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Emendas apresentadas pelos
vereadores terão novo destino
no orçamento municipal

Vereadores defendem negociação
de dívidas e apoio à comunidade
durante sabatina com reitora
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SESSÃO

EMENDAS
APRESENTADAS AO
ORÇAMENTO MUNICIPAL
TERÃO NOVO DESTINO
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A Câmara de Taubaté aprovou em primeira votação o projeto de lei 75/2022, de autoria do prefeito José Saud (MDB), que transfere R$789 mil de
emendas parlamentares para outras finalidades,
dentro do orçamento. A justificativa da Prefeitura
é que as emendas tinham impedimentos insuperáveis, e foi necessário modificar a finalidade delas.
Essa verba será redistribuída para a Chefia
de Gabinete (R$3 mil) e as Secretarias de Esportes (R$72 mil), de Administração (R$5 mil),
de Saúde (R$626 mil), de Obras (R$20 mil), de
Serviços Públicos (R$20 mil), de Segurança Pú-
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blica (R$3 mil) e de Educação (R$40 mil).
As novas indicações foram apontadas pelos vereadores Serginho (Progressistas), Neneca Luiz
Henrique (PDT), Marcelo Macedo (MDB), Douglas Carbonne e Vivi da Rádio, do Republicanos,
Professor Edson (PSD), Rodson Lima Bobi e Diego
Fonseca, do PSDB, João Henrique Dentinho e Richardson da Padaria, do União, Adriano Coletor
Tigrão e Elisa Representa Taubaté, do Cidadania,
Talita Cadeirante (PSB) e Jessé Silva (PL).
O projeto depende de segunda votação e sanção
do prefeito para que se torne lei.

SESSÃO

VETO É REJEITADO, E
PERMISSÃO A VENDEDOR
AMBULANTE DEPENDE
DE PROMULGAÇÃO
Na sessão do dia 14, os vereadores de Taubaté
rejeitaram o veto do prefeito ao projeto de lei complementar 23/2021, que permite a atividade de
vendedores ambulantes que prestam serviço de
lazer infantil em praças e parques.
O projeto, de autoria dos vereadores Adriano
Coletor Tigrão e Elisa Representa Taubaté (Cidadania) e Vivi da Rádio (Republicanos), autoriza a
atividade dos ambulantes em horários específicos,

desde que preenchidos os requisitos da lei.
Atualmente, a Prefeitura não pode conceder
novas permissões, e este foi o argumento usado
pelo prefeito na mensagem de veto. “As praças
centrais já estão tomadas por vendedores ambulantes, deixando pouco espaço para mobilidade,
além do risco de acidente”, justificou José Saud.
O projeto depende de promulgação pela Presidência da Câmara para que se torne lei.
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SESSÃO

Apresentação de
emenda adia votação
de lei relativa a cerol
Stockphotos

A apresentação de uma
emenda parlamentar durante a
sessão do dia 14 adiou a votação
do projeto de lei 40/2022, de autoria do vereador João Henrique Dentinho (União). O projeto extingue uma lei de 1997
que causa conflito com outra
norma, de 2017.
A primeira delas, Lei 3.115,
proíbe o comércio e uso de
cerol ou substância similar e
estipula multa de três Unidades
Fiscais do Município (UFMTs)
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para o infrator, algo em torno
de R$670.
A lei recente, de autoria do
vereador Dentinho, proíbe a
venda de linha chilena e similares e determina multa de dez
UFMTs para o infrator, ou seja,
R$2.323. O conflito entre as
duas leis dificulta a fiscalização
pela Prefeitura.
A emenda depende de parecer da Comissão de Justiça.
Após isso, o projeto poderá retornar à pauta.
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SESSÃO

Câmara de Taubaté
reconhece novos cidadãos
Três projetos foram aprovados na sessão do dia 14 com
objetivo de conferir título de cidadania taubateana em reconhecimento a munícipes indicados pelos vereadores.
O primeiro deles, projeto
10/2022, de autoria do vereador
Adriano Coletor Tigrão (Cidadania), concede o diploma ao
coletor de lixo Reinado Santos
Barbosa, conhecido como Reinaldinho. Nascido em Itabuna
(BA), mudou-se para Taubaté,
onde constituiu família e se
tornou servidor público, em
2002. Após a terceirização da coleta de lixo, ele atende outras
demandas da Secretaria de Serviços Públicos.
Em seguida, o projeto
11/2022, de autoria da vereadora Talita Cadeirante (PSB),
reconhece a médica e professora Maria Helena Magalhães
da Silva Rezende. Nascida em
Cachoeira Paulista, mudou-se
para Taubaté para cursar Medicina. Aprovada em concurso
público estadual, exerceu a
função de médica tisiologista
durante 35 anos e se tornou referência no atendimento de tuberculose multirresistente.
O terceiro é o projeto 12/2022,
de autoria do vereador Jessé
Silva (PL), que homenageia o
empresário Carlos Alberto Pereta de Andrade. Natural de Caçapava, fundou um comércio
em Taubaté em 1993 e hoje gerencia a Velloso Parafusos e Ferramentas, na Avenida do Povo.
A entrega dos diplomas ocorrerá em solenidade a ser programada para o final do ano.

Ao lado, Reinado Barbosa, Maria
Helena Rezende e Carlos Andrade;
abaixo, vereadores no Plenário
durante a sessão do dia 14

Vitor Reis / Arquivos pessoais
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SESSÃO

Vereadores defendem
negociação de dívidas e
apoio à comunidade durante
sabatina com reitora
Louise Sampaio

Durou pouco mais de duas horas e meia a sabatina feita pelos vereadores com a reitora da Universidade de Taubaté, Nara Lucia Perondi Fortes,
indicada pelo prefeito José Saud (MDB) à sucessão
no cargo. O evento ocorreu na Câmara Municipal
no dia 13 e é uma exigência antes da nomeação.
Nara Lucia e o vice, Luiz Carlos Maciel, tiveram tempo para apresentação pessoal e responderam questionamento dos vereadores durante uma sessão extraordinária convocada
exclusivamente para essa finalidade.
Entre os apontamentos, prevaleceu a defesa da
criação de um programa de negociação de dívidas
de estudantes que queiram continuar os estudos,
mas enfrentam dificuldades para pagar a mensalidade ou estejam com o nome “sujo”.
“Vamos trabalhar com a Procuradoria Jurídica
e encontrar uma saída”, disse Nara, lembrando
que o atual Programa de Recuperação de Créditos
(PRC) termina na terça-feira, 14, e a Universidade
não pode abrir mão de dívidas, uma vez que isso
seria classificado como renúncia fiscal.
Outra cobrança dos vereadores é quanto ao engajamento da Universidade junto às comunidades,
especialmente as mais carentes. A reitora lembrou que, durante esses dois anos de pandemia,
a instituição deixou de ir às ruas, mas os projetos
estão retornando para beneficiar a população com
cursos, formação e atendimento.
Professora e pesquisadora da Unitau desde
1993, Nara Lucia é reitora da Universidade desde
3 de julho de 2018. Em sua apresentação, ela destacou que, ainda como pró-reitora, havia trabalhado para a divulgação da Unitau em outras cidades e estados, a criação de oportunidades de
trabalho e de bolsas de estudo e a alteração dos
projetos pedagógicos de todos os cursos.

6

Nara Lucia, Paulo
Miranda e Luiz
Carlos Maciel

Agora, ela quer dar continuidade a “grandes projetos” provenientes da venda de imóveis, tais
como a construção do campus
integrado e, posteriormente, do
auditório e do centro esportivo.
O candidato a vice-reitor, Luiz
Carlos Maciel, está na autarquia de ensino desde 1998. Professor de Medicina há 24 anos,
ele destacou o desenvolvimento
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de trabalhos com alunos e a coordenação da Liga de Urologia,
projeto que leva os estudantes a
asilos e outras entidades para realizar a campanha de detecção
de câncer de próstata e pênis,
em pacientes idosos.
A posse de Nara Lucia e Luiz
Carlos deverá ocorrer em 3 de
julho. O vídeo da sabatina está
no Facebook da TV Câmara.

AUDIÊNCIA

Pessoas com deficiência
pedem garantia de direitos
Vitor Reis

Cláudio
Testa, Mario
Pellogia, Lucas
Dominoni, Tiago
Dias, Talita
Cadeirante,
Fabrine Avelisio,
Marlos Jos e
Natalia Graziela

Não é necessária uma nova lei, mas sim a garantia dos direitos já estabelecidos para as pessoas com deficiência. Essa foi a reivindicação
dos participantes da audiência realizada dia 13,
na Câmara de Taubaté, para debater políticas
para essas pessoas.
O evento foi conduzido pela vereadora Talita
Cadeirante (PSB), autora do requerimento em
que chama atenção para o fato de a Coordenadoria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ter sido instituída em Taubaté em 2015,
mas não funcionar desde 2019.
Representante da Associação dos Deficientes
do Vale do Paraíba (ADV-Vale), Luiz Antônio Pedrosa cobrou a criação de uma Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O
paratleta Denis Albert exigiu verba para modalidades paralímpicas. Pela Associação dos Surdos
de Taubaté (Astau), Tiago Vasques afirmou que
é possível oferecer cursos de libras pela Associação, porém, é necessário um espaço maior
do que o atual, na Rodoviária Velha.
Ex-presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, Shirley Aparecida Rocha
Menezes lamentou que algumas escolas estejam
pedindo para os pais mudarem os alunos para
outras unidades, por falta de profissionais habilitados. O atual presidente do Comdef, Flávio
Henrique Barroso, ressaltou a importância das

emendas parlamentares para o funcionamento
dessas instituições.
“Percebo que já tem muitas leis, o que falta é
a execução”, reconheceu o secretário de Mobilidade, Tiago Dias, ao acrescentar que o poder público precisa regulamentar as leis já existentes.
Com relação à Secretaria de Saúde, Mário
Peloggia citou que há três serviços destinados à
pessoa com deficiência, mas é preciso avançar.
“Sabemos das dificuldades e necessidades que
precisamos ajustar em cada um desses setores, estamos trabalhando forte para melhorar a cada dia.”
Diretora de proteção social especial, Natalia
Graziela explicou que a Secretaria de Inclusão
tem alguns serviços direcionados às pessoas
com deficiência, como o programa de transferência de renda e a acolhida dessas pessoas,
para exemplificar. Gestora pedagógica da educação inclusiva, Fabrine Avelisio apresentou
os recursos disponibilizados pela Secretaria
de Educação e a quantidade de alunos que dependem de atendimento especializado.
Participaram da audiência os vereadores
Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa Taubaté,
do Cidadania, Alberto Barreto (PRTB), Diego Fonseca (PSDB), Jessé Silva e Moises Luciano Pirulito,
do PL, João Henrique Dentinho (União), Marcelo
Macedo e Paulo Miranda, MDB, Serginho (Progressistas) e Vivi da Rádio (Republicanos).
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LEI

Semana terá
audiências
sobre
aterro,
bem-estar
animal e
Simube
A Câmara de Taubaté realiza três audiências públicas ao
longo da semana para debater
temas de interesse geral.
Na segunda-feira, 20, a
partir das 14h, o vereador
Moises Luciano Pirulito (PL)
leva para discussão o descarte
de entulhos da construção civil
e a saturação dos aterros existentes na cidade.
Por iniciativa do vereador
Douglas Carbonne (Republicanos), na quarta-feira, 22, a
partir das 14h, serão debatidos
os direitos e bem-estar animal,
e na quinta-feira, 23, a partir
de 9h, serão abordadas as mudanças que serão necessárias
na legislação relativa ao Sistema Municipal de Bolsas de
Estudo (Simube) para a modalidade à distância (EAD).
É possível participar diretamente no Plenário da Câmara
ou enviar perguntas por meio
do WhatsApp (12) 3625-9525 ou
no site da Câmara de Taubaté
(clique em TV Câmara e, depois, em “Ao vivo”).
Os eventos são transmitidos ao vivo pela TV Câmara
Taubaté no canal 4.2 e pela
Claro TV canal 4, site, Facebook e Youtube.
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Lei garante sessão de
cinema adaptada para
pessoas com autismo

Stockphotos

A partir de 7 de setembro, os
cinemas de Taubaté deverão realizar, pelo menos uma vez por
mês, uma sessão adaptada para
pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias.
Esta sessão foi criada por
meio da Lei 5.733, de 10 de
junho, que teve autoria da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), com efeitos a partir de 90
dias de sua publicação.
Durante as sessões adaptadas, não será exibida publicidade comercial, as luzes deverão estar levemente acesas
e o volume de som será reduzido. Além disso, será permi-
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tida a livre circulação no interior da sala, bem como entrada
e saída durante a exibição.
Os filmes devem ser apropriados às pessoas com o transtorno, e o símbolo mundial do
espectro autista terá que ser fixado na entrada da sala de cinema, para identificá-la.
Quem não cumprir a lei poderá ser penalizado com advertência, multa e até mesmo interdição do estabelecimento.
Para conhecer esta e outras
leis municipais, acesse o portal
da Câmara de Taubaté na internet, www.camarataubate.
sp.gov.br, menu “Legislação”.
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1º secretário
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Diego Fonseca Nascimento “Diego Fonseca” (PSDB)
Douglas Alberto Santos “Douglas Carbonne” (Republicanos)
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Jessé da Silva “Jessé Silva” (PL)
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Eduarda Visoto, Giovana Vasconcelos,
João Victor Mercê, Larissa Tavares,
Louise Sampaio e Vitor Reis

Acesse a biografia e os
contatos dos vereadores em
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Câmara Municipal de Taubaté, 15.6.2022 - Boletim Legislativo nº 1456

9
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Sessão
58ª SESSÃO ORDINÁRIA
21.6.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens
e de proposições apresentadas pelos
Vereadores.
Discussão e votação de proposições em
destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 75/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$
789.600,00 para os fins que especifica e
dá outras providências.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 80/2022, de autoria do Vereador Richardson da Padaria e da Vereadora Vivi da Rádio, que revoga o § 3º do
art. 1º da Lei nº 3.996, de 1º de dezembro
de 2006, para passar a permitir a livre denominação com substantivos comuns,
de logradouros públicos situados em
loteamentos.
- Há uma emenda.
ITEM 3
Discussão e votação única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 13/2022, de autoria do Vereador Richardson da Padaria,
que concede Título de Cidadã Taubateana à Pastora Elisandra Silva Neves.
- Há uma emenda.
ITEM 4
Discussão e votação única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 14/2022, de autoria
10

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

da Vereadora Elisa Representa Taubaté,
que concede o Título de Cidadã Taubateana à Senhora Liria Cardoso da Cunha.
- Há uma emenda.
ITEM 5
Discussão e votação única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 15/2022, de autoria do Vereador Alberto Barreto, que
concede o Título de Cidadã Taubateana a
Pastora Karla de Souza Pereira Bento.
- Há uma emenda.
ITEM 6
Discussão e votação única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 16/2022, de autoria
do Vereador Moises Luciano Pirulito, que
concede o Título de Cidadão Taubateano
ao Sr. Marcos Roberto Damasio da Silva.
ITEM 7
Discussão e votação única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 17/2022, de autoria
do Vereador João Henrique Dentinho,
que concede o Título de Cidadão Taubateano ao Sr. Padre Lorival João Back.
- Há uma emenda.
ITEM 8
Discussão e votação única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 18/2022, de autoria do Vereador Rodson Lima Bobi, que
concede o Título de Cidadão Taubateano
ao senhor Johnny Flores Gonçalves.
- Há uma emenda.
PALAVRA DOS VEREADORES
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
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
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Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Plenário Jaurés Guisard, 15 de junho de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Audiência
DESCARTE DE ENTULHOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Comunicamos que no dia 20 de junho,
segunda-feira, às 14 horas, na sede da
Câmara Municipal, será realizada, sob coordenação do Vereador Moises Luciano
Pirulito, Audiência Pública para debater
o descarte correto dos entulhos oriundos
da Construção Civil e a saturação dos
aterros existentes na cidade.
Taubaté, 03 de junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
DIREITOS E BEM-ESTAR ANIMAL
Comunicamos que no dia 22 de junho,
quarta-feira, às 14 horas, na sede da
Câmara Municipal, será realizada, sob
coordenação do Vereador Douglas Carbonne, Audiência Pública para debater
os Direitos e Bem-Estar Animal.
Taubaté, 03 de junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
SIMUBE EAD
Comunicamos que no dia 23 de junho,
quinta-feira, às 9 horas, na sede da
Câmara Municipal, será realizada, sob

ATOS OFICIAIS

coordenação do Vereador Douglas Carbonne, Audiência Pública para debater o
SIMUBE – EAD e atualizações necessárias
na legislação competente.
Taubaté, 03 de junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Licitação
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO
PROCESSO: nº. 0812/2020
MODALIDADE: Pregão nº. 04/2020 (Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas
alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: TM SUL LTDA - ME
Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviço de solução em segurança da informação.
Valor Total: R$ 97.515,00 (noventa e sete
mil, quinhentos e quinze reais).
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 18 de
junho de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99 –
Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO: nº 3125/2022 – Curso “A
Obrigatoriedade do EFD-Reinf e a Importância do DCTFWeb para Órgãos Públicos
com os Impactos no e Social.”
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 Nova Visão Gestão Pública Consultoria e Concursos Ltda.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Publique-se.
Taubaté, 13 de junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Decreto Legislativo
DECRETO LEGISLATIVO Nº 650/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2022
Autoria: Vereador Adriano Coletor Tigrão
Concede Título de Cidadania Taubateana ao Sr. Reinaldo Santos Barbosa, o
“Reinaldinho”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadania Taubateana ao senhor Reinaldo
Santos Barbosa, o “Reinaldinho”, servidor público na Prefeitura Municipal de
Taubaté.
Parágrafo único. O título deverá ser entregue ao agraciado em solenidade, na
forma que dispõe o caput do art. 3º do
Decreto Legislativo nº 11, de 28 de maio
de 1991.
Art. 2º As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão à conta de verbas orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 15 de
junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 651/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2022
Autoria: Vereadora Talita Cadeirante
Concede Título de Cidadã Taubateana à
senhora Maria Helena Magalhães da Silva
Rezende.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte Decreto

Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã
Taubateana à senhora Maria Helena Magalhães da Silva Rezende.
Parágrafo único. O título deverá ser entregue à agraciada em solenidade, na
forma que dispõe o caput do art. 3º do
Decreto Legislativo nº 11, de 28 de maio
de 1991.
Art. 2º As despesas com o cumprimento
deste Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas orçamentárias próprias
consignadas no orçamento da Câmara
Municipal, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 15 de
junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 652/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2022
Autoria: Vereador Jessé Silva
Concede o Título de Cidadão Taubateano ao senhor Carlos Alberto Pereta de
Andrade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Taubateano ao senhor Carlos Alberto Pereta de Andrade.
Parágrafo único. O título deverá ser entregue ao agraciado em solenidade
marcada pelo Presidente para esse fim.
Art. 2º As despesas com o cumprimento
deste Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas orçamentárias próprias
consignadas no orçamento da Câmara
Municipal, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 15 de
junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
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Portaria
PORTARIA N.º 71/2022
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 17 de junho de
2022, sexta-feira.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 14 de
junho de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 1442/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
instalação de palco de eventos na Praça
D. Epaminondas.
Of. nº 727/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que não há intenção
da administração na construção de um
palco fixo na praça, haja vista que há contrato para locação de palcos móveis que
servem para a realização do calendário
de eventos do município e atende a finalidade almejada.
Ademais, a Secretaria de Serviços Públicos informa que a referida praça
passará por obras de infraestrutura de
passeio e revitalização da rede elétrica e
iluminação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1443/2022
12
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Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informe qual a possibilidade de
revisão salarial dos servidores públicos
de Taubaté, que não atingiram o percentual de 9,3% da revisão.
Of. nº 717/2022
O Departamento de Recursos Humanos
informa que continua monitorando os
valores processados em folha de pagamento, inclusive por conta de Projetos já
encaminhados a E. Casa de Leis e outros
que deverão chegar brevemente, como a
de adequação à Emenda Constitucional
n° 120/2022. Dessa forma mantêm-se
atualizados os estudos de impacto financeiro para a análise quanto à possibilidade de aplicação de revisão salarial
aos servidores municipais.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1444/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer que se planeje a aquisição antecipada de material escolar para alunos
da rede municipal de Taubaté para o
próximo ano letivo.
Of. nº 717/2022
A Secretaria de Educação informa os kits
de material escolar são prioritariamente
adquiridos por meio do FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Governo Federal) e FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação , do Governo do Estado de São
Paulo), e para tanto depende da disponibilidade das Atas de Registro de Preços
para aquisição.
A Diretoria Administrativa da Secretaria
de Educação acompanha diariamente o
sistema para aquisição para garantir a celeridade do processo para o próximo ano
letivo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1445/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre o estudo
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inicial para a elaboração de projeto de
construção de um anel viário no município de Taubaté.
Of. nº 717/2022
Segue abaixo as informações prestadas
pelo secretário de Mobilidade Urbana,
Tiago Oliveira Dias, e do secretário-adjunto de Mobilidade Urbana, Luiz Guilherme Perez:
1 - Foi contratada a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia para a elaboração de Estudos e
Pesquisas Ambientais Aplicadas, Prospecções, Levantamentos, Pesquisas
Aplicadas de Campo e a Elaboração dos
Projetos Básicos de Arquitetura e/ou engenharia para subsidiar a implantação
das obras do Programa de Infraestrutura
Urbana e Desenvolvimento Sustentável
no município de Taubaté, inserido no
plano de ações do Plano de Mobilidade
Urbana.
2 - Dentre outros projetos a serem elaborados nesta contratação, está contemplado o Estudo Funcional da Macro Diretriz Viária da Região Urbana e Zona de
Expansão, que compreende o traçado
geométrico do anel viário proposto.
3 - O principal objetivo deste anel viário
é propor um cinturão de circulação ao
longo dos limites da área de expansão
urbana, limitando as ocupações na parte
sul da cidade, requalificando vias na
parte mais ao norte, incentivando a ocupação de vazios urbanos e proporcionando infraestrutura para garantir uma
redistribuição dos fluxos que cruzam
a cidade, tanto no sentido norte-sul e
leste-oeste.
4 - O sobrevoo foi realizado para avaliação
do traçado proposto inicialmente, sendo
possível a identificação de eventuais interferências tais como: ocupações irregulares de solo, desníveis de área, barreiras,
torres de transmissão, entre outras, auxiliando nos ajustes e eventuais desvios
do traçado, visando a viabilidade técnica
econômica na execução do projeto.
5 - A administração pretende iniciar
a construção de parte do anel viário
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nesse mandato, realizando a execução
de forma fragmentada, tendo em vista a
magnitude do projeto. Vale ressaltar que
o projeto será anexado ao Plano de Mobilidade Urbana municipal, norteando os
próximos gestores para dar continuidade
na execução do mesmo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1446/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Governador do Estado de
São Paulo sua especial atenção à demanda no município em relação aos
casos de pacientes com diagnóstico de
hiperplasia de próstata.
Requerimento N° 1447/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a falta de medicamentos na unidade ESF
Água Quente.
Of. nº 727/2022
A Secretaria de Saúde informa que o medicamento Dipirona 500mg faz parte da
Relação Municipal de Medicamentos
Essenciais — Remume e, infelizmente
esteve em falta por um período, entretanto, já está disponível na Farmácia
Cemume e estará disponível também nos
próximos dias no ESF Água Quente, visto
que a distribuição dos medicamentos na
Atenção Básica segue uma rota logística
programada. Salienta-se que existe hoje
um problema de abastecimento nacional
relacionado principalmente aos medicamentos antibióticos, analgésicos e antitérmicos (Dipirona). Informamos, ainda,
que a Secretaria de Saúde mobiliza todos
os esforços para manter o abastecimento
dos itens necessários para o cuidado dos
pacientes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1449/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito compro-
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vante de consulta prévia ao balcão de
empregos de Taubaté para contratação
de colaboradores da OS INCS, conforme
determina a Lei Municipal n° 5544, de
31/03/2020.
Of. nº 724/2022
O Departamento de Desenvolvimento
Industrial e Novas Tecnologias, da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação
e Turismo, reafirma que os serviços do
Balcão de Empregos junto às empresas
já cadastradas continuam normalmente,
ademais, não possui relação direta com
empresas prestadoras ou concessionárias de serviços públicos. A despeito
disso e de que cabe às empresas o acompanhamento da legislação vigente e das
alterações que estas proporcionam à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação.
No mais, foi elaborado memorando ao
Departamento de Compras, o qual tem
contato direto com as aludidas empresas
no momento das contratações, o que
possibilitará a divulgação e maior eficácia da lei supracitada, beneficiando
a população e a economia da cidade.
A Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo salienta, ainda, que
atende com respeito, dignidade e confidencialidade todas as empresas que procuram seus serviços, pois desse modo,
cria-se um vínculo de confiança com as
mesmas, possibilitando futuras oportunidades de emprego e consequentemente mais chances para que os munícipes consigam a inserção e até mesmo o
retomo ao mercado de trabalho. A Secretaria de Saúde informa que, sobre a consulta prévia ao Balcão de Empregos de
Taubaté para a contratação de colaboradores para OS INCS, as empresas seguem
ordem judicial para realizar editais e seleções com provas, liberadas para todos
os municípios. Considerando que o
Balcão de Empregos é de grande estima
para nossa cidade, a Secretaria de Saúde
informará aos órgãos responsáveis a importância de comunicar os candidatos
que aguardam uma vaga, está ciente da
Lei Municipal 5.544/20, e sela o compro-

misso em segui-la.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1450/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a obra da rotatória próxima ao
túnel do Bairro Sítio Santo Antônio.
Of. nº 724/2022
A Secretaria de Obras informa que a previsão para o início dos trabalhos será na
próxima semana, em que será ampliada
a caixa de transposição de águas pluviais.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1451/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente a
notificação ao proprietário do terreno localizado na Rua Diana Ortiz, nº 20-100 Alto de São Pedro.
Of. nº 725/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
adoção das providências necessárias
quanto à fiscalização.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1452/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeitob que determine à Secretaria de Educação a colocação tela de proteção na cobertura
Creche Municipal Irmã Celeste
Of. nº 725/2022
A Secretaria de Educação informa que
efetuará vistoria técnica na EMEI Irmã
Celeste para que seja verificada a viabilidade física e a melhor solução para a
demanda apresentada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1453/2022
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Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito comprovante de realização de treinamento da
equipe de colaboradores da OS INCS que
atende na UPA San Marino.
Of. nº 724/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia, as
informações prestadas pela Rede de Urgência e Emergência, da Secretaria de
Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1454/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito cópia do
contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a OS INCS que atende a UPA San
Marino.
Of. nº 724/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Rede de Urgência e Emergência, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1455/2022
Autor: Professor Edson
Requer a poda das árvores, limpeza e manutenção na praça localizada na rua Iracy
Vilalta Tuan, na região da Independência.
Of. nº 721/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o serviço já foi executado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1456/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que, determine a
Secretaria competente que faça a manutenção urgente no padrão de luz da
quadra esportiva localizada na Rua
Gaspar Vaz da Cunha, próximo ao N° 187
- Jd. Paulista.
Of. nº 723/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qua14
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lidade de Vida informa que realizará vistoria “inloco”, a fim de averiguar a situação do padrão de energia citado,
para que posteriormente realize a manutenção necessária juntamente ao setor
de iluminação pública.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1457/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que determine à
Secretaria competente que faça a manutenção urgente na fiação do poste de
luz da praça localizada na Avenida Alberto Winther de Araújo – Jardim Oásis,
próximo ao N°310.
Of. nº 723/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1458/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que faça uma
compra emergencial de sacos de lixo
para as Unidades de Saúde do município.
Of. nº 723/2022
A Secretaria de Saúde informa que se encontra em processo de compra a quantia
de 19.600 sacos de lixo, e a solicitação já
foi realizada à empresa detentora da Ata
de Registro de Preços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1459/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que determine à
Secretaria competente que explore os
principais pontos de parada, como por
exemplo a Rodoviária Nova e Churrascaria Bom Boi, para divulgar a importância histórica e os principais pontos turísticos do município.
Of. nº 723/2022
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O diretor de Desenvolvimento e Turismo
- Ricardo Carvalho de Vilhena, informa
que sua equipe vem trabalhando um
plano de divulgação dos equipamentos
turísticos do município, bem como de
suas ações e seus eventos. Ademais, informa que além de se guiar pelo conteúdo do Plano Diretor de Turismo, o
qual fora atualizado recentemente, o Departamento de Desenvolvimento e Turismo busca direcionar-se por estudos
que permitam maior precisão na efetivação de seu marketing,com busca por
pesquisas que identificam e traçam o
perfil do turista no município, uma das
ações a qual está aprimorando a operação e, como é o caso da elaboração do
plano de Branding para Taubaté, o qual
será realizado por meio de parceria entre
a Prefeitura e a Universidade de Taubaté,
pelo Programa de Pesquisa em Políticas
Públicas da Fapesp. Por fim, o Departamento de Desenvolvimento e Turismo
informa que compartilha da visão de
aproveitamento de importantes pontos
de parada como oportunidade de apresentar o município aos turistas em potencial, de modo que afirma que esta é
uma questão presente em suas estratégias de trabalho e divulgação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1460/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que, faça a substituição do letreiro às margens da Dutra “Taubaté Capital Nacional da Literatura
Infantil”.
Of. nº 723/2022
O Departamento de Desenvolvimento e
Turismo informa que vem avaliando as
possibilidade de revitalização e de replanejamento para o mencionado local,
dentro de nossas estratégias, tanto para
a infraestrutura turística do Município
quanto para nossos planos de marketing
e divulgação local, visto que compartilha
da mesma perspectiva quanto à visibilidade expressiva do local.
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Prefeito Municipal
Requerimento N° 1461/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o Centro Dia Para Pessoa Com
Deficiência.
Of. nº 731/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1462/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o acompanhamento dos alunos
com deficiência auditiva.
Of. nº 731/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Gestão Pedagógica da
Educação Inclusiva, da Secretaria de
Educação..
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1463/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a extinção da Avape.
Of. nº 731/2022
Encaminhamos por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1464/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o acompanhamento dos alunos
com Transtorno do Espectro Autista TEA, na rede municipal de ensino.
Of. nº 731/2022
Encaminhamos por cópia as informações
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prestadas pela Gestão Pedagógica da
Educação Inclusiva, da Secretaria de
Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1465/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre as obras do prédio que sediará a
Rede de Reabilitação Lucy Montoro.
Of. nº 731/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Obras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1466/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre políticas públicas de habitação direcionadas às pessoas com deficiência.
Of. nº 731/2022
A Secretaria de Habitação informa
que todo empreendimento construído
através de Programas Habitacionais de
Interesse Social obrigatoriamente tem
uma parcela dos imóveis destinados às
pessoas com deficiência. Fora isso, não
há outras políticas desenvolvidas por
parte daquela Secretaria.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1467/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a política e os procedimentos adotados pelo município para dispensação
de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares
de Locomoção – OPM.
Of. nº 731/2022
Encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1468/2022

Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre atendimento odontológico nas Escolas Municipais.
Of. nº 731/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1469/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre as propostas e o planejamento
para valorização do cargo de Técnico de
Enfermagem ESF.
Of. nº 731/2022
O Departamento de Recursos Humanos
informa que o cargo efetivo de técnico
de enfermagem ESF foi contemplado na
reforma administrativa, tendo seu salário base alterado de R$2.057,81 em
dezembro de 2021, para R$2.199,92, a
contar de março de 2022, o que representa um aumento de 6,90%. O Departamento de Recursos Humanos informa,
ainda, que vem acompanhando a tramitação do Projeto de Lei 2.564/2020, que
altera o piso salarial da Enfermagem para
possíveis adequações.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1470/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o planejamento e a previsão para
manutenção na Escola Vereador Mário
Monteiro dos Santos.
Of. nº 731/2022
A Secretaria de Educação informa que
a direção da unidade tem solicitado reparos e manutenções pontuais e que
a equipe de manutenção tem buscado
atender todas as demandas dentro
do cronograma.
Para uma revitalização geral, a reforma será realizada
por meio da Ata de Manutenção Predial,
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cujo certame licitatório ocorreu em
20/05/2022. Diante das dimensões do
prédio escolar e dos novos aparelhos e
equipamentos que são ligados na rede
elétrica, em função das atuais necessidades tecnológicas, está prevista uma
readequação de toda a rede elétrica.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1471/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a relação da Prefeitura de Taubaté
com o Instituto São Rafael – Órgão Social
e Econômico para Cegos e Deficientes
Visuais.
Of. nº 731/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1472/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o processo de informatização
da Prefeitura através do Programa “Prefeitura Sem Papel”.
Of. nº 731/2022
O Gestor de Área Técnica de Informática
informa que os arquivos serão pesquisáveis e acessíveis. Quanto à previsão
para normalização dos serviços, informamos que a empresa contratada encontra-se em período de implantação do
sistema e, dentro da legalidade tem o período de seis meses para implantação e
funcionamento do mesmo, sendo que
em primeiro momento estão sendo implantados os sistemas que impactam diretamente a população e posteriormente
os demais sistemas. Todas as áreas terão
suas atividades impactadas pela informatização, principalmente o Setor de
Protocolo e Recursos Humanos, no que
diz respeito à diminuição de papel, impressão, combustível, etc, gerando um
16
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impacto na economia do município.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1473/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que preste
informações sobre o pagamento de férias
aos servidores públicos.
Of. nº 720/2022
O Departamento de Recursos Humanos
informa que o pagamento de férias
vem sendo processado normalmente.
Cumpre ressaltar que o pagamento do
abono pecuniário de férias se dá mediante solicitação de gozo dos mesmos,
elaborado pelo próprio servidor interessado que, em linhas gerais possui
a prerrogativa de agendamento em
datas que melhor lhe convenham. Informamos que dos pedidos encaminhados
ao Departamento de Recursos Humanos,
desde que cumpridos os requisitos legais
para aquisição ao direito de férias, os pagamento são prontamente programados
e processados. O Departamento de Recursos Humanos não possui notícias ou
registros de servidores que não tenham
recebido suas férias, observados apenas
as situações em que não houve preenchimento dos requisitos legais.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1474/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que
proceda à limpeza da calçada da Rua
Benjamim Elias, Terra Nova.
Of. nº 720/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza será inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1475/2022
Autor: Douglas Carbonne
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Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Educação que
preste esclarecimento sobre a entrega do
material escolar.
Of. nº 720/2022
A Secretaria de Educação informa que
houve o recebimento do material escolar
destinado à educação infantil e ensino
fundamental anos finais. Para o Ensino
Fundamental, anos iniciais, já houve o
recebimento de parte do todo. A entrega
dos materiais escolares nas respectivas
unidades de ensino teve início na data de
23/05/2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1476/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
referente ao foco de dengue nas construções que estão sendo realizadas na
Av. Gabriel Ortiz Monteiro - Vila Nogueira.
Of. nº 728/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pelo CAS - Controle de Animais
Sinantrópicos, da Secretaria de Saúde.
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o proprietário do imóvel foi notificado, conforme documento anexo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1477/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
da Secretária de Educação sobre casos
de covid-19 dentro do ambiente escolar.
Of. nº 728/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1478/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
José Antônio Saud Junior referente à re-
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Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

novação dos sistemas informatizados da
Secretaria de Educação.

Prefeito Municipal

Of. nº 728/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que os serviços do sistema informatizado foram encerrados em setembro
de 2021. Para o contrato em questão não
havia a possibilidade de prorrogação. A
Secretaria de Educação iniciou a programação para um novo contrato, em momento anterior ao vencimento, porém,
dada a complexidade dos serviços desenvolvidos a serem ofertados pela nova
fornecedora dos serviços, bem como a
necessidade de uma implementação de
novas ferramentas, além das vigentes
no contrato anterior, o desenvolvimento
de um novo Termo de Referência, capaz
de atender às atuais necessidades da
Secretaria de Educação se estendeu.
Uma nova licitação foi agendada ainda
em 2021, sendo interrompida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
para análise, trâmite de praxe por àquela
corte e, autorizada a retomada sem
tempo hábil para conclusão da mesma
ainda no exercício de 2021. A Secretaria
de Educação informa que em 2022 as
análises foram retomadas, buscando- se
primeiro o equilíbrio financeiro da Secretaria, para posterior andamento ao processo. Os atendimentos para matrículas
e/ou transferências estão sendo realizados presencialmente na Secretaria de
Educação.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1480/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitera Requerimento 892/2022 - Requer
informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre
a possibilidade seja viabilizado estudos
para manutenções necessárias na EMEI
Vereador Brasil Natalino, localizada na
rua Viriato Bandeira Duarte, 20 - Jardim
Bela Vista.

Requerimento N° 1479/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
José Antônio Saud Junior referente à renovação dos sistemas informatizados da
Prefeitura Municipal.

Of. nº 728/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que analisará juntamente com a Secretaria de Planejamento se no local é permitida, conforme
Plano Diretor do Município, a instalação
do equipamento esportivo em epígrafe.
Prefeito Municipal

Of. nº 728/2022
Encaminhamos
por
cópia,
os
esclarecimentos
prestados
pela
Secretaria de Finanças.

Of. nº 728/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que as demandas sobre o esgoto e
portão da lixeira serão providenciados de
imediato com as equipes da Prefeitura.
Sobre as demandas solicitadas no Requerimento n° 892/2022, a equipe de manutenção visitou o local, levantou as necessidades e efetuou os reparos possíveis.
Como já houve o certame licitatório
para a Ata de Manutenção Predial, em
20/5/2022, será feita a revitalização total
do local por meio deste instrumento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1481/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito José Antônio Saud Junior junto as
Secretarias competentes para que viabilizem estudos para implantação de uma
quadra de areia no Sistema de Lazer Lago
I, localizado na Rua Hum no Jardim dos
Lagos.

Requerimento N° 1482/2022

Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
se o prédio localizado Rodovia Oswaldo
Cruz S/N Km 15 ao lado do Pamo do Registro é de propriedade do município ou
do estado.
Of. nº 728/2022
A Divisão de Cadastro Técnico da Secretaria de Planejamento informa que após
consulta em seus assentamentos, verificou-se que para a área em questão
não consta lançamento tributário, ou
seja, não há informações cadastrais da
mesma. Informa, ainda, que a referida
área é pública, sem origem de ser municipal ou estadual.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1483/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
para que designe à Secretaria competente uma visita técnica para análise da
viabilidade para construção de calçada
na Avenida Bandeirantes, próximo ao nº
5681, em frente à escola municipal Professora Simone dos Santos.
Of. nº 728/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será elaborado projeto para
a implantação de calçada no trecho em
questão da Avenida dos Bandeirantes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1484/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de se determinar as
Secretarias competentes que viabilizem
a instalação de telefone fixo no Pamo do
bairro Caieiras.
Of. nº 728/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria
de Saúde informa que está realizando
um levantamento junto às unidades de
saúde do município para elencar as uni-
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dades que ainda não têm telefone fixo,
para adquirir novas linhas. Vale ressaltar
que na região do Caieiras existe uma dificuldade de sinal telefônico até mesmo
para a vizinhança da unidade. Em contrapartida, foi instalado whatsapp web na
unidade para facilitar o agendamento de
consultas e contato mais eficiente junto
aos munícipes.
Prefeito Muncipal
Requerimento N° 1485/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de se determinar as Secretarias competentes que
realizem com urgência manutenção da
rede elétrica da Escola Maria Aparecida
da Silva Quintanilha, localizada na rua
Professora Escolástica Maria de Jesus Jardim Baronesa.
Of. nº 728/2022
A Secretaria de Educação informa que a
manutenção elétrica foi realizada na terceira semana do mês de maio de 2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1486/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito vistoria
e providências nos imóveis da Rua Dr.
Pedro Costa com risco de desabamento.
Of. nº 724/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil, da Secretaria de
Segurança Pública Municipal. A Secretaria de Serviços Públicos determinou
ao Setor de Posturas adoção das providências quanto à fiscalização.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1487/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações sobre a falta de urnas no serviço
18

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Of. nº 727/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a licitação foi concluída e aguarda
a entrega dos insumos e liberação do
sistema, contudo, a solicitação está
sendo agilizada. O caso em questão foi
tratado com atenção e foi dado suporte
total à família.
Prefeito Municipal

julgarem necessárias. A Secretaria de
Mobilidade Urbana informa que há a Lei
Municipal 5.324, de 18 de setembro de
2017, que “dispõe sobre a interrupção
de trânsito feita por composições ferroviárias no Município de Taubaté” e, com
base na mesma, entrará em contato com
a concessionária que administra a linha
férrea para solicitar a não obstrução da
passagem de pedestres.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1488/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a substituição de placas de ruas ilegíveis na
Granjas Reunidas São Judas Tadeu.

Requerimento N° 1490/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a fiscalização do cumprimento da
Lei 3.432 de 5 de setembro de 2000.

Of. nº 724/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que as placas denominativas serão
confeccionadas e após serão instaladas
na Alameda Raphael Lucci, Alameda
José Caetano Ferreira Munhoz, Alameda
Nair Unger Siqueira, Alameda Orlando
Barbosa, Alameda Irineu Ferreira da
Silva e Estrada Municipal dos Remédios,
no Bairro Granjas Rurais Reunidas São
Judas Tadeu.
Prefeito Municipal

Of. nº 732/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliado junto ao setor competente o procedimento de fiscalização.
Prefeito Municipal

funerário municipal.

Requerimento N° 1489/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito através da
Secretaria competente providências
quanto à segurança na travessia da
linha do trem no trecho atrás da Rodoviária Velha que dá acesso à Rua Santos
Dumont, Centro, onde se localiza a EDP
Bandeirante.
Of. nº 732/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que intensificará o patrulhamento no local com o emprego da
Guarda Civil Municipal, bem como oficiará à Polícia Militar encaminhando o
presente requerimento para conhecimento e adoção das providências que
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Requerimento N° 1491/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre rotatória localizada no loteamento
Chácaras Ingrid.
Of. nº 722/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que efetuará vistoria no local indicado, a fim de avaliar a requalificação
das dimensões da rotatória.
Prefeito Muncipal
Requerimento N° 1492/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a poda da árvore localizada na
Rua Barão de Jambeiro, nº 435, no bairro
Jd. Maria Augusta.
Of. nº 721/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a poda está inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal

1.400.000,00
35.000.088,00

APLICAÇÕES DIRETAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

TOTAL DA DESPESA

3.1.90.00.00

3.3.00.00.00

3.3.90.00.00

4.0.00.00.00

4.4.00.00.00

4.4.90.00.00

VEREADOR PAULO DE TARSO CARDOSO DE MIRANDA
PRESIDENTE
CPF 019.478.358-82

1.400.000,00

1.400.000,00

6.149.662,00

6.149.662,00

27.450.426,00

27.450.426,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

33.600.088,00

3.1.00.00.00

ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

GERAL

3.0.00.00.00

CÓDIGO
ATUALIZADA

FIXADA
SUPLEMENTAÇÃO
ANULAÇÃO

35.000.088,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

6.149.662,00

6.149.662,00

27.450.426,00

27.450.426,00

33.600.088,00

3.411.881,22

545.956,16

545.956,16

545.956,16

875.994,42

875.994,42

1.989.930,64

1.989.930,64

2.865.925,06

NO MÊS

EMPENHADA

2.916.674,00

2.916.674,00

2.916.674,00

ARRECADADA
NO MÊS

12.906.541,78

559.994,16

559.994,16

559.994,16

2.543.846,57

2.543.846,57

9.802.701,05

9.802.701,05

12.346.547,62

ACUMULADA

14.583.370,00

14.583.370,00

14.583.370,00

ACUMULADA

PLINIO DOS SANTOS JÚNIOR
CONTADOR CRC - 1SP155109/O-9
CPF: 081.199.768-51

9.494.660,56

14.038,00

14.038,00

14.038,00

1.667.852,15

1.667.852,15

7.812.770,41

7.812.770,41

9.480.622,56

ANTERIOR

11.666.696,00

35.000.088,00

TOTAL DA RECEITA

DESPESA

11.666.696,00

35.000.088,00

11.666.696,00

DUODÉCIMO

35.000.088,00

ANTERIOR

1.4.1.4.01

ANTERIOR

RECEITA
ESTIMADA

TRANSF FINANC RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÃO

1.4.1.4.00

CÓDIGO GERAL

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

22.093.546,22

840.005,84

840.005,84

840.005,84

3.605.815,43

3.605.815,43

17.647.724,95

17.647.724,95

21.253.540,38

DIFERENÇA

20.416.718,00

20.416.718,00

20.416.718,00

DIFERENÇA

ATOS OFICIAIS
Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Balancete
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