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CONCURSO

CONCURSO: LOCAL DE PROVA
DEVE SER CONSULTADO

Os candidatos do concurso público da Câmara
de Taubaté já podem se informar sobre o local
onde irão fazer a prova objetiva, que acontece no
domingo, 16. No site da Câmara, https://bit.ly/ConcursoCMT2022 ou da Fundação Getulio Vargas,
https://conhecimento.fgv.br/concursos/cmt22,
basta clicar no edital a que se refere o cargo pretendido, e o interessado encontrará o link “Consulta ao local de prova”.
Às 8h, serão aplicadas provas para os cargos de
cerimonialista, copeiro, técnico de administração,
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contador, assistente de produção videográfica, auxiliar de operações e segurança.
Às 14h, para auxiliar de zeladoria, apresentador
de rádio e televisão, consultor, recepcionista, técnico de informática, auxiliar de produção televisiva e motorista.
O concurso vai preencher 15 vagas imediatas
em vários cargos, além de cadastro reserva. São
5.220 concorrentes, e a relação de candidatos por
vaga registra índices de concorrência que chegam
a até 983 inscritos para o cargo de recepcionista.

A gente quer
conversar com você.
Solicitação
Elogio

Sugestão

Denúncia

Reclamação

Entre em contato com a Ouvidoria da Câmara:
ouvidoria@camarataubate.sp.gov.br
(12) 3625-9526
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SOLENIDADE
Lincoln Santiago

Elisa
Representa,
Silvana
Aparecida,
Rizomar
Figueiredo,
João Henrique
Dentinho, Jorge
Clementino e
Serginho

Câmara de Taubaté celebra
75 anos do Colégio Marillac
A Câmara de Taubaté realizou solenidade na
sexta-feira, 7, para celebrar os 75 anos do Colégio
Vicentino Santa Luísa de Marillac, fundado como
escola de educação infantil em 1947 na Vila São
José, junto à obra social que já havia se estabelecido ali.
A história foi narrada pelo vereador João Henrique Dentinho (União), responsável pela homenagem na Câmara. “As Obras Sociais Santa Luísa
de Marillac foram fundadas em 4 de outubro de
1944, a pedido do vigário-geral monsenhor João
Azevedo. As Irmãs Filhas da Caridade vieram para
Taubaté com a finalidade de trabalhar com os
idosos desamparados, além de promover visitas
aos pobres e catequese às crianças. Estabeleceram-se num dos bairros pobres, a Vila São José. Na
obra, funcionava um pequeno ambulatório, um
dispensário e um clube de mães.”
Em virtude das necessidades da comunidade,
a Irmã Franco, que havia sido transferida para
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Taubaté em 1944, fundou a escola e passou a
exercer o papel de educadora. A partir de 1953, o
colégio inseriu o ensino primário, como era chamada a fase da primeira à quarta série, e em 1976
passou a ofertar até a oitava série.
Pelo colégio, o professor Valcir Rangel ficou
responsável pela prece inicial. A aluna Rosa Fernanda Camargo Cursino apresentou a história da
patrona da escola; a estudante Antonela Gonçalves
Vieira apresentou a versão instrumental de “Anunciação”, canção de Alceu Valença; “Dois Corações”,
do grupo Melim, foi interpretada pelos alunos Ana
Luisa Santos Andrade, Maria Júlia Santos Andrade,
Mariah Oliveira Alves e Khalil Antunes Abrahão;
e um poema foi escrito e declamado pela aluna
Alice Santos de Carvalho.
Durante a cerimônia, a irmã Rizomar Bonfim
Figueiredo recebeu o diploma de honra ao mérito.
“Parabenizo esta Casa, que é laical, mas também
sabe trazer presente valores que fazem com que

a comunidade se desenvolva
dentro de um processo democrático e de valores que muda
a sociedade. Isso é o que nosso
querido Colégio quer, no dia a
dia, fazer com que nossos alunos
possam ir desenvolvendo na
vida de estudante”, agradeceu.
Rizomar e a diretora do Colégio, Silvana Aparecida da Silva,
receberam a placa comemorativa aos 75 anos. “Todos os funcionários do Colégio são considerados educadores, e sinto
orgulho disso, de fazer parte
dessa história. Hoje, vejo professores que foram alunos, e espero
que os filhos de vocês estejam

comemorando os 100 anos do
Colégio, é uma história que vai
se perpetuando”, disse Silvana.
Participaram da solenidade

os vereadores Elisa Representa
Taubaté (Cidadania), Marcelo
Macedo (MDB) e Serginho (Progressistas).

Lincoln Santiago

Vereadores,
colaboradores
do Colégio e
alunos

Lei restringe denominação
de espaços esportivos a
pessoas com atuação na área
Imprensa CMT

Foi sancionada no dia 11 a
Lei 5.768, para que os espaços,
pistas, quadras, campos e prédios utilizados para a prática
de atividade esportiva recebam,
prioritariamente, denominação
de pessoas com histórico de atuação relevante no esporte, sendo
atletas, treinadores ou ativistas.
O projeto de lei tem autoria
do vereador Neneca Luiz Henrique (PDT).
“Fazer memória a essas personalidades traz inspiração e
incentivo para que outros assumam compromissos coletivos
em prol do esporte, lazer e desporto, reforçando, assim, uma
atmosfera de fomento à valorização da prática esportiva em

Quadra de
futebol do
Parque de
Quiririm

sua totalidade, alto rendimento,
lazer e cuidados com a saúde”,
justifica o autor.

Confira esta e outras leis municipais no site da Câmara, www.
camarataubate.sp.gov.br.

Câmara Municipal de Taubaté, 11.10.2022 - Boletim Legislativo nº 1483

5

EXPEDIENTE

Versão digital do Boletim Legislativo
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CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 208
Jardim das Nações - CEP 12030-040
Tel. (12) 3625-9500
Fax: (12) 3625-9527
www.camarataubate.sp.gov.br
camarataubate@camarataubate.sp.gov.br
Ouvidoria
ouvidoria@camarataubate.sp.gov.br
Tel. (12) 3625-9526
Boletim Legislativo
Órgão oficial
Editado sob responsabilidade da Mesa
Tiragem impressa limitada - edição digital
Siga a gente!
Instagram /camarataubate
Facebook /camarataubate
Twitter @camarataubate
Assista à TV Câmara Taubaté
Canal 4.2 digital
Claro canal 4
Facebook /tvctaubate
Youtube /tvctaubate
PodCâmara
Ouça nosso podcast! Pesquise PodCâmara no
Spotify, Castbox e Google Podcasts
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Júlio César Zacarias da Rocha
CHEFE DE REDAÇÃO
Tânia Cação Vinhas
REPÓRTERES
Fernanda Ribeiro e Lincoln Santiago
ESTAGIÁRIOS
Eduarda Visoto, João Victor Mercê,
Larissa Tavares, Louise Sampaio e Vitor Reis
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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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Licitação
EXTRATO DE CONTRATO
Processo: nº. 4909/2022.
Modalidade: Dispensa de Licitação nº.
111/2022.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
Contratada: SILVA & FIGUEIREDO ESTETICA AUTOMOTIVA FRANQUIA LTDA.
Objeto: Prestação de serviço de lavagem
de veículos da frota da Câmara Municipal
de Taubaté.
Valor Total: R$ 12.576,00 (doze mil quinhentos e setenta e seis reais).
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 10 de
outubro de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.19 –
Manutenção e Conservação de Veículos.

Portaria
PORTARIA N.º 97/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
INDICAR o servidor João Luiz Costa
Gomes, titular do cargo público efetivo
de Técnico Legislativo de Informática,
para responder em substituição pela
função de confiança de Diretor-Geral, no
período de 10 a 29 de outubro de 2022,
em virtude de licença paternidade 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, 10 de outubro de 2022.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
EXONERAR, Flavia Cristina da Silva
Ramos, RG 47.721.477-0 SSP/SP e CPF/
MF 404.447.548-22, do cargo público de
Assessor Técnico Parlamentar- Padrão SS
- II, de provimento em comissão, lotada
no gabinete da Verª. Elisa de Oliveira
Coelho Manoel, nos termos do artigo 105,
inciso I, da Lei Complementar nº 1, de 4
de dezembro de 1990, a partir de 17 de
outubro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 11 de outubro de 2022.

Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de interceder junto à empresa
Estapar Taubaté, para solicitar que o
usuário seja avisado pelo aplicativo
quando receber uma notificação de
qualquer irregularidade.

A MESA DA CÂMARA

Requerimento N° 2311/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Prefeito, através da secretaria
competente, informações quanto a realização de eventos na Estação do Conhecimento localizada no Parque Dr. Barbosa
de Oliveira, 317, Centro.

PORTARIA N.º 99/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
R E S O L V E:
NOMEAR Andrea de Souza, RG
23.806.581-9
SSP/SP
e
CPF/MF
144.601.038-42, para exercer o cargo público de Assessor Técnico Parlamentar
- Padrão SS-II, de provimento em comissão, lotada no gabinete da Ver.ª Elisa
de Oliveira Coelho Manoel, nos termos
do artigo 86, inciso II, da Lei Complementar nº 1, de 4 de dezembro de 1990, a
partir de 17 de outubro de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 11 de outubro de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Of. n° 1176/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que oficiará a concessionária,
para que seja avaliada a sugestão de melhorias no aplicativo.
Prefeito Municipal

Of. n° 1176/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que a municipalidade
firmou protocolo de intenções e, na sequência, termo de convênio em parceria
com o Instituto Desenvolvimento e Sustentabilidade Humana, para a restauração do armazém localizado no prédio
da antiga Estação Ferroviária de Taubaté
e manutenção do Projeto Estação do
Conhecimento. Compete ao Instituto
a gestão do referido imóvel, e os questionamentos devem ser remetidos à referida instituição.
Prefeito Municipal

A MESA DA CÂMARA

SÚMULA E RESPOSTA

PORTARIA N.º 98/2022

A íntegra dos requerimentos, as respostas e
seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br

Requerimento N° 2312/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, cópia do contrato
realizado entre a Prefeitura e o Programa
Mesa Taubaté, bem como, cópia do contrato firmado com os estabelecimentos
credenciados.

Requerimento N° 2310/2022

Of. n° 1176/2022

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE

Requerimento
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Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2313/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, que nos envie um
mapa do trânsito na região central após
a alteração que será realizada na Avenida
de Julho.
Of. n° 1176/2022
Anexas as informações prestadas pela
Secretaria de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2314/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer a Magª. Reitora da Universidade
de Taubaté, Profª. Dra. Nara Lucia Perondi
Fortes, que realize estudo junto à diretora-presidente da Funcabes, para viabilizar reajuste no vale-alimentação dos
funcionários contratados para atender
ao convênio com a Prefeitura Municipal.
Of. nº Funcabes - Convênio 98/2022
Estamos elaborando o termo aditivo dos
planos de trabalho do convênio, Processo 70.730/2021 e suas planilhas financeiras, prevendo reajuste anual para
o auxílio alimentação, auxílio transporte
e salarial de acordo com os índices nacionais a partir de 2023. Tal proposta
para o termo aditivo será submetida à
apreciação e aprovação da Secretaria de
Educação, mediante ao parecer da Procuradoria Jurídica da PMT.
Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente
Requerimento N° 2315/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre os custos da oferta de ensino
médio e de creche pela rede municipal.
8

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Of. n° 1168/2022
A Secretaria Municipal de Educação efetuará o levantamento das informações
solicitadas, para posterior envio ao vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2316/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que venha proceder estudo específico visando a possibilidade de implantação de redutor de velocidade na rua
Marechal Rondon, no Alto São Pedro.
Of. n° 1168/2022
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 engenharia de tráfego demonstre índice
significativo ou risco potencial de acidentes, cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e
onde outras alternativas de engenharia
de tráfego são ineficazes”.
A Secretaria de Mobilidade Urbana realizará estudos no local indicado, a fim de
verificar se enquadra nos critérios estabelecidos pela resolução.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2317/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o programa Atividade Delegada na
Vila São José.
Of. n° 1168/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que, conforme convênio
celebrado entre o Estado de São Paulo e
o município, por seu intermédio, visando
à implantação do programa de combate
ao comércio ambulante irregular ou
ilegal e funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais e a fiscalização
de pertubação de sossego no município,
informa que estão previstos até 150 policiais/dia, de acordo com o critério de
planejamento e necessidade da Polícia
Militar para atendimento de todos os
bairros, bem como, disponibilidade orçamentária do município.
O pagamento de gratificação por desempenho de Atividade Delegada, nos
termos do parágrafo 1°, do artigo 2°, da
Lei Municipal 4.750, de 9 de abril 2013,
combinado como parágrafo único e incisos do artigo 2° do Decreto Municipal
13.015, de 15 de maio de 2013, é realizado da seguinte forma:
a) Para soldado e cabo, o valor de cada
hora despendida será de 0,146242 UFMT,
limitada em oito horas/dia;
b) Para sargento e subtenente, o valor de
cada hora despendida será de 0,187042
UFMT, limitada em oito horas/dia; e
c) Para oficiais, o valor de cada hora despendida será de 0,254842 UFMT, limitada
em oito horas/dia.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2318/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Prefeito sobre
a destinação do prédio que abrigava a
Escola Estadual Dr. Lopes Chaves.
Of. n° 1175/2022
A Secretaria de Educação efetuará o levantamento das informações solicitadas,

ATOS OFICIAIS

para posterior envio à vereadora.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2319/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações à Mag.ª Reitora da
Universidade de Taubaté (Unitau) sobre
o pagamento de abonos, após a promulgação da Lei Complementar 484/2022 reforma da Previdência Municipal.
Of. R nº 489/2022
1- A Unitau foi informada e consultada
sobre esse dispositivo (art. 125) durante
o processo de elaboração da Lei Complementar 484/2022?
Durante o processo de elaboração do
projeto de lei complementar 484/2022,
em nenhum momento a Unitau foi convidada a participar da discussão/contribuição para a proposição da lei aprovada,
salvo conhecimento, após o protocolo
nesta Casa legislativa, por meio do site
e, em outro momento, por manifestação
dos servidores e em audiência pública
agendada por vereadores.
2- A Unitau concordou com essa transferência da obrigação do pagamento desse
abono para a entidade instituidora?
O único órgão responsável pela remuneração de servidores inativos no município de Taubaté é o Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT.
Portanto, essa Universidade não foi
consultada e, também, não recebeu
qualquer requerimento para sua manifestação a respeito desse assunto.
3- A Unitau irá cumprir com essa obrigação estabelecida pelo art. 125 da LC
484/2022? Quando e de que forma esse
abono será pago pela Unitau?
Tendo em vista as respostas anteriores,
esta Universidade irá promover estudo
acerca da constitucionalidade do pagamento previsto no artigo 125 da LC
484/2022.
4- Quantos servidores inativos recebem
atualmente esse abono (LC 318/2013)?
Qual o custo total mensal desse abono
para a Universidade?

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Os servidores inativos não recebem pela
Universidade e sim pelo IPMT, portanto a
Universidade não tem o número exato de
servidores inativos que estavam gozando
dessa remuneração, tampouco o montante desse custo mensal.
Nara Lucia Fortes
Reitora
Requerimento N° 2320/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o Plano Cicloviário Municipal.
Of. n° 1175/2022
Cumpre-nos encaminhar as informações
prestadas pela Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2321/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Prefeito sobre os
radares de fiscalização de velocidade e
demais dispositivos de monitoramento.
Of. n° 1175/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Mobilidade
Urbana. A Secretaria de Segurança Pública informa que atualmente possui 175
câmeras em 155 pontos, no entanto, encontra-se em transição de empresas,
tendo em vista nova licitação, consequentemente aumentará o número de
câmeras, por esse motivo as localizações
serão atualizadas no site da Prefeitura
tão logo estiver a implantação completa.
Prefeito Municipal.
Requerimento N° 2322/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Prefeito sobre
encerramento da oferta de ensino médio
na rede pública do município de Taubaté.
Of. n° 1175/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as in-

formações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2323/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Saúde que, em
parceria com a Secretaria de Saúde do
Estado, providencie o ressarcimento das
despesas dos pacientes que realizam
TFD – tratamento fora do domicílio.
Of. nº 1162/2022
A Secretaria de Saúde informa:
1- Considerando que conforme determina a Portaria SAS/MS 11.055/1999,
as despesas permitidas pelo TFD devem
ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município ou
estado concedente;
2- Considerando que a responsabilidade
pelo pagamento de despesas com deslocamento interestadual será atribuído às
secretaria municipais de saúde, do município de residência do paciente, que
utilizará os valores contidos na tabela
de procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIS/SUS;
3- Considerando que o TFD somente
irá ocorrer quando esgotados todos os
meios de tratamento no próprio município, para atendimento nas referências
explicitadas na PPI (Programação Pactuada Integrada);
4- Considerando que a última PPI foi elaborada pelo estado no ano de 2008, e
desde então diversos prestadores foram
inaugurados, e não foi promovida a atualização da pactuação;
5- Considerando que a portaria em
questão determina que as despesas com
o TFD são aquelas relativas a transporte
aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e
acompanhante;
6- Considerando que se houver a implantação do TFD será realizado o fornecimento de passagens e ajuda de custo aos
usuários para o deslocamento dos pa-
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cientes e seus acompanhantes;
7- Considerando que compete à Secretaria de Saúde definir o melhor fluxo para
realização do pagamento ao beneficiário
do programa; e
8- Considerando que atualmente o município realiza o fornecimento do transporte dos pacientes e acompanhantes
para o deslocamento para outros municípios, de fauna compatível com os cuidados demandados pelas condições de
saúde do paciente, se necessário realiza
o transporte de ambulância.
Diante do exposto, antes da implantação
desse programa, cabe analisar se seria
viável, pois a municipalidade não precisaria mais realizar o transporte dos pacientes, e seria realizada a ajuda de custo
aos pacientes e acompanhantes para o
seu deslocamento às próprias expensas,
de acordo com os valores constantes na
tabela de Procedimentos do Sistema
de Informações Ambulatoriais. Como a
portaria determina o deslocamento para
as referências acordadas na PPI, onde
a última atualização ocorreu no ano de
2008, atualmente não contemplaria os diversos prestadores que desde então foram
inaugurados e ofertadas as vagas por meio
do sistema Cross (Central de Regulação de
Ofertas de Serviços de Saúde).
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2324/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer à Secretaria de Meio Ambiente
e Bem-estar Animal que realize campanha de conscientização sobre a Lei do
Animal Comunitário.
Of. nº 1162/2022
O Departamento de Causa Animal, da
Secretaria de Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal, informa que programou
uma ação maior na conscientização da
Lei do Animal Comunitário e que já vem
realizando uma orientação sobre o assunto em suas ações, onde toda demanda de fiscalização que chega até o
departamento, o munícipe é orientado
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sobre a legislação municipal, e o CCZ Centro de Controle de Zoonoses disponibiliza a castração, o atendimento veterinário e a microchipagem para que a
comunidade possa cuidar desse animal
comunitário.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2325/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, a realização de
uma obra para evitar alagamentos nas
residências localizadas na Estrada Municipal Geraldo Cursino de Moura (Caieiras)
- Registro - km 12.
Of. n° 1176/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação encontra-se em andamento, com
previsão para término em duas semanas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2326/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre quantas vagas para gestantes,
pessoas com crianças de colo, pessoas
com obesidade mórbida e pessoas com
transtorno do espectro do autismo (TEA)
estão disponíveis no estacionamento público regulamentado de veículos (zona
azul) e onde estão localizadas.
Of. nº 1172/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Mobilidade Urbana:
O número de vagas destinadas, conforme
a Lei IV 5.615/2021, deve ser no mínimo
1% do total.
Tendo em vista que a confecção das
placas para sinalização vertical foram
concluídas, a demarcação das vagas será
iniciada, com conclusão prevista para o
final do mês de setembro deste ano. A
implantação começará primeiramente
pela região central, onde há maior demanda por vagas.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2327/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer informações a Secretaria de
Saúde sobre atendimentos prioritários.
Of. nº 1161/2022
A Secretaria de Saúde informa que realiza atendimento prioritário nas repartições públicas, conforme disposto na Lei
10.048/00, que consiste em serviços individualizados que asseguram tratamento
diferenciado e atendimento imediato à
idoso, gestantes, lactantes, pessoas com
deficiência e acompanhadas por crianças
de colo. O tratamento diferenciado está
especificado no Decreto 5298/04, que
não inclui a classificação em listas de
espera, e sim a disponibilidade de acesso
preferencial e prioritário fisicamente em
diversos âmbitos.
Desta maneira, entende-se que o atendimento em saúde, no que tange às listas
de espera eletivas, fica condicionado à
avaliação médica, em face à gravidade
dos casos a serem atendidos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2328/2022
Autor: Serginho
Requer ao Prefeito que faça gestão junto
à direção do Hospital Municipal Universitário de Taubaté - H-Mut para nos informar se há uma ala de UTI fechada.
Of. nº 1174/2022
Segue, por cópia, o Ofício 555/2022, subscrito pela diretora-geral do H-Mut.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2329/2022
Autor: Douglas Carbonne, Elisa Representa Taubaté
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à secretaria competente que
utilize as câmeras do COI para instruir denúncia de maus tratos a animais.
Of. nº 1237/2022
A Secretaria de Segurança Pública Mu-

ATOS OFICIAIS

nicipal informa que todas as vezes que
crimes de qualquer natureza são visualizados pelos operadores do COI, há o despacho das ocorrências para as viaturas da
Guarda Civil e Polícia Militar e as imagens
são disponibilizadas como provas, ao
serem requisitadas pela Polícia Civil, Ministério Público ou Judiciário.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2330/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito providências
quanto à colocação da placa de identificação da rua Odair do Espírito Santo, Esplanada Santa Terezinha.
Of. nº 1244/2022
A Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana informa que entrará em sua programação a confecção e a implantação
da placa denominativa na rua Odair do
Espírito Santo.
Prefeito Municipal
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A Secretaria de Serviços Públicos informa que a manutenção e limpeza solicitada será inserida em sua programação
de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2333/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de determinar
à secretaria competente que viabilize a
implantação de iluminação pública nas
vielas da rua Prof. Antônio Benedito da
Silva, entre os numerais 49 e 59, e da rua
Ezequiel Martins Fonseca, entre os números 433 e 44, no Jardim dos Pássaros.
Of. nº 1234/2022
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria
no local, para posterior adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2331/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito providências
quanto a canalização do pequeno
córrego no parque localizado entre a rua
Odair do Espírito Santo e a Av. Renato
Ortiz, Esplanada Santa Terezinha

Requerimento N° 2334/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
a secretaria competente intensifique o
policiamento nas proximidades dos conjuntos habitacionais de interesse social
do bairro Novo Horizonte.

Of. nº 1244/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em seu cronograma
de trabalho.
Prefeito Municipal

Of. nº 1234/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2332/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito providências na
manutenção e limpeza do parque localizado entre a rua Odair do Espírito Santo
e Av. Renato Ortiz, bairro Esplanada
Santa Terezinha.

Requerimento N° 2335/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito que determine a
sinalização no cruzamento da rua Rosângela Maria Pinto com a rua Antônio de
Campos, Esplanada Santa Terezinha

Of. nº 1244/2022

Of. nº 1244/2022
A Secretaria Municipal de Mobilidade

Urbana informa que entrará em sua programação a sinalização horizontal e vertical no cruzamento entre a rua Rosângela Maria Pinto e a rua Antônio de
Campos, a fim de diminuir os riscos de
acidentes no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2336/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que preste as informações sobre o contrato com o Instituto Nacional de Ciências da Saúde - INCS.
Of. nº 1232/2022
A Secretaria de Saúde informa que
enviou notificação para a organização
social, que por sua vez formalizou resposta apresentando os comprovantes de
pagamento dos dentistas prestadores de
serviços da UPA San Marino.
A Secretaria de Saúde, com auxílio da
Procuradoria do município, está analisando a prestação de contas mensal da
organização social e a documentação enviada como resposta à notificação e, se
necessário, realizará novos questionamentos para verificação da necessidade
de aplicação de penalidades e aplicação
do disposto no item 9 da cláusula 2.1.1
do contrato.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2337/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que determine àa secretaria competente para informar a possibilidade de
instalação de academia ao ar livre e parquinho infantil na Avenida Santa Cruz do
Areão nº 2.477.
Of. nº 1232/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade da instalação, bem como a disponibilidade de
equipamentos.
Prefeito Municipal
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