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Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022
PROCESSO Nº 1898/2022
LOCAÇÃO
DE
IMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAIS
A Câmara Municipal de Taubaté realizará
licitação na modalidade pregão presencial, pelo critério de MENOR PREÇO,
para prestação de serviço de locação de
impressoras multifuncionais. A cópia do
edital poderá ser consultada gratuitamente e obtida na sede da Câmara Municipal de Taubaté, ou acessando o site
da Câmara Municipal de Taubaté na internet (www.camarataubate.sp.gov.br),
na opção “Transparência” e depois “Licitação”. No dia 12 de maio de 2022, às 09
horas e 30 minutos, na sede da Câmara
Municipal, será realizada sessão pública única para credenciamento, recebimento da documentação necessária
para participação, e recebimento do envelope de proposta de preços e do envelope de habilitação. As propostas poderão ser entregues antecipadamente no
setor de Protocolo.
Taubaté, 27 de abril de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022
Processo nº 3148/2021
Execução de obras para a reforma do telhado do prédio da Câmara Municipal.
A Comissão Permanente de Licitações
analisou as propostas apresentadas
pelas empresas Construtora Devini Ltda.
EPP e Chame o Técnico Manutenção
Industrial Eireli ME, verificando que
atendem aos requisitos do projeto desta
Tomada de Preços. Por conseguinte, a

Nº 1445
27.4.2022
comissão realiza a seguinte classificação:
Licitante - Valor total em R$
1ª - Construtora Devini Ltda. EPP
- 539.756,16
2ª - Chame o Técnico Manutenção Industrial Eireli ME - 690.476,91
Fica aberto o prazo recursal contra a decisão de classificação.
O recurso deverá observar o disposto no
item 9.5 do Edital e será comunicado às
demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
Taubaté (SP), 27 de abril de 2022
Ismael Guimarães da Silva
Presidente

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
Requerimento N° 676/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a demanda reprimida no que se refere a vagas para matrícula em unidades municipais de educação infantil.
Of. nº 304/2022
A Secretaria de Educação informa que
no dia 17/3/22 a lista de espera atualizada de pedidos de vagas no segmento
de educação infantil soma 916 pedidos,
considerando a demanda de vagas em
idade não obrigatória. Não há alunos em
idade obrigatória aguardando vaga. A Secretaria de Educação não interrompe as
convocações e está verificando a possibilidade de abertura de novas classes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 677/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a previsão
de melhorias no sistema de telefonia

da Prefeitura de Taubaté.
Of. nº 304/2022
O setor responsável desta municipalidade está realizando inúmeros testes
para melhoria no sistema de telefonia.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 678/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que se digne informar o que segue acerca da possibilidade da conversão da EMCA em CIAC.
Of. nº 310/2022
A Secretaria de Educação informa que
a unidade está realizando a tramitação
para a alteração questionada, cujo prazo
é até 2024.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 679/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Prefeito que se digne informar o que segue acerca da possibilidade de implantação do “Programa
Pró-Juventude”.
Of. nº 310/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Diretoria de
Desenvolvimento do Comércio e Prestação de Serviços, das Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 680/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre término da obra do Centro de Convivência do Idoso no bairro Três Marias.
Of. nº 309/2022
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A Secretaria de Obras informa que o contrato será cancelado amigavelmente, e
uma nova licitação será feita para conclusão da obra. Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 681/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, a respeito da taxa de campo cobrada pela Liga Municipal de Futebol de
Taubaté (LMFT) em dias de jogos.
Of. nº 310/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que não tem conhecimento da cobrança de taxa do
campo pela Liga Municipal de Futebol
Taubateana, em dias de jogos, mas irá
apurar os fatos. Importante frisar que a
anuidade dos clubes é prevista no estatuto da entidade, e que tem conhecimento desta cobrança.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 682/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que determine a Secretaria competente para a
realização da revitalização do ponto turístico Cruzeiro do Firmino, localizado
entre a rua José Vicente de Barros e rua
Cap. Cirilo Lobato.
Of. nº 305/2022
O Departamento de Turismo informa
que solicitará à Secretaria de Serviços
Públicos apoio para a revitalização do
ponto turístico o mais breve possível.
Prefeito municipal
Requerimento N° 683/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre critérios
adotados pela Secretaria de Mobi2
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lidade Urbana para instalação de redutores de velocidade.
Of. nº 304/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 684/2022
Autor: Serginho
Requer fiscalização e monitoramento
nos Pontos de Entrega Voluntária aos sábados e domingos após o expediente.
Of. nº 319/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que há fiscalizações rotineiras durante o
horário comercial e periodicamente são
realizadas ações aos finais de semana
pela Fiscalização de Posturas, em conjunto com a GCM.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 685/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre operação tapa-buracos em Taubaté.
Of. nº 319/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 686/2022
Autor: Serginho
Requer a urgência na reforma e manutenção da EMEF Professora Judith Campista Cézar.
Of. nº 319/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que a gestora da unidade escolar
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fez contato solicitando manutenções,
e a Secretaria de Serviços Públicos já
iniciou a poda das árvores preventivamente. Quanto aos aparelhos de ar-condicionado, foram instalados em várias
unidades, seguindo cronograma para
instalação de pontos de eletricidade. A
tela de proteção da cozinha foi retirada
e instalada novamente, e o sistema de
proteção contra incêndios será refeito
dentro dos padrões.
Por fim, a manutenção geral do prédio
Requerimento N° 687/2022
Autor: Serginho
Requer estudos junto a concessionária
CCR RioSP sobre a possibilidade da instalação de grades de proteção na passarela sobre a rodovia Presidente Dutra
localizada próximo da rua Imaculada
Conceição.
Of. nº 319/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que não obteve retorno da Concessionária CCR Nova Dutra sobre a possibilidade da instalação de grades de
proteção mais altas, fechadas e/ou coberturas nas passarelas e viadutos do
município. O novo contrato de concessão
se iniciou em março de 2022, quando
será possível solicitar novos investimentos na rodovia, como na instalação
desses dispositivos.
Prefeito municipal
Requerimento N° 688/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade
da instalação de abrigo de ônibus na
avenida Vila Velha, na calçada sentido
centro, frente ao número 790.
Of. nº 319/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, por meio do Departamento
de Transporte Público, no uso de suas
atribuições, realizou visita técnica no
local e verificou que o local permite a ins-
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talação de um abrigo, incluindo no cronograma para a instalação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 689/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre obra emergencial de infraestrutura urbana na
avenida Dr. Avedis Victor Nahas – Portal
Mantiqueira.
Of. nº 319/2022
A Secretaria de Obras informa que está
agendada para intervir no local, assim
que resolvido o problema na avenida
Dom Pedro I.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 690/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre entrega de escrituras a moradores do conjunto habitacional de interesse social Tancredo de
Almeida Neves, que residem na rua Brasilina Moreira Santos, Parque Três Marias.
Of. nº 319/2022
A Secretaria de Habitação coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos
a respeito.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 691/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre implementação de vias expressas para a circulação
do transporte coletivo.
Of. nº 319/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a previsão para implementação das melhorias viárias está condicionada a estudos que serão realizados
assim que finalizada a mudança viária da
avenida Nove de Julho, avenida Granadeiro Guimarães, rua Joaquim Távora e
rua Dino Bueno, mudanças que afetarão
diretamente o sentido de circulação do
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transporte coletivo. Estão sendo finalizados os estudos com as alterações dos
novos itinerários, e após a implantação
do projeto de alteração viária a Secretaria de Mobilidade analisará a possibilidade de implantação dos corredores exclusivos do transporte coletivo.
Prefeito Municipal

Of. nº 307/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a limpeza e o corte do mato
serão incluídos em sua programação
de serviços. Será realizada vistoria para
verificar as necessidades em relação
aos brinquedos.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 692/2022
Autor: Douglas Carbonne, Nunes Coelho
Requerer a Mag.ª Reitora da Universidade de Taubaté, Profa. Dra. Nara Lucia
Perondi Fortes, informações sobre os
abonos de permanência aprovados pela
Deliberação CONSAD 103/2021.

Requerimento N° 695/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que
realize esclarecimento sobre a falta de
médicos na UBS da Vila São Geraldo.

Of. R nº 55/2022
Seguem as informações prestadas pela
Universidade de Taubaté.
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 693/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que
instale pórticos e/ou letreiros na entrada
da nossa cidade.
Of. nº 307/2022
O Departamento de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação
e Turismo informa que nosso município possui muitas entradas, e neste
primeiro momento será instalado um
portal de acesso no Quiririm, entretanto, estudará a possibilidade para
que haja portais de acesso em outras
entradas do município, futuramente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 694/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que realize
a revitalização do playground existente
na praça localizada na rua Alexandrino
Correa Leite, Jardim Ana Rosa.

Of. nº 307/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que a médica
generalista da unidade pediu desligamento do Programa Mais Médicos em
outubro de 2021, após foi substituída
por médicos da rede. Já foi solicitada
nova contratação de médico generalista, o qual está em trâmite administrativo junto ao RH, para logo iniciar
suas atividades.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 696/2022
Autor: Marcelo Macedo
Requer informações sobre o contrato
realizado entre a Prefeitura Municipal
de Taubaté e a empresa MFC Administradora de Cartões Ltda ME.
Of. nº 314/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 697/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer benfeitorias na quadra de esportes localizada na rua João Alvarenga
Ortiz, no Recanto dos Coqueirais.
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Of. nº 306/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que tem previsão
de investimento em manutenção e reforma de equipamentos públicos esportivos no exercício de 2022, sendo assim,
analisará a possibilidade de atendimento
do pedido do nobre vereador.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 698/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer benfeitorias na quadra de esportes e playground localizados na
rua Octaviano Evangelista de Paula, no
Jardim Califórnia.
Of. nº 306/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade informa que tem previsão de investimento em manutenção e reforma
de equipamentos públicos esportivos no
exercício de 2022 e que efetuará visita ‘’in
loco’’ para avaliar a situação do local, a
fim de analisar a possibilidade de atendimento do pedido.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 699/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer estudo para instalação de pontos
de embarque e desembarque para motoristas de aplicativo em nosso município.
Of. nº 306/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que não há até o momento previsão para a instalação de pontos específicos para área de embarque e
desembarque para passageiros de transporte por aplicativo. Em vistoria aos
locais especificados no anexo do requerimento, verificou-se que há sinalização
vertical R-6a (proibido estacionar) existente, o que permite o embarque e o desembarque dos passageiros de transportes por aplicativo, ficando proibida a
permanência do veículo na via, a saber,
nos seguintes pontos: Av. Granadeiro
4
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Guimarães defronte ao nº 270; rua Bispo
Rodovalho defronte ao nº 85; rua Dona
Chiquinha de Mattos defronte ao nº 385;
Parque Dr. Barbosa de Oliveira defronte
ao nº 101; rua Sacramento defronte ao nº
70 e ao nº 60. A Secretaria de Mobilidade
Urbana informa que entrará em sua programação estudo para a substituição da
placa R-6c (proibição parar e estacionar)
para placa R-6a da praça Dom Epaminondas defronte ao nº 84.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 700/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade da implantação de
iluminação pública na viela localizada na
rua Mãe Preta, no bairro Baronesa.
Of. nº 318/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local,
para posterior adoção das providências
necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 701/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a revitalização no calçamento na
região central do município.
Of. nº 312/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que está realizando a requalificação das calçadas na região central e
na semana do dia 11/3 as obras deram
início na avenida Nove de Julho. Sobre
a manutenção das calçadas, elas devem
ser feitas de acordo com a Lei Municipal
4.648, de 2012, regulamentada pelo Decreto 13.410, de 2014, em seu Art. 10 os responsáveis por imóveis, edificados
ou não, situados em vias ou logradouros
públicos e/ou loteamentos dotados
de calçamento ou guias e sarjetas são
obrigados a construir as respectivas calçadas na extensão correspondente a sua
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testada e mantê-las em perfeito estado
de conservação”. Cabendo ao Setor de
Fiscalização de Posturas o controle sobre
a aplicação ou não da norma. A Secretaria
de Mobilidade Urbana informa, ainda,
que nas fotos anexadas no requerimento,
não há identificação de ruas, porém, verificar-se uma possível intervenção de
serviço realizado por empresa concessionária no pavimento. Se tal ocorrer cabe a
executora do serviço o reparo da calçada.
A Secretaria de Mobilidade Urbana solicita ao vereador o envio do nome da via
para que possa identificar se o dano ao
passeio foi causado por concessionária.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 702/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria competente para
que realize a manutenção de pintura na
sinalização horizontal e vertical ao longo
da Estrada José Cândido de Oliveira.
Of. nº 312/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a manutenção da sinalização
horizontal e vertical na estrada entrará
em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 703/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito projeto
de reforma do vestiário do campo do
Flamenguinho.
Of. nº 311/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que tem a previsão de investimento em manutenção
e reforma de equipamentos públicos esportivos no exercício de 2022 e que analisará a possibilidade de atendimento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 704/2022

ATOS OFICIAIS

Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o teste do pezinho ampliado.
Of. nº 311/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela gerente administrativo do
Hospital Municipal Universitário.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 705/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito melhorias
viárias no Parque Urupês.
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medicina no H-Mut.
Of. nº 311/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela diretora-geral do Hospital Municipal Universitário de Taubaté.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câma
Requerimento N° 708/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre liberação de vendas de gêneros alimentícios no Shopping Popular.

Of. nº 311/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que há estudo sendo elaborado
no local indicado, onde orientará a elaboração do projeto viário que garantirá
mais segurança para pedestres e motoristas e após os estudos as melhorias entrarão em sua programação.
Prefeito Municipal

Of. nº 311/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o Shopping Popular foi idealizado
para atendimento a um determinado
nicho de negócios. O tipo de comércio
permitido é definido por meio de decreto
e não inclui alimentos em geral, uma
vez que a edificação não oferece infraestrutura para tal.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 706/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a pintura
da quadra de esportes da Escola Urbano
Alves, conforme emenda parlamentar
destinada para esta finalidade.

Requerimento N° 709/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o atendimento às diretrizes para a
atenção integral às pessoas com doenças
raras no município de Taubaté.

Of. nº 311/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que tem a previsão de investimento em manutenção
e reforma de equipamentos públicos esportivos no exercício de 2022 e iniciará
os trabalhos de pintura da quadra após o
início do período de seca, previsto para o
início de maio.
Prefeito Municipal

Of. nº 311/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Requerimento N° 707/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre residência dos alunos de

Requerimento N° 710/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer a Secretaria Estadual de Educação providências quanto ao gradil da
Escola Estadual Newton Câmara Leal
Barros, no bairro Gurilândia.
Requerimento N° 711/2022

Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a emissão da caderneta do raro no
município de Taubaté.
Of. nº 311/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 712/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito colocação
de placa de identificação no ponto turístico Bica do Sapo.
Of. nº 311/2022
A Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo informa que solicitará
apoio à Secretaria de Mobilidade Urbana
para a colocação da referida placa de
identificação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 713/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
referentes à retirada das lombadas em
vários pontos da cidade.
Of. nº 321/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que tanto a remoção e implantação de lombadas nas vias do município
são norteadas pelo Conselho Nacional
de Trânsito, por meio da Resolução 600,
de 24 de maio de 2016, no seu Art. 1º: “A
ondulação transversal pode ser utilizada
onde se necessite reduzir a velocidade do
veículo de forma imperativa, nos casos
em que estudo técnico de engenharia
de tráfego demonstre índice significativo
ou risco potencial de acidente cujo fator
determinante é o excesso de velocidade
praticado no local e onde outras alternativas de engenharia de tráfego
são ineficazes”. As ondulações transversais que não se enquadram na nor-
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mativa acima citada são irregulares e
devem ser removidas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 714/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre os galpões de microempresário em
Taubaté.
Of. nº 321/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será elaborado relatório com as informações solicitadas, para posterior
envio ao vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 715/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito através
da Secretaria competente que viabilize
estudo para construção de rotatória no
cruzamento da avenida Fraternidade
com a rua Campinas e a conversão em
mão única da rua Campinas, no Jardim
Ana Rosa.
Of. nº 321/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que há estudo sendo elaborado
para o local indicado, que orientará
a elaboração do projeto viário que
garantirá mais segurança para pedestres
e motoristas e após os estudos as
melhorias entrarão em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 716/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito através da
Secretaria competente que viabilize o
conserto de buraco existente na rua Heliópolis, em frente ao 160, Parque Urupês.
Of. nº 321/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a Sabesp foi acionada para
vistoria no local e posterior provi6
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dências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 717/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a manutenção e
fechamento da cratera aberta no final
da rua João Paulo I, próxima à avenida
Independência.
Of. nº 308/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 718/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de instalação de
redutor de velocidade (radar) na rua Professor Escolástica Maria de Jesus, altura
do número 571, no Jardim Baronesa.
Of. nº 308/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que na rua Professora Escolástica
Maria de Jesus, especificamente na
altura do n° 571, em um raio de aproximadamente 50 metros, há duas lombadas nos dois sentidos de via e uma rotatória, equipamentos viários que têm
demonstrado eficácia na redução de velocidade no trecho apontado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 719/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudos para
manutenções necessárias na EMEFM Professor José Ezequiel de Souza.
Of. nº 317/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que foram levantadas as necessidades de manutenção e algumas de
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forma pontual já foram iniciadas. Está
em andamento o projeto para ampliação
de salas de aula, e a revitalização geral
está prevista dentro da nova ata de manutenção predial.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 720/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero Requerimentos 81 de 2 de fevereiro de 2021, e 805/2021, de 4 maio de
2021 - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a
possibilidade de se determinar a revitalização da rua Operário Pereira da Silva,
Vila das Graças.
Of. nº 317/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a revitalização na iluminação foi realizada, bem como a limpeza e a poda da
praça, sendo que a última limpeza foi
realizada em 11/3/2022. Quanto às lixeiras, não há viabilidade para instalação, uma vez que o local não é contemplado com varrição periódica. A Sesp
informa, ainda, que será realizada vistoria no local, visando o levantamento
das necessidades quanto às demais solicitações (calçadas, instruções de uso dos
aparelhos e bancos).
Prefeito Municipal
Requerimento N° 721/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
para que designe à Secretaria de Mobilidade Urbana visita técnica, a fim de
análise e execução da pintura de faixas
de pedestres na confluência das ruas:
Dos Cortezes, José Vicente de Barros, Dr.
José Olegário de Barros e Pe. Fischer, no
bairro Areão, Vila Nossa Sra. das Graças.
Of. nº 317/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que executou a sinalização das
faixas de pedestres na confluência
entre as ruas.
Prefeito Municipal
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