitero Requerimento 259 de 2 de fevereiro de 2022 e o Requerimento 1332 de
3 de maio de 2022 - Requer informações
ao Exmo. Sr. Prefeito, sobre possibilidade
de enviar essa Casa de Leis, projeto de lei
que conceda anistia de juros e multas no
tributo municipal de IPTU.
Of. n° 1171/2022
A Procuradoria Tributária informa que
trata-se de consulta acerca da possibilidade de envio de projeto de lei à
Câmara Municipal, visando a concessão
de remissão de multas e juros incidentes
sobre os tributos municipais, uma vez
que estamos em período eleitoral e existe
a vedação prevista no artigo 73, da Lei Federal IV. 9504/1997.
No tocante à possibilidade de concessão
de remissão tributária ocorrer em período eleitoral, vejamos. A Lei Eleitoral
determina:
“Art.73.São Proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade
de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
§ 10. No ano em que se realizar eleição,
fica proibida a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios por parte
da Administração Pública, exceto nos
casos de calamidade pública, de estado
de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos
em que o Ministério Público poderá
promover o acompanhamento de sua
execução financeira e administrativa.”
Tal dispositivo legal é taxativo: é vedada
a distribuição gratuita de bens e benefícios. Assim, para que não se configure
como um programa eleitoreiro que visa
captar sufrágios à véspera das eleições, o
benefício fiscal já deve estar em execução
no ano anterior às eleições, para que não
configure vedação da lei eleitoral.
Desta forma, em relação às remissões
tributárias em ano eleitoral, tal conduta é
vedada nos termos do inciso IV do art.73
da Lei Eleitoral, não havendo respaldo
legal para esse tipo de benefício.
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Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

de

Requerimento N° 2284/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Prefeito que analise as depressões emergentes na rua Vicente Rodrigues Sales, no bairro Cidade Jardim.

A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção de providências.
Prefeito Municipal

Autor: Jessé Silva
Reitero ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que informe por que a Sabesp ainda não concluiu as instalações para ligar a rede de
esgoto no bairro Quinta das Frutas.

Of. nº 1164/2022
A Secretaria de Obras informa que trata-se de serviço da Sabesp, contudo, a
notificará para executar os reparos.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2288/2022

Of. nº 1165/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que há uma licitação em andamento na
Sabesp, para contratação da obra. Houve
questionamentos, e uma nova licitação
será aberta, com previsão de término até
dezembro de 2022 e início da obra até janeiro de 2023.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2285/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que designe
a Secretaria de Serviços Públicos para
que faça estudo de viabilidade para implantação de petalares e braços de iluminação pública na Av. Bandeirante
próximo ao nº 3170.

Procuradoria-Geral do
Taubaté
Procuradoria Tributária

Município

Requerimento N° 2281/2022

Requerimento N° 2282/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que verifique a possibilidade de requalificar a
sinalização viária nos cruzamentos do
Jardim Maria Augusta.
Of. nº 1164/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o reforço na sinalização horizontal e vertical será inserido em sua
programação.
Prefeito Municipal

Of. nº 1170/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção de providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2286/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que designe
o Secretário de Mobilidade Urbana para
prestar esclarecimentos sobre a construção de lombadas.
Of. nº 1170/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Mobilidade
Urbana.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2283/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que execute
a limpeza das vias e calçadas no entorno
do PEV Mourisco.

Requerimento N° 2287/2022

Of. nº 1164/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza do local é realizada regularmente, contudo, verificará a situação
atual para providências.
Prefeito Municipal

Of. nº 1164/2022

Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que verifique a possibilidade de realizar melhoria
da iluminação pública na Avenida dos
Imigrantes, no Quiririm.

Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre concessão de espaço para a Cooperativa Reciclando.
Of. nº 1174/2022
A Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo informa inicialmente
que já houve reunião junto ao Gabinete
do Prefeito logo após o ocorrido com a
aludida cooperativa, quando foi tratado
o assunto de apoio realizado pela municipalidade aos cooperados e suas famílias. Na oportunidade foram aventadas diversas hipóteses de solução
para a situação ora apresentada. Após
algumas tratativas, a cooperativa, mediante seus representantes legais, ficou
de entrar em contato com a Procuradoria-Geral do Município para acompanhamento de uma reintegração de posse que
estava sendo realizada em um local que
seria inicialmente utilizado pela cooperativa, para que pudesse logo se instalar
e retomar suas atividades no Parque Aeroporto. Contudo, a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo se comprometeu a apresentar à cooperativa
uma reparação que pudesse se instalar
definitivamente. O local ficou definido
como sendo uma área de 3.068,36m²
no Distrito Industrial do Una II, local
próximo ao aterro de inertes da municipalidade. Inclusive a área dimensionada,
descrita e entregue à Dra. Isa, advogada
da cooperativa, bem como o contato da
Procuradoria-Geral do Município para
acompanhamento dos trâmites processuais, visto que a cessão ou permissão
de uso da referida área não se daria pela
Sedint, pela inaplicabilidade da Lei Complementar 184, de 5 de março de 2008.
No âmbito da atuação do Departamento
de Proteção Social Básica, da Secretaria
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de Desenvolvimento e Inclusão Social,
seguem as informações: o acompanhamento é realizado pelo Cras Sabará/
Mourisco a 14 famílias que atuavam na
cooperativa.
Inicialmente foi realizado reunião junto
a essas famílias (há 21 pessoas ativas na
cooperativa, sendo uma do município
de Tremembé, um casal de aposentados
e um residente da área de abrangência
do Cras Três Marias), momento este em
que foi acolhido demandas e efetuadas
orientações.
Houve encaminhamentos para acesso
ao Cadastro Único, repasse do cartão-alimentação emergencial e inserção no
Programa Mesa Taubaté.
Buscando também estimular o fortalecimento das famílias e a prevenção das
situações de risco, está sendo realizado
pela psicóloga do Cras Sabará/Mourisco,
grupo de sensibilização.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2289/2022

Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre diagnóstico da educação após o retorno das aulas presenciais.

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Requerimento N° 2291/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre imóveis particulares na cidade e
que se encontram aparentemente abandonados pelos seus construtores e/ou
proprietários, com suas obras e canteiros
paralisados ou sem utilização pelos
responsáveis.
Of. nº 1174/2022
O requerimento foi encaminhado às unidades competentes desta Prefeitura, e de
posse das informações, será remetida ao
vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2292/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre avaliações de notas no Sedes.
Of. nº 1174/2022
Quanto aos questionamentos elencados
no presente requerimento, seguem por
cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal

Of. nº 1174/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2293/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o fim anunciado do ensino médio
na rede municipal de ensino de Taubaté.

Requerimento N° 2290/2022

Of. nº 1174/2022
Seguem, por cópia, os esclarecimentos
prestados pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal

Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de implantar cursos de restauro,
preservação e conservação do patrimônio histórico, artístico e cultural.
Of. nº 1174/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que será efetuado estudo
para análise da viabilidade dos cursos solicitados para o ano de 2023, em parceria
com a Secretaria de Planejamento.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2294/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre Área de Lazer “Giuliana Goeldi Pereira da Silva”.
Of. nº 1174/2022
Segundo informa a Área de Projetos Ins-
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titucionais, da Secretaria de Planejamento, não foram localizados projetos
ou estudos para implantação de equipamentos públicos para a área localizada
na esquina entre a avenida General-de-Divisão Luiz Paulo Fernandes de Almeida e avenida Adolfo Moreira Guedes.
No entanto, consta em seus arquivos
projeto do Parque Linear Portal da Mantiqueira II, que está localizado nas proximidades da área em questão, conforme
imagem anexa. O projeto é parte integrante do pacote de projetos de parques
lineares a serem executados pelo CAF.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2295/2022

Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre Lei Federal 13.731/18 que dispõe
sobre mecanismos de financiamento
para a arborização urbana e a recuperação de áreas degradadas.
Of. nº 1174/2022
A Secretaria de Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal, como órgão local municipal integrante do Sisnama, é responsável pelo controle e fiscalização de
atividades lesivas ao meio ambiente,
na sua respectiva jurisdição, incluindo
nesse aspecto, a aplicação e arrecadação de multa. Nos últimos dois anos,
foram lavrados 22 autos de infração por
condutas lesivas ao meio ambiente, que
culminaram na aplicação de multa. Não
foi possível precisar o valor relativo a
essas multas, pois algumas ainda se encontram em período de recursos, podem
estar inscritas em dívidas ativas e ainda
não pagas pelos infratores, bem como
parceladas sob a responsabilidade da
Secretaria de Finanças. No que se refere
à destinação dos recursos recebidos por
essas multas, a Secretaria de Meio Ambiente informa que são destinados parcialmente ao Fundo Municipal de Meio
Ambiente, e seu uso deverá ser deliberado pelos conselheiros do Conselho
Municipal de Meio Ambiente. Há, no en-
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tanto, uma pequena parcela destinada
aos cofres públicos municipais. Isso deve-se à aplicação da Lei Complementar
7/91, nos casos específicos previstos no
referido dispositivo, que determina que
sejam recolhidos aos cofres públicos o
valor da multa, não especificando, no entanto, a destinação específica do recurso.
As infrações que concernem ao processo
de licenciamento ambiental ainda não
estão sendo aplicadas, visto que se encontra em andamento decreto para regulamentação da lei.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2296/2022

Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre manutenção em viadutos antes da
alteração de mãos de vias previstas para
o início de 2023.
Of. nº 1174/2022
A Secretaria de Obras informa que está
elaborando processo licitatório para manutenção dos viadutos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2297/2022

Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a falta de professores na EMEIEF
José Sant’Anna de Souza, Chácaras
Flórida.
Of. nº 1174/2022
A Secretaria de Educação informa que
as atribuições de aulas vêm ocorrendo
desde a homologação do Concurso Público 1/2021, para os cargos de professor. Esses processos tiveram início
em 10/5/2022 e continuam ocorrendo de
acordo com as necessidades de atendimento, conforme publicações oficiais e
pelo endereço eletrônico: http://taubate.
sp.gov.br/atribuicaodeaula. Todas as
unidades escolares têm planejado suas
ações dentro de um processo de recomposição de aprendizagem dos alunos, a
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fim de garantir aos alunos as habilidades
e competências previstas para seu desenvolvimento, com acompanhamento
da equipe de professores de práticas pedagógicas, professores coordenadores,
professores especialistas, supervisores
de ensino e gestores escolares.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2298/2022

Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção nos bancos da praça Santa Cruz,
no Bonfim.
Of. nº 1174/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local,
para posterior adoção das providências
necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2299/2022

Autor: Diego Fonseca
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a implantação de uma comunidade terapêutica
municipal / clínica de recuperação
municipal.
Of. nº 1161/2022
A Secretaria de Saúde aproveita a oportunidade para informar que o município
conta com um relevante número de serviços/componentes da Rede de Atenção
Psicossocial - Raps, a qual preza pela
assistência integral, humanizada, articulada e com equidade para os usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS) em
cuidado saúde mental, para pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e
com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas, inclusive o
tabaco. Portanto, seguindo a Política Nacional de Saúde Mental e a Raps, no que
se refere à assistência e favorecimento
de acesso aos serviços de saúde mental,
prezando pelo tratamento no sistema de
saúde, de forma consentânea às necessidades e demandas de cada munícipe, re-

ferimos que vimos ofertando os cuidados
no que se refere à situações de sofrimento
ou transtorno mental com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e
outras drogas, inclusive o tabaco, através
do Centro de Atenção Psicossocial Álcool
e Outras Drogas - Caps AD III 24 horas. Referimos que o Caps AD III 24 horas constitui em um ponto de atenção do componente da atenção especializada da
rede de atenção psicossocial destinado
a proporcionar a atenção integral e contínua às pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e
outras drogas, inclusive tabaco; acolhe
diariamente todas as pessoas que apresentam este tipo de demanda e/ou necessidade, sendo um serviço de portas
abertas com funcionamento 24 horas do
dia, todos os dias da semana, inclusive
finais de semana e feriados. Esse serviço
de saúde mental segue as normativas da
Portaria 130, de 26 de janeiro de 2012,
que segundo este instrumento,
“a atenção integral ao usuário no Caps
AD III, as seguintes atividades:
I- trabalhar de portas abertas com
plantões diários de acolhimento, garantindo acesso para clientela referenciada
e responsabilização efetiva pelos casos,
sob a lógica de equipe Interdisciplinar,
com trabalhadores de formação universitária e/ou média, conforme definido
nesta portaria;
II- atendimento individual para consultas
em geral, atendimento psicoterápico e de
orientação, dentre outros;
III- oferta de medicação assistida e
dispensada,.
IV- atendimento em grupos para psicoterapia grupo operativo e atividade de suporte social, dentre outras;
V- oficinas terapêuticas executadas por
profissional de nível universitário ou de
nível médio, nos termos desta portaria;
VI- visitas e atendimentos domiciliares;
VII- atendimento a família, individual e
em grupo;
VIII- atividades de reabilitação psicossocial, tais como resgate e construção da
autonomia, alfabetização ou reinserção
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escolar, acesso à vida cultural, manejo de
moeda corrente, autocuidado, manejo
de medicação, inclusão pelo trabalho,
ampliação de redes sociais, dentre
outros;
IX- estimular o protagonismo dos
usuários e familiares, promovendo atividades participativas e de controle social,
assembleias semanais, atividades de
promoção, divulgação e debate das políticas públicas e da defesa de direitos no
território, dentre outras”.
Vale ressaltar que este serviço vem desenvolvendo suas ações de assistência
e oferta de tratamento em conjunto/parceria com as comunidades terapêuticas,
baseado no Projeto Terapêutico Singular (PTS). As comunidades terapêuticas são serviços de atenção em regime
residencial transitório, voltadas para o
cuidado de adultos com necessidades
clínicas estáveis e decorrentes do uso de
álcool, crack e outras drogas, no âmbito
da rede de atenção psicossocial. O município conta com duas comunidades terapêuticas (Ágape e Proada), credenciadas
pela Secretaria Nacional de Cuidados e
Prevenção às Drogas — Senapred, que
oferta vagas para as pessoas com quadro
de dependência química e que, em parceria com o Caps AD II, tem realizado reuniões mensais, para discussão de casos
e dos Projetos Terapêuticos Singulares
(PTS), contemplando ações intersetoriais
em prol de um atendimento dinâmico e
resolutivo. No momento, não há registros
de demanda reprimida para acolhimento
em comunidade terapêutica.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2300/2022

Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social informações a
respeito da postagem feita na página do
Instagram pelo Sedis Taubaté.
Of. nº 1167/2022
A Secretaria de Desenvolvimento e In-
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clusão Social informa: em conformidade
ao informado pelo técnico responsável à
época pela unidade Cras Três Marias, o
trabalho é realizado pelo equipamento
em parceria com a Escola Estadual Antônio de Moura Abud, desde o dia 3 de
maio do corrente ano, por iniciativa da
própria escola. Anterior à data supracitada, o Cras recebeu contato telefônico
da professora da disciplina de Eletiva de
Saúde e Bem-estar, solicitando a parceria para a realização das atividades
com a abordagem dos temas que trabalharia em sala. No momento do contato
foi agendada uma reunião presencial
com a referida profissional e a equipe
técnica do Cras, para o dia 3/5/2022,
para entendimento da proposta e a realização do trabalho em conjunto. No dia
3 de maio de 2022, às 12h30, a profissional da Escola Moura Abud esteve no
Cras e apresentou a sua proposta de trabalho “O projeto de vida” e os temas que
deveriam ser trabalhados, dentre eles:
drogas, sexualidade, gravidez na adolescência, respeito às diferenças, mercado
de trabalho, ansiedade, depressão, entre
outros que fazem parte do cotidiano do
público jovem. Diante do que foi apresentado e buscando levar o trabalho do
Cras para além dos muros do equipamento, considerando as orientações de
trabalho contidas no Caderno de Orientações Técnicas do Centro de Referência
de Assistência Social (Cras) — Promoção
da Articulação Intersetorial, a Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais,
ambos em consonância a PNAS (Política Nacional de Assistência Social), o
trabalho foi iniciado em conjunto com a
escola com o seguinte cronograma: 20 de
maio: drogas e suas consequências; 3 de
junho: sexualidade (saúde, respeito com
o corpo, construção da identidade, respeito à diversidade e a individualidade);
27 de Junho: gravidez na adolescência
e métodos contraceptivos (dia de culminância de eletivas); 5 de agosto: Semana
Cultural Preta “A mulher preta no lugar
de poder”; 19 de agosto: orientação
sobre mercado de trabalho com profis-
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sionais do Ciee. As atividades foram desenvolvidas conforme calendário escolar. O objetivo da parceria foi propiciar
o diálogo das políticas públicas de assistência social e educação, possibilitando a
superação da fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais, para produzir efeitos mais significativos na vida
da população, respondendo com efetividades a problemas sociais complexos.
Como trabalho em conjunto, proporcionamos a melhoria das condições de vida
dos indivíduos, das famílias e da comunidade como um todo, possibilitando o
acesso a serviços e orientações, principalmente para os que se encontram em
situação de maior vulnerabilidade social,
favorecendo a troca de experiências e a
busca de apoio e de soluções para problemas comuns, de maneira a construir
uma rede de proteção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2301/2022

Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito o não encerramento das turmas de Ensino Médio na
EMEFM Professor José Ezequiel de Souza
e mais informações sobre o futuro da
escola.
Of. nº 1163/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Diretoria Pedagógica da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2302/2022

Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que seja
feita a segurança em tempo integral na
UBS+ Fazendinha.
Of. nº 1163/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal. A Secretaria de Saúde
informa que disponibiliza segurança na
UBS Fazendinha, das 18h às 6h, de se-
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gunda a sexta-feira e aos sábados, domingos e feriados.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2303/2022

Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que seja
feita a recolocação da placa de indicação
“Retiro Feliz”, próximo ao Esporte Clube
Banespa Taubaté (Banespinha), no Distrito Industrial Una I.
Of. nº 1163/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será inserida em sua programação a confecção e instalação da placa
indicando o bairro Retiro Feliz.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2304/2022

Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que seja feita
a implantação de lombofaixa na avenida
Desembargador Paulo de Oliveira Costa,
na altura do nº 772, no Centro.
Of. nº 1163/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do Ofício 15/2021 - 110 PJ/kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixas), sem que antes seja justificada por
estudo técnicos. Na Resolução 600/2016,
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas,
disciplinada pelo parágrafo único do
art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro,
“proíbe a utilização de tachas, tachões e
dispositivos similares implantados transversalmente à via pública”, no art. 1° diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessite reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa,
nos casos em que estudo técnico de en-
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genharia 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 realizará estudos no local indicado, a fim de verificar se enquadra nos
critérios estabelecidos pela resolução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2305/2022

Autor: Professor Edson
Requer ao prefeito que seja implantada
iluminação no corredor interno da EMEF
Pe. Prof. Dr. Ramon de Oliveira Ortiz.
Of. nº 1163/2022
A equipe de manutenção elétrica da Secretaria de Educação informa que foi até
a unidade, realizou o levantamento dos
materiais necessários e incluiu a programação de serviços para atendimento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2306/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Prefeito que seja feita visita
técnica para verificar possíveis vazamentos no pavimento asfáltico localizado na rua Monsenhor João Pavésio,
na altura do número 527, Santa Tereza.
Of. nº 1163/2022
A Secretaria de Obras informa que o
serviço já foi executado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2307/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Prefeito informações sobre
como é feito o acompanhamento dos
alunos com hiperatividade e distúrbio do
déficit de atenção na rede municipal.
Of. nº 1163/2022
A Supervisão da Educação Inclusiva da
Secretaria de Educação informa que os

alunos considerados público-alvo da
educação especial são aqueles com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação. O transtorno de déficit de
atenção e hiperatividade não se encaixa
no público-alvo da educação especial,
entretanto, alguns casos são acompanhados devido à necessidade. Quando o
professor do ensino regular sinaliza a necessidade do atendimento, o professor
especialista do AEE (Atendimento Educacional Especializado), coleta informações com a família, discute e orienta a
equipe escolar, realiza atendimento e intervenções com os alunos e com toda a
comunidade escolar.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2308/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Prefeito a manutenção da iluminação na praça localizada na rua Iracy
Vilalta Tuan, na região da Independência.
Of. nº 1163/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a manutenção da iluminação (troca
das lâmpadas) será inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2309/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Prefeito a possibilidade de
que seja feita a implantação de abrigo
de ponto de ônibus em frente ao Estádio
Joaquinzão, localizado na Av. John Fitzgerald Kennedy, 250, Jardim das Nações.
Of. nº 1163/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o local indicado é apenas
utilizado para o desembarque de passageiros, bem como foi verificado que
a demanda é muito baixa para o embarque, sendo assim, neste momento,
fica inviável a instalação do abrigo.
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Taubaté, 7.10.2022 - Boletim Legislativo nº 1482

23

