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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 29ª sessão
ordinária, em 19 de outubro

Moises
Luciano Pirulito
PL
O vereador Moises Luciano Pirulito
lamentou a dificuldade dos parlamentares de acessar prédios públicos
para fazer fiscalizações.
- O vereador não tem direito de
fiscalizar, o vereador tem o dever de
fiscalizar. E não precisa de mandado,
de autorização, de liberação. O
vereador tem que ter acesso livre a
essas repartições públicas. Se esses
funcionários, esses servidores, escolheram essa profissão, de atender

num departamento, numa repartição
pública, eles têm que saber o que
pode e o que não pode. Vereador não
invade o local público não, o vereador
entra porque tem autorização e
competência para isso.
Saúde
Ele reforçou que solicitou o retorno
dos profissionais de saúde bucal nas
escolas. “A cárie dental é uma doença
comum na infância, sendo um grande
problema na saúde pública depois.”

Paulo
Miranda
MDB
O vereador Paulo Miranda fez
cobranças ao secretário de Obras,
Rodrigo Rodrigues, em relação às
obras paradas no município.
- O que aconteceu nas obras que
pararam? Faltou material? Mas que
logística que foi montada? Não é
culpa da Câmara, a Câmara liberou
dinheiro, R$ 8 milhões e pouco. Então
alguma coisa está errada, e a gente
vai procurar saber, porque é quase
impossível ter liberado o dinheiro e

parar na metade da obra! E o povo
não quer saber disso. O povo quer que
seja liberado e terminado logo, que é
o caso do [bairro] Mourisco e da obra
da rua Argentina.
Fim de ano
O parlamentar citou duas “boas
notícias” à população: a liberação
da licença-prêmio aos servidores
da Prefeitura, que estava atrasada, e
os planos de decoração de Natal no
centro da cidade.

Richardson da Padaria

DEM
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O vereador Richardson da Padaria
defendeu os munícipes que tiveram
suas casas demolidas para a obra
do binário do Barreiro, e ainda não
receberam indenização.
- Eles alugaram outra casa para sair
urgente de casa, [disseram] que a sua
casa seria quitada na Caixa [Federal]
e que eles receberiam o saldo, que
poderiam dar entrada em uma outra
casa, e até agora não foi feito esse
pagamento - e aí tem que pagar o

aluguel e pagar a Caixa. Então, apresentamos ao prefeito as dificuldades
dos familiares, para que possa ajudar
com aluguel social, que traga ajuda
aos moradores até resolver isso aí.
O processo foi para a esfera federal,
[porque] o juiz que esteve no caso viu
que não era competência dele, então
estamos aguardando esse retorno.
Trânsito
Ele apontou problemas de sinalização em cruzamentos do Barreiro.
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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 29ª sessão
ordinária, em 19 de outubro

Rodson
Lima Bobi
PSDB
O vereador Rodson Lima Bobi
solicitou revitalização e pintura do
canteiro central da avenida Marcílio
Siqueira Frade, no Parque Três
Marias, mas ficou insatisfeito com a
resposta da Prefeitura.
- A resposta foi essa: “A Secretaria
de Serviços Públicos informa que não
possui tempo hábil para efetuar a
demanda. As equipes de pintura estão
sendo desmontadas e virando equipe
de roçagem”. É um absurdo a gente

receber esse ofício do secretário
de Serviços Públicos, sendo que
nós pagamos milhões de reais para
a empresa EcoTaubaté prestar o
serviço na cidade.
Moradia
O parlamentar comemorou a
entrega de mais títulos de legitimação
fundiária para moradores dos bairros
Itaim, conjunto habitacional Pereira
Coelho, Jardim América I e II, Belém,
Granja Panorama e Fonte Imaculada.

Serginho

Progressistas

O vereador Serginho solicitou
providências diante da dificuldade de
trânsito de pedestres próximo à obra
do córrego Monção.
- Fizeram um acesso para o
maquinário que faz a obra no córrego
Monção, só que agora tem muita água
ali, acabou descendo pela calçada, e
as crianças que vão para a escola de
ônibus estão tendo dificuldades. Boca
de lobo entupida, muito barro na
calçada... Começou a chover desde o

início do mês, e aí, lá no córrego, há
inviabilidade de transportar terra,
porque as aduelas já foram instaladas.
Demandas
Ele sugeriu a abertura de um acesso
no canteiro próximo à Escola Silvino
Kunz e a instalação de lombada na
avenida Valter Pereira de Faria.
Funcionalismo
Serginho cobrou o prefeito sobre o
13º antecipado, revisão geral anual e
plano de carreira.

Vivi da Rádio

Republicanos

A vereadora Vivi da Rádio solicitou
ao Executivo que a Guarda Municipal
fizesse a segurança nas UPAs, e o
pedido foi atendido.
- Nós hoje temos nas UPAs a
Guarda Municipal de prontidão para
qualquer tipo de abuso. Uma briga
minha e do vereador Paulo Miranda,
que assinou junto comigo. Agradeço
ao capitão Souza por ter atendido
esse nosso pedido, e ao prefeito,
que imediatamente pediu para que

isso se realizasse. Mais segurança
aos doentes, à população, aos
funcionários que agora conseguem
trabalhar com mais tranquilidade.
Covid
Ela contestou a regra do governo
estadual de que torcedores apresentassem comprovante das duas doses
da vacina para poderem entrar em
estádios de futebol, ou, para quem
tomou apenas a primeira dose, que
apresente teste negativo para o vírus.
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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 29ª sessão
ordinária, em 19 de outubro

Adriano
Coletor Tigrão
Cidadania
O vereador Adriano Coletor Tigrão
apresentou um vídeo da sua visita à
ESF São Gonçalo que, após atrasos,
recebeu medicamentos e insumos.
- Não pode demorar muito. Nosso
pessoal precisa do remédio para
atender a população, senão eles
[servidores] tomam bordoada, e eles
não têm culpa. Não é ele que busca
o remédio, e sim a Prefeitura que
manda. Então os funcionários não
têm culpa, às vezes a gente, munícipe,

fica bravo, mas pessoal, entenda, eles
são empregados da população.
Ele criticou principalmente a falta
de papel higiênico nas unidades de
saúde do município: “É inaceitável”.
Educação
O parlamentar também apresentou
um vídeo no qual a secretária de
Educação, Gabriela Antônia, anuncia
a criação de três novas escolas nos
moldes do Sedes, que irão desafogar
várias escolas municipais.

Alberto
Barreto
PRTB
O vereador Alberto Barreto elogiou
o empenho do Professor Edson na
criação das Escolas do Trabalho.
- Ele foi fazer cursos no Senai
e depois foi trabalhar dando aula
dentro das empresas, das fábricas.
Daí surgiu a ideia de construir a
primeira Escola do Trabalho, criada
através da fundação dele, e depois
através da Prefeitura, convidada a
levar o projeto. E hoje foi isso que a
gente viu, tanto trabalho na cidade. A

gente acredita nisso, que é a oportunidade de ensinar a pessoa a pescar, e
não dar o peixe. Então, parabéns por
esse trabalho.
Saúde da mulher
O parlamentar afirmou que,
conforme prometido, doou pacotes de
absorventes à Secretaria de Inclusão
Social e convidou todos a doarem
também. Ele fará um “pedágio
solidário” na Avenida do Povo, no dia
23, das 10h às 12h.

Boanerge

PTB
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O vereador Boanerge visitou secretarias para cobrar a aplicação de
emendas impositivas que ele apresentou ao Orçamento de 2021.
- Na Mobilidade Urbana foram R$
20 mil para compra de uniformes e
R$ 10 mil para a compra de veículo,
em rateio entre os vereadores. Para
o Parque das Flores, R$ 22 mil foram
destinados a uma academia ao ar
livre. Também dois playgrounds ali na
rua Hélio Zamith, no Parque Ipanema,

no valor de R$ 10 mil, e também na
Nelson Meirelles, Parque Ipanema,
mais R$ 20 mil. Mais R$ 354 mil
destinados à Secretaria de Saúde, com
a finalidade de comprar equipamento
de radiografia ou um tomógrafo para
o hospital infantil e também a construção da sala [para o equipamento].
Profissionalização
Boanerge enalteceu os responsáveis pela implantação das Escolas
do Trabalho.
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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 29ª sessão
ordinária, em 19 de outubro

Diego
Fonseca
PSDB
O vereador Diego Fonseca
falou sobre a CPI da EcoTaubaté e
comentou que há necessidade de
alterar o contrato com a empresa.
- A principal reclamação é a
EcoTaubaté não cobrir todas as
ruas. A empresa está responsável
por algumas avenidas, enquanto a
Prefeitura realiza trabalhos nas ruas
adjacentes. Foi o contrato que foi
feito de forma equivocada? Vamos
consertar o contrato e regularizar.

Não dá para ter uma equipe da
EcoTaubaté que só faz avenida e da
Prefeitura as adjacentes.
Energia
Ele falou ainda sobre a dívida de
um furto de energia sofrido pela
Associação de Moradores do Parque
Aeroporto, em R$ 15 mil. Segundo o
vereador, pediram para ele não levar a
denúncia adiante, mas ele discordou.
Ele pediu informações à Prefeitura, e
uma investigação deverá ser aberta.

Douglas Carbonne

DEM

O vereador Douglas Carbonne
destacou o mutirão de castração
realizado no Jardim Santa Tereza,
além da chipagem dos animais que
foram castrados.
- Era um compromisso nosso esse
processo, em que conversamos com
a população para trazer a castração,
melhorar a questão do castramóvel, e
aí a gente conseguiu, através do apoio
da atual administração, comprar os
chips para esses animais.

Outras demandas
Carbonne
registrou
que
a
implantação do hospital veterinário
está prevista no orçamento de 2022.
Ele ainda informou que o prefeito
irá promover isenção de multas e juros
em dívidas com o Sistema Municipal
de Bolsas de Estudos, modalidade
bolsa financiamento. A inclusão de
dívidas com o Simube no Programa
de Recuperação de Créditos foi tema
de emenda do vereador.

Elisa Representa Taubaté

Cidadania

A vereadora Elisa Representa
Taubaté mostrou exemplos de
cidades que aprovaram projeto de lei
para garantir a distribuição de absorventes higiênicos na rede pública de
saúde, como Limeira (SP), Castanhal
(PA), Caruaru (PE) e Itabira (MG).
- Eu trouxe esses exemplos para
a gente ver que a gente tem possibilidades de ampliar nossa atuação.
Aqui em Taubaté a gente fez a
indicação ao prefeito junto com as

vereadoras Vivi da Rádio (Republicanos) e Talita Cadeirante (PSB).
Então, que seja estudado com carinho.
Professores
Elisa relatou que tem feito acompanhamentos junto aos Conselhos de
Educação e do Fundeb e conversado
com a secretária de Educação, Gabriela
Antônia, sobre a possibilidade de
valorização para os professores com
verba do Fundeb - 70% desse recurso
deve ser destinado à valorização.
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TRIBUNA

Resumo do pronunciamento dos
vereadores durante a 29ª sessão
ordinária, em 19 de outubro

Jessé
Silva
PL
O vereador Jessé Silva destacou a
aprovação, pela Câmara, da lei que
permitirá a legalização de imóveis em
situação irregular, o que irá beneficiar
moradores de diversos bairros.
- A lei aprovada nesta Casa para
regularizar os imóveis vai ajudar
muito, não só essas famílias, como
outras famílias também. Estivemos
ali [no Barreiro], onde o prefeito foi
muito feliz sugerindo soluções para
aquelas famílias, contribuiu muito

com sua experiência na área de
engenharia. E é isso aí, a população
reivindica, o Legislativo recebe e
apresenta ao Executivo, que é quem
por direito e dever faz acontecer na
cidade de Taubaté.
Energia
Jessé comentou a falta de energia
elétrica em diversos bairros,
frequente nos períodos de chuva, e
sugeriu a convocação de audiência
pública para debater essa questão.

João
Henrique Dentinho
PSL
O vereador João Henrique
Dentinho anunciou que conseguiu
uma verba de R$ 1,1 milhão para
investimentos em Taubaté, por meio
de emendas parlamentares.
- Estive com André Siqueira,
assessor parlamentar do deputado
Júnior Bozzella, na estadual do PSL,
no qual eu protocolei três pedidos de
emendas: R$ 500 mil para a Saúde, R$
300 mil para o Esporte e R$ 300 mil
para a Cultura. Agradeço ao deputado

Júnior Bozzella, ao André Siqueira
e todo o partido pelo apoio a este
vereador e por pensar na cidade de
Taubaté, o mais importante.
Datas comemorativas
O parlamentar parabenizou os
professores pelo seu dia, comemorado no dia 15, e também os
médicos, comemorado no dia 18.
Ele destacou os médicos que
tratam pacientes com covid, como
Carlos Nigro.

Marcelo Macedo

MDB
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Ao lembrar do Dia do Médico,
comemorado no dia 18, o vereador
Marcelo Macedo exaltou o trabalho
dos profissionais na linha de frente
contra a covid.
- Os médicos, os professores,
têm feito a diferença nesse tempo
de pandemia que nós estamos
vivendo. Os professores se desdobrando para fazerem as crianças, os
jovens, não perderem mais um ano
ou dois, ou quiçá lá quanto tempo de

suas vidas. E os médicos da linha de
frente combatendo aquilo que é um
fantasma. A vacina está aí, nos trouxe
um pouco mais de tranquilidade,
porém a gente tem o pós-covid, que é
algo preocupante.
Investimentos
O parlamentar reforçou que
Taubaté merece “mais trabalho, com
mais investimento, mais desenvolvimento, mais saúde, mais segurança,
mais educação”.
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ESPECIAL
SESSÃO

Proposta garante isenção
de IPTU para aposentados e
pensionistas com único imóvel
A Câmara de Taubaté aprovou em
primeira votação no dia 19 o projeto
de lei complementar 12/2021, de
autoria do vereador Rodson Lima
Bobi (PSDB), que garante a isenção
do imposto para os aposentados e
pensionistas que tenham um único
imóvel na cidade – mesmo que
tenham imóveis em outros municípios.
A isenção do imposto é garantida
ao aposentado ou pensionista cuja
renda familiar seja até o limite do teto
previdenciário.

Esse benefício teve início em 2015,
quando um artigo foi incluído ao
Código Tributário: “Os aposentados
ou pensionistas com renda bruta
mensal pessoal ou conjugal até o
teto previdenciário são isentos do
imposto sobre um único imóvel residencial de que sejam proprietários ou
usufrutuários”.
De acordo com o vereador, “houve
alteração no entendimento de quem
analisa a concessão deste benefício,
sob alegação de que, se o munícipe
possuir imóvel em outro município,

a concessão da gratuidade não seria
concedida”. Assim, a inclusão de um
trecho no artigo, estabelecendo que
o imóvel é em Taubaté, solucionaria o
problema.
A proposta recebeu emenda da
vereadora Elisa Representa Taubaté
(Cidadania) que garante a isenção do
imposto numa quota da propriedade,
nos casos de imóvel recebido como
herança.
O projeto depende de segunda
votação e sanção do prefeito, para que
entre em vigência como lei.

Fernanda Maria

Vereadores no Plenário durante 29ª sessão
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SESSÃO

Plano de Mobilidade Urbana
segue para sanção
Imprensa CMT

Foi aprovado em segunda votação
no dia 19 o projeto de lei 42/2020, de
autoria do ex-prefeito Ortiz Junior, que
institui o Plano de Mobilidade Urbana
para os próximos dez anos, com
ações de curto, médio e longo prazo
que abrangem intervenções físicas,
medidas operacionais, gerenciais e
comportamentais relacionadas ao
tráfego. A proposta segue para sanção
do prefeito, para que se torne lei.
O Plano é fundamentado na acessibilidade universal e equidade no
uso de serviços e espaços públicos
de circulação, eficiência na prestação
de serviços de transporte urbano

público e gestão democrática das
ações de mobilidade.
São objetivos do plano orientar
a gestão do sistema de mobilidade urbana municipal, integrar
o território municipal mediante a
estruturação física do sistema viário,
implantar redes, infraestrutura e
equipamentos voltados ao estímulo
de dinâmicas urbanas subcentralizadas nos bairros.
Uma das estratégias previstas no
projeto é a redução da circulação de
veículos motorizados individuais e de
veículos de carga, mediante a implementação de restrições, soluções

alternativas e contrapartidas sociais.
A proposta visa fazer melhorias
viárias
prioritárias,
ampliar
travessias e conexões cicloviárias,
reestruturar o sistema de transporte
público, integrar sistemas de mobilidade, determinar procedimentos
para licenciamento de empreendimentos geradores de tráfego.
A Secretaria de Mobilidade Urbana
terá 180 dias para publicar o Plano
de Ação, com o detalhamento das
propostas para execução das estratégias definidas pela lei.
O projeto recebeu duas emendas
da Comissão de Justiça e Redação,
para correção redacional, e uma
emenda apresentada pelo vereador
Douglas Carbonne (DEM), que
acrescenta o termo “vias não pavimentadas” ao inciso que delimita
a área de circulação de veículos de
tração animal.
Os vereadores rejeitaram inciso
que se refere a serviços de transporte
individual, por ações complementares às ações já vigentes relacionadas aos serviços de transporte
individual público, tanto utilizando o
método de Operadora de Tecnologia
de Transporte Credenciados (OTTC)
como veículos de táxi e mototáxi.

Campanha “Dezembro Verde” deverá
ser instituída em Taubaté
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Os vereadores de Taubaté
aprovaram em segunda votação, no
dia 19, o projeto de lei 114/2020,
de autoria do vereador Douglas
Carbonne (DEM), que institui no
município a campanha Dezembro
Verde, dedicada a ações de conscientização contra o abandono e maus
tratos de animais domésticos.
A campanha visa conscientizar
a população de que o abandono de
animais é crime; ampliar o debate
sobre o tema; contribuir para
melhoria dos indicadores relativos
ao abandono; e ampliar a resolução

Stockphotos

de ações por meio da integração
entre população, Centro de Controle
de Zoonoses, Guarda Municipal
Ambiental e Conselho Municipal de
Proteção e Bem-Estar Animal.
A campanha será realizada em
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dezembro, mês em que o número de
abandono de animais aumenta em
razão da proximidade das férias, de
acordo com o autor do projeto.
Na justificativa da proposta, o
vereador cita a estimativa de 30
milhões de animais abandonados
em todo o país, dos quais 30 mil são
somente de Taubaté.
A aposta é que, com a aprovação do
projeto de lei, as pessoas se tornem
sensíveis ao tema e haja redução dos
casos de abandono.
Para que se torne lei, a proposta
depende de sanção do prefeito.

ESPECIAL
SESSÃO

Câmara de Taubaté conﬁrma inclusão
de Escola do Trabalho como patrimônio
As Escolas do Trabalho deverão
ser incluídas na lista de patrimônios culturais do município, com a
aprovação, no dia 19, do projeto de lei
complementar 8/2021, de autoria do
vereador Professor Edson (PSD).
A proposta foi confirmada em
segunda votação e segue para sanção
do prefeito, para que se torne lei. Caso
isso ocorra, as Escolas do Trabalho
passam a compor uma lista que inclui a
preservação da memória de Monteiro
Lobato e de Mazzaropi, a Escola Fêgo
Camargo, a Feira da Breganha e a
Festa da Imigração Italiana, além das
festividades populares e atividades
dos figureiros.
A Escola Municipal do Trabalho foi
criada pelo Decreto 5.298, de 1985, e
é uma instituição sem fins lucrativos
que pertence à Prefeitura. Tem
unidades localizadas em diferentes
bairros e oferece oportunidade de
profissionalização em diversas áreas.

Imprensa CMT

Vereadores aprovam propostas de nomeação de vias
Durante a sessão do dia 19, os
vereadores de Taubaté aprovaram
em primeira votação o projeto de lei
108/2021, de autoria do vereador

Diego Fonseca (PSDB), que denomina
Stephanie Karoline da Silva Geovanini
a academia ao ar livre na praça João
de Almeida, no Residencial Colinas.

Arquivo pessoal

Imprensa CMT

Rua no Residencial Quintas de Santa Cruz; no detalhe, Stephanie Karoline

Stephanie foi uma cidadã que
morou naquele residencial e se
dedicou à família e às amizades.
Morreu precocemente vítima de
acidente no trânsito em 2018, aos
20 anos. O projeto de lei depende de
segunda votação e sanção do prefeito,
para que se torne lei.
Já em segunda votação, foi
aprovado o projeto de lei 40/2021, de
autoria do suplente de vereador Bilili
de Angelis, que denomina sete ruas
no Residencial Quintas de Santa Cruz.
Para se tornar lei, esta proposta segue
para sanção do prefeito.
São nomeadas as ruas Amandio
Migotto (que foi lavrador, motorista
e
pecuarista);
Elias
Berbere
(empresário), Dom Eusébio Oscar
Scheid (bispo de São José dos
Campos); Flávio José de Oliveira
Florêncio (empresário do ramo
imobiliário); Maria Elza Pinto
Soares (sambista); Nelson Esteves
(advogado) e Odila Margarida Zaina
Biondi (agente penitenciária).
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AUDIÊNCIA

Adequação no Plano Diretor é
tema de debate na Câmara
Ana Clara Gimbo

Natália Recco, Lucio Araujo, Vinícius Cabram, Douglas Carbonne, Marco Antonio, Magali Neves e Gabriel Alcântara
O debate sobre o projeto de
lei complementar 19/2021, que
promove mudanças no Plano Diretor,
foi iniciado em audiência na Câmara
de Taubaté no dia 20. O projeto de
lei tem autoria do prefeito José Saud
(MDB) e altera regras sobre uso
especial de solo e atividades classificadas como incomodidade.
A audiência foi presidida pelo
vereador Douglas Carbonne (DEM),
que junto com o vereador Marcelo
Macedo (MDB), apresentou o requerimento pedindo a realização do
debate sobre o Plano Diretor.
A arquiteta da Secretaria de Planejamento, Natália Recco, afirmou
que o Plano Diretor é dinâmico. “A
cidade muda, isso é normal. Em 2017
fizemos a listagem das atividades,
mas hoje o Plano não abarca as
atividades das quais a gente precisa.
Percebemos que havia divergência
entre uso especial e nível de incomodidade”, explicou.
Com a mudança, a categoria “Uso
especial” seria caracterizada por
atividades relacionadas à infraestrutura urbana e rural, de equipamentos destinados ao saneamento;
telecomunicação, telefonia celular
e repetidoras de televisão; transmissão, geração e distribuição de

energia elétrica, como estações de
energia elétrica e energia alternativa, linhas de transmissão e usinas
termelétricas; atividades de gestão
de resíduos não-perigosos; uso institucional destinado a fins militares;
unidades prisionais, cemitérios e
atividades de assistência social e de
saúde, inclusive casa de repouso e de
recuperação, orfanatos e similares.
As atividades classificadas como
Uso Especial, de utilidade pública,
serão permitidas em todas as
macrozonas e, além das licenças obrigatórias, deverão apresentar o Estudo
de Impacto de Vizinhança e, caso
necessário, a anuência do Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento
Urbano (CMDU).
O projeto retira do quadro de incomodidade as seguintes atividades:
assistência social e de saúde, inclusive
residências coletivas; estação de
radiodifusão; estação de radiobase;
prédios e instalações vinculados
às polícias civil e militar; prédios e
instalações vinculados ao Corpo de
Bombeiros; antenas, estações de
radiobase e equipamentos de telecomunicações; energia elétrica e
termelétrica; e unidade prisional.
Carbonne apontou necessidade de
correção da Lei Complementar 443,
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de 2019, que havia alterado o Plano
Diretor do município.
“Foi constatado que houve erro
material no artigo 29, e desta forma,
foram suprimidas disposições como
a dimensão mínima de lotes em
parcelamento de solo.” Acrescentou
a necessidade de se fazer “justiça
social” na cobrança de impostos.
O vereador Marcelo Macedo
defendeu que seja feita ampla
discussão sobre a alteração no Plano.
“É necessário que a gente faça nosso
dever de casa atendendo aos anseios
da população. A cidade tem crescido,
e nós queremos esse crescimento de
forma ordenada, para que a cidade
cresça de forma adequada.”
Participaram da audiência os
veadores Adriano Coletor Tigrão
e Elisa Representa Taubaté, do
Cidadania, Alberto Barreto (PRTB),
Jessé Silva e Moises Luciano Pirulito,
do PL, João Henrique Dentinho
(PSL), Marcelo Macedo, Neneca
Luiz Henrique (PDT), Nunes Coelho
e Vivi da Rádio, do Republicanos,
Richardson da Padaria (DEM),
Serginho (Progressistas) e Talita
Cadeirante (PSB).
O vídeo da audiência está
disponível no canal TV Câmara no
Youtube (youtube.com/tvctaubate).

ESPECIAL
AUDIÊNCIA

Venda de imóveis da Unitau
deverá viabilizar construção de
campus integrado
A construção de um campus
integrado é a proposta da Universidade de Taubaté (Unitau) para
compensar a venda de três imóveis de
sua propriedade. Essa informação foi
apresentada pela reitora da Unitau,
Nara Lúcia Perondi Fortes, e pelos
pró-reitores e professores envolvidos
no desenvolvimento do novo projeto,
durante audiência pública na Câmara
de Taubaté no dia 21.
A audiência foi convocada a pedido
do vereador Douglas Carbonne
(DEM), que presidiu os trabalhos.
Ele pontuou a necessidade de esclarecimentos que corroborassem a
justificativa de três proposituras em
tramitação na Casa.
O primeiro deles é o projeto de lei
75/2020, que autoriza a venda do
imóvel de Ubatuba. São 343 m² de
área construída em um terreno de
760 m². A avaliação inicial do prédio,
feita em 2019, era de R$ 2,6 milhões,
mas nova avaliação feita em outubro
deste ano indicou que o imóvel vale
R$ 3 milhões.
Em seguida, o projeto de lei
76/2020 autoriza a venda do sobrado
na rua Visconde do Rio Branco, que
tem 1.525 m² de construção em
uma área de 1.345 m². Inicialmente
avaliado em R$ 5,9 milhões, hoje o
imóvel chega a R$ 8,5 milhões.
Por último, o projeto de lei 57/2021
autoriza a venda do Departamento
de Informática, na avenida Marechal
Deodoro. A construção tem 3.924
m², e o terreno, 4.402 m². A avaliação
inicial foi de R$ 11,5 milhões, e hoje
estimam-se R$ 16,4 milhões.
De acordo com o assessor de
planejamento da Reitoria, professor
Antônio Ricardo Mendrot, a expectativa é arrecadar R$ 27,9 milhões
com a venda dos imóveis e, por
exigência da legislação atual, esse
valor deverá ser revertido na
formação de patrimônio próprio,
ou seja, não poderá ser aplicado em
despesas, por exemplo.
Coube ao professor Vinicius

Barros Barbosa, do Departamento de
Arquitetura, apresentar a proposta do
Campus Integrado do Bom Conselho,
ao custo de R$ 21 milhões. Trata-se
da construção de novos prédios na
quadra que compreende a Medicina,
inclusive com a perspectiva de integração da sede da Prefeitura.
A fase 1 deste projeto compreende
a construção de um edifício piloto,
para atender à demanda inicial e
abrir caminho para a construção
de novas edificações. Esta unidade
inicial abrangeria clínica, laboratório,
sala de aula e área administrativa,
além dos banheiros, elevadores,
escadas e auditório. Com o projeto
está prevista a derrubada do muro
entre a avenida Tiradentes e a rua Dr.
Benedito Cursino dos Santos, com a
ampliação da calçada para “fortalecer
a integração do espaço urbano”.
Ao mesmo tempo em que permite
a redução de custos, o campus
integrado, segundo a reitora, é a alternativa pedagogicamente correta ao
campus único. “O curso de Direito está
solidificado naquele prédio; o prédio
da Arquitetura forma didaticamente
o arquiteto... O que for possível levar

ao Bom Conselho será levado. É uma
tomada de decisão coletiva, com a
comunidade acadêmica. O curso de
Ciências Agrárias e Medicina Veterinária: como atender animal de
grande porte, no centro? Precisa
de infraestrutura! A gente precisa
entender a parte didático-pedagógica
para atender o curso”, disse.
Segundo o vereador Douglas
Carbonne, os documentos apresentados durante a audiência serão
anexados aos processos legislativos.
No entanto, ele chamou a atenção para
a permissão de venda com valor até
15% abaixo do mercado, autorização
que está descrita na mensagem anexa
ao projeto de lei, sem, contudo, estar
no próprio projeto.
Participaram da audiência os vereadores Alberto Barreto (PRTB), João
Henrique Dentinho (PSL), Marcelo
Macedo e Paulo Miranda, do MDB,
Nunes Coelho e Vivi da Rádio, do
Republicanos, Richardson da Padaria
(DEM), Rodson Lima Bobi (PSDB) e
Serginho (Progressistas).
Assista ao vídeo da audiência no
site da TV Câmara Taubaté, Youtube
ou Facebook.

Fernanda Maria

Paloma Borges, Vinicius Barbosa, Renato Rocha, Nara Fortes, Douglas Carbonne,
Francisco Grandinetti, Francisco de Asis e Antonio Mendrot
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ORÇAMENTO

Imprensa CMT

Orçamento de 2022 será
debatido em três audiências
A Comissão de Finanças e
Orçamento da Câmara de Taubaté
vai promover três audiências
públicas para debater o projeto de
lei 158/2021, de autoria do prefeito,
sobre a Lei Orçamentária Anual 2022.
Na sexta-feira, 5, às 9h, serão
abordadas a chefia de Gabinete do
Prefeito e as Secretarias de Administração e Finanças, de Governo,
de Esportes, de Inclusão Social, de
Segurança Pública, de Educação e de

Mobilidade Urbana.
Segunda-feira, 8, às 14h, é a vez
das Secretarias de Planejamento,
de Inovação, de Saúde, de Obras, de
Serviços Públicos, de Turismo, de
Meio Ambiente e Procuradoria-Geral.
A série de audiências se encerra
na quarta-feira, 10, às 14h, com a
participação da Câmara Municipal,
Instituto de Previdência (IPMT),
Universidade de Taubaté (Unitau) e
fundações universitárias.

Diante das restrições impostas
pela pandemia, o Plenário estará
fechado, mas a participação da
população poderá ocorrer por meio
do WhatsApp (12) 3625-9525 ou
pelo formulário disponível no site da
TV Câmara (https://tvcamara.camarataubate.sp.gov.br/aovivo).
As audiências serão transmitidas
pela TV Câmara Taubaté no canal
4.2 da TV aberta, canal 4 da Claro,
Facebook e Youtube.

Audiência sobre diagnóstico da
educação será realizada dia 27

Vereadores consideram a discussão do assunto “de suma relevância para a
população”, devido às diretrizes aprovadas no estado para o retorno às aulas
A Câmara de Taubaté vai promover
uma audiência sobre o diagnóstico
da educação no município na quarta-feira, 27, às 9h30.
O debate tem iniciativa do vereador
Douglas Carbonne (DEM) e das vereadoras Elisa Representa Taubaté
(Cidadania) e Vivi da Rádio (Republicanos), autores do requerimento
2003/2021, que pede a realização.
No
documento,
os
vereadores consideram a discussão do
assunto “de suma relevância para a
população”, devido às recentes diretrizes aprovadas no estado para

o retorno às aulas, que “geraram
dúvidas e reivindicações quanto à
educação na cidade”.
Este evento irá substituir a
audiência relativa a alterações

Imprensa CMT

Secretaria de Educação
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no Plano Diretor, que havia sido
programada para a data e será adiada
para o dia 4 de novembro.
Diante das restrições impostas
pela pandemia, não será permitida a
presença de público no Plenário, mas
a participação da população poderá
ocorrer por meio do WhatsApp
(12) 3625-9525 ou pelo formulário
disponível no site da TV Câmara
(https://tvcamara.camarataubate.
sp.gov.br/aovivo). A audiência será
transmitida pela TV Câmara Taubaté
canal 4.2 da TV aberta, canal 4 da
Claro, Facebook e Youtube.
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ATOS OFICIAIS
Sessão
30ª SESSÃO ORDINÁRIA
26.10.2021
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens e de proposições apresentadas
pelos Vereadores.
Discussão e votação de proposições
em destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 108/2021, de autoria
do Vereador Diego Fonseca, que denomina Academia ao ar livre Stephanie Karoline da Silva Geovanini.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto
de Lei Complementar nº 12/2021,
de autoria do Vereador Rodson Lima
Bobi, que altera o caput do Art.30-B
da Lei Complementar Municipal nº
2, de 17 de novembro de 1990, para
especificar que o imóvel de titularidade dos beneficiários deve ser localizado no município de Taubaté.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 77/2021, de autoria
do Prefeito Municipal, que dispõe
sobre a alteração de metas, valores,
diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO
2021, abertura de Crédito Adicional
Especial ao orçamento de 2021, para
fins que especifica (FUNCABES).
– Há duas emendas.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 135/2021, de autoria
do Prefeito Municipal, que altera
metas, valores e diretrizes do Plano
Plurianual de 2018 a 2021 e da Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 2021, e
abre crédito adicional especial à Lei
Orçamentária Anual de 2021 para os
fins que especifica (FUNAC).
ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 149/2021, de autoria
do Vereador Paulo Miranda, que re-

voga a Lei nº 5.212, de 19 de agosto
de 2016, que dispõe sobre o envio
de arquivos digitais à Câmara de
Taubaté pelos órgãos públicos que
especifica.
PALAVRA DOS VEREADORES
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, DEM
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, DEM
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, PSL
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Plenário Jaurés Guisard, 22 de outubro de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Audiência
DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO
Comunicamos que no dia 27 de outubro, quarta-feira, às 09h30 horas,
na sede da Câmara Municipal, será
realizada, sob coordenação do Vereador Douglas Carbonne e das Vereadoras Elisa Representa Taubaté e
Vivi da Rádio, Audiência Pública que
abordará o diagnóstico da Educação
na cidade de Taubaté.
Taubaté, 22 de outubro de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº
08/2021
PROCESSO Nº 3145/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES
Homologo o julgamento procedido
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pelo pregoeiro e adjudico o objeto
desta licitação, itens de nº 01, 02, 03
e 04, no valor total de R$ 529.250,00,
ao fornecedor A-4 Comércio e Prestação de Serviços e Informática Ltda.
Publique-se.
Taubaté, 19 de outubro de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 383/2021
MODALIDADE: Tomada de preços nº.
01/2021 (Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL
DE TAUBATÉ
Contratada: ALEX HENRIQUE CRUZ
EIRELI - EPP
Objeto: Obras de combate a incêndios no prédio da Câmara Municipal
de Taubaté.
Valor Total: R$1.293.929,85 (um milhão duzentos e noventa e três mil
novecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos).
Prazo: 90 (noventa) dias conforme
disposto no Edital e nos anexos da
Tomada de Preços nº 1/2021, e no
art. 73 da Lei Federal nº 8.666, de
1993.
Dotação Orçamentária: 4.4.90.51.99
– Outras Obras e Instalações.

LOA 2022
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
DA LOA 2022
A Comissão de Finanças e Orçamento convida para as Audiências
Públicas que realizará, com a presença de autoridades e representantes de entidades, para avaliar e
debater o projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022.
5/11/2021 - sexta-feira - 9h
Prefeitura Municipal (Chefia de Gabinete do Prefeito, Secretarias de Administração e Finanças, de Governo
e Relações Institucionais, Esportes e
Lazer, Desenvolvimento e Inclusão
Social, Segurança Pública, Educação
e Mobilidade Urbana)
8/11/2021 - segunda-feira - 14h
Prefeitura Municipal (Secretarias de
Planejamento, Desenvolvimento e

ESPECIAL
ATOS
OFICIAIS
Inovação, Saúde, Obras, Serviços Públicos, Turismo e Cultura, Meio Ambiente e Procuradoria Geral do Município)
10/11/2021 - quarta-feira - 14h
Câmara Municipal, IPMT, Unitau e
suas fundações (FUST, FUNCABES,
FUNAC e FAPETI) e EPTS
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
ENDEREÇO: AV. PROF. WALTER
THAUMATURGO, 208 - CENTRO
O Projeto de Lei Ordinária nº
158/2021 pode ser consultado no
site www.camarataubate.sp.gov.br,
opção “Atividades Legislativas/Processo Legislativo”.
Em razão das restrições sanitárias,
não será permitida a presença de público no Plenário, mas a participação
poderá ocorrer por meio do WhatsApp (12) 3625-9525 ou pelo formulário disponível no site da TV Câmara
(https://tvcamara.camarataubate.
sp.gov.br/aovivo).
COMISSÃO DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO
Vereador Marcelo Macedo
presidente
Vereador Rodson Lima Bobi
secretário
Vereador Serginho
membro
Assista à audiência pela TV Câmara
Taubaté no canal 4.2 (TV aberta),
canal 4 da Claro ou pelo Facebook.
REGULAMENTO DAS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA
DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA PARA 2022
Datas: 5 e 8/11/2021
Horário: 9h e 14h

Os representantes de Secretarias da
Prefeitura Municipal de Taubaté poderão falar por até 10 minutos cada,
prorrogáveis a critério do presidente
da audiência pública.
Data: 10/11/2021
Horário: 14h
Os representantes da Câmara Municipal de Taubaté - CMT, Instituto de
Previdência do Município de Taubaté
- IPMT, Universidade de Taubaté UNITAU, Fundação Universitária de
Taubaté - FUST, Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da UNITAU
- FUNCABES, Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da UNITAU - FUNAC, Fundação
de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e
Inovação da UNITAU - FAPETI e Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da UNITAU - EPTS poderão
falar por até 10 minutos cada, prorrogáveis a critério do presidente da
audiência pública.
O arquivo contendo a apresentação
de cada ente público deverá ser encaminhado à Câmara Municipal de
Taubaté (aos cuidados da Diretoria
Legislativa ou do Cerimonial) com
dois dias de antecedência. A Câmara Municipal de Taubaté disponibilizará os equipamentos necessários para projeção da apresentação
(data show e pointer) e cada ente deverá designar servidor de seus quadros para operá-los. Sugerimos o
uso de fonte tamanho 24, ou maior,
nos slides. Na explanação, sugere-se
que os oradores (preferencialmente
os próprios Diretores e Secretários)
deem prioridade para expor os programas de governo e suas metas e
objetivos, em termos práticos para a
população. Os vereadores presentes
ou representados por seus assessores disporão de 5 minutos para
questionamentos aos representantes
dos entes. Os munícipes poderão en-

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

Diretoria de Comunicação
diretor de comunicação

Júlio César Zacarias da Rocha

chefe de redação

Tânia Cação Vinhas
repórteres

caminhar seus questionamentos, sugestões e reclamações relacionados
ao Projeto de Lei Orçamentária
Anual 2022, e, em especial, sobre a
adequação do projeto com as reivindicações feitas na(s) audiência(s) realizada(s) pela Prefeitura diretamente
à TV Câmara, por meio de formulário
disponível no site ou pelo aplicativo
WhatsApp.
As questões suscitadas em audiência
pública e que não puderem ser respondidas de imediato serão esclarecidas posteriormente por escrito
pelo órgão responsável e enviadas à
Comissão de Finanças e Orçamento.

Portaria
PORTARIA N.º 142/2021
A MESA DIRETORA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
ETC.
RESOLVE:
INDICAR o servidor Sandro Luiz de
Abreu Ferreira, titular do cargo público efetivo de Técnico Legislativo
de Administração, para responder
pelo cargo público em comissão de
Secretário, no período de 03 a 12 de
novembro de 2021, em virtude das
férias do titular, fazendo jus à percepção da diferença de remuneração, sem prejuízo de suas atribuições normais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 21 de
outubro de 2021.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 143/2021
A MESA DIRETORA DA CÂMARA

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

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

Adriano Graciano (Cidadania), Boanerge dos Santos (PTB), Douglas Alberto Santos (DEM), Edson
Aparecido de Oliveira (PSD), Elisa de Oliveira Coelho Manoel (Cidadania), Jessé da Silva (PL), José Alberto
Barreto da Costa (PRTB), Luiz Henrique Couto de Abreu (PDT), Luiz Marcelo Falcão de Abreu (MDB),
estagiários
Aline Miranda, Ana Clara Gimbo, Juliana Moisés Luciano Pereira dos Santos (PL), Rodson Lima Silva Junior (PSDB), Sergio Ricardo Gonçalves
Almeida, Petterson Vitoriano e Vitor Reis (Progressistas), Talita de Lima Barbosa (PSB), Viviane Marcele de Aquino (Republicanos)
Fernanda Ribeiro e Lincoln Santiago
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ATOS OFICIAIS
MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
ETC.
RESOLVE:
Suspender o expediente nos dias 28
e 29 de outubro de 2021, e no dia 1º
de novembro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 21 de
outubro de 2021.
A MESA DA CÂMARA

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
Requerimento N° 450/2021 Autor:
Moises Luciano Pirulito - Requer informações ao Secretário Estadual de
Saúde sobre a demora do agendamento de consultas e cirurgias no
Sistema Cross em Taubaté e RMVale .
Of. SES-EXP-2021/28401
A solicitação foi submetida à apreciação da Coordenadoria de Serviços
de Saúde e do Departamento Regional de Saúde de Taubaté – DRS-XVII, que se manifestaram através das
informações: SES-INF-2021/89896
e SES-INF-2021/54343, cujas cópias
anexamos ao presente.
Nilson Ferraz Paschoa
Chefe de Gabinete
Secretaria de Estado da Saúde
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 997/2021 Autor:
Vereador Douglas Carbonne - Requerer à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo que preste informação sobre a Rede Hebe Camargo
de Combate ao Câncer.
Of. DRS XVII 264/2021
Encaminhamos cópia de informação
59/2021 do Núcleo de Regulação
deste Departamento Regional de
Saúde – DRS XVII de Taubaté, com
a relação do número de pacientes
por especialidade/oncologia que
aguardam atendimento.
Nádia Mara Magalhães Meireles
Diretora Técnica de Saúde
DRS XVII Taubaté
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento

N°

1748/2021

Autor: Professor Edson - Requer informações a respeito da entrega das
escrituras dos conjuntos habitacionais do bairro São Gonçalo.
Of. nº 1246/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pelo Gestor da Área de
Regularização Fundiária do Departamento de Habitação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

A Secretaria de Planejamento informa que verificará áreas pertencentes à municipalidade para elaboração de estudos, tendo em vista a
demanda solicitada.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1753/2021
Autor: Professor Edson - Requer a
verificação da possibilidade de implantação de academia ao ar livre no
Sítio Tangará.

Requerimento N° 1749/2021 Autor:
Professor Edson - Requer ao Exmo.
Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que faça a instalação da iluminação do playground
e espaço público no Bosque Flamboyant na altura do número 164.

Of. nº 1246/2021
Segue por cópia o Ofício Sesp
531/2021 com as informações da Secretaria de Serviços Públicos.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Of. nº 1246/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que efetuará vistoria no local
para adoção das providências.
Prefeito Municipal

Requerimento
N°
1754/2021
Autor: Professor Edson - Solicita a
realização de estudo para a retirada
ou substituição das palmeiras localizadas no Conjunto Urupês.

Requerimento
N°
1750/2021
Autor: Professor Edson - Requer a
possibilidade de estudo para a instalação de grades de proteção no
viaduto Edvaldo Cabral de Vasconcellos, da avenida Itália.
Of. nº 1246/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que já solicitou a confecção
do gradil à FAC para implantação.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1751/2021
Autor: Professor Edson - Requer
ao prefeito a possibilidade de ampliação das caixas d’água que abastecem as casas do Sítio Tangará.
Of. nº 1246/2021
A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Obras para conhecimento
e adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1752/2021
Autor: Professor Edson - Requer a
verificação da possibilidade de implantação de um centro comunitário
no Sítio Tangará.
Of. nº 1246/2021

16| Câmara Municipal de Taubaté, 22.outubro.2021 • Nº 1415

Of. nº 1246/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será avaliada
por sua equipe técnica quanto à viabilidade da remoção ou substituição.
Seguem, por cópia, as informações
da Secretaria de Meio Ambiente.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1755/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté - Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre o Bairro Monjolinho.
Of. nº 1247/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que já instalou braços de iluminação em alguns pontos estratégicos da estrada e frequentemente
realiza manutenção. Para 2022 está
prevista a implantação de novos
pontos, havendo disponibilidade orçamentária. A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que hoje a
frota atende à demanda atual, que
é pouco, colocando-se à disposição
para participar de audiência pública
para tratar do assunto. A Secretaria
de Obras informa que já enviou ao
Departamento de Compras para licitação o alteramento da Estrada das
Sete Voltas, bem como a substituição
da tubulação existente por aduelas
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de concreto com maior capacidade
de vazão. A Secretaria de Meio Ambiente informa que os recursos hídricos do município foram mapeados
e tiveram suas áreas de preservação
permanente delimitadas no âmbito
do Plano Municipal de Mata Atlântica, tendo como base as cartas topográficas 1:10.000 do Instituto
Geográfico Cartográfico. Tal mapeamento e o Plano Municipal se encontram disponíveis na página da Prefeitura. A Divisão de Atenção Básica da
Secretária de Saúde informa que a
ESF Monjolinho está incluída no planejamento de manutenções/reparos
para o ano de 2021/2022, ocasião
as quais serão feitas as adequações
necessárias para melhor acomodação do usuário e trazer mais segurança aos bens públicos. A Divisão
de Atenção Básica da Secretaria de
Saúde informa que a ESF, bem como
seus subnúcleos, conta com equipe
completa, formada por médico generalista, ginecologista, pediatra de
apoio, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários de
saúde, fisioterapeuta, psicólogo e
dentista. A Divisão de Atenção Básica informa que a ESF está incluída
no planejamento de manutenções/
reparos para o ano de 2021/2022,
ocasião as quais serão feitas as adequações necessárias para uma melhor acomodação do usuário e trazer
mais segurança aos bens públicos.
A Secretaria de Esportes e Lazer informa que realizará vistoria “in loco”
para dimensionar o problema, a fim
de solucionar o solicitado com as secretarias envolvidas. As informações
quanto à posse do terreno ao lado
da ESF poderão ser adquiridas junto
â Divisão de Cadastro Fiscal. A municipalidade solicitará à empresa que
presta serviços no bairro para efetuar
estudo de viabilidade técnica, a fim
de verificar qual a demanda para o
local. Ao Executivo cabe acompanhar
as tratativas e buscar solução.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1756/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté - Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre o Parque do Itaim.
Of. nº 1247/2021
A Secretaria de Turismo e Cultura
informa que não há programação
neste momento para o restauro do

Espaço do Tropeiro e, no tocante às
ações, planeja organizar anualmente
a Festa do Tropeiro a partir de 2022.
Segundo informa o diretor do Departamento de Turismo, Ricardo
Carvalho de Vilhena, os passeios
da maria fumaça veiculados na imprensa em 2020 aconteceram especificamente em dois finais de semana
de dezembro. Em 2021, por conta do
agravamento da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Taubaté,
por cautela, suspendeu os passeios.
Nesse período de suspensão dos
passeios, a manutenção de rotina da
locomotiva, que se resume no acendimento da locomotiva a vapor, lubrificação do maquinário rodante,
limpeza dos tubos internos da caldeira, limpeza da caixa de fumaça e
limpeza da chaminé, estão sendo realizada periodicamente.
Prefeito Municipal

Of. nº 1248/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que foi realizada reunião com
o vereador e interessados e cabe somente a fiscalização. Segue cópia
das informações prestadas pela Secretaria de Meio Ambiente.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Requerimento
N°
1757/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté - Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre a Praça Santa Terezinha.

Requerimento N° 1761/2021 Autor:
João Henrique Dentinho - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito melhorias nas condições de trabalho dos coveiros e reformas no Velório Municipal.

Of. nº 1247/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que na praça ficam dois funcionários cuidando da limpeza, e a
manutenção e os reparos são realizados conforme as necessidades.
Frequentemente a Secretaria de
Serviços Públicos realiza melhorias quanto à arborização com adubagem e limitando podas somente
em extrema necessidade. A iluminação foi recentemente revitalizada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1758/2021 Autor:
João Henrique Dentinho - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito, manutenção nos
brinquedos do playground da Praça
Santa Terezinha.
Of. nº 1248/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será encaminhada à FAC, para providências.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1759/2021
Autor: João Henrique Dentinho - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a criação
de regulamentação do trabalho de
sonorização no comércio de Taubaté.

Requerimento
N°
1760/2021
Autor: João Henrique Dentinho - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito melhorias
na linha número 09 da empresa ABC.
Of. nº 1248/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa foi realizado contato com a
empresa ABC e, a partir do dia 20 de
setembro, a linha 9 passará a atender
o horário solicitado.
Prefeito Municipal

Of. nº 1248/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que todos os servidores possuem luvas, máscaras de proteção
e macacão de proteção. Durante a
pandemia foram adquiridos 300 macacões e 300 máscaras. Quanto à
reforma da funerária, foi concluída
neste último mês a revitalização do
escritório, dos dois banheiros e da
cozinha, inclusive com a troca de
portas, bacias, pias e piso.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1762/2021 Autor:
João Henrique Dentinho - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito implantação de sinalização na avenida Dom Pedro.
Of. nº 1248/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que será realizada a sinalização horizontal na avenida Dom
Pedro conforme solicitação, sendo
incluída na programação da equipe
de sinalização.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1763/2021
Autor: João Henrique Dentinho - Re-
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quer ao Exmo. Sr. Prefeito implantação de redutor de velocidade em
frente ao Centro de Controle de
Zoonoses – CCZ.
Of. nº 1248/2021
A Secretaria de Mobilidade informa
que, conforme recomendação do Ministério Público do Estado, por meio
do ofício 15/2021 – 11ª PJ/kcaon Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6,
recomenda-se que a Prefeitura abstenha em proceder a instalação de
novos redutores de velocidade (lombada e lombofaixas), sem que antes
seja justificada por estudos técnicos.
A Secretaria de Mobilidade informa
que realizará vistoria técnica na estrada para avaliar se a via se enquadra
nos critérios técnicos dispostos na
resolução 600/2021 que estabelece
os padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1764/2021
Autor: João Henrique Dentinho - Requer ao Prefeito implantação de sinalização no túnel que liga Chácara
Silvestres e Sítio Santo Antônio.
Of. nº 1248/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que realizará sinalização
conforme solicitação e incluirá na
programação da equipe de sinalização para execução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1765/2021 Autor:
Moises Luciano Pirulito - Requer ao
Prefeito informações sobre possibilidade de instalação de bueiros inteligentes ou ecológicos nas áreas com
mais alagamento por acúmulo de resíduos sólidos e implementação progressiva deste sistema na cidade.
Of. nº 1251/2021
A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Obras para conhecimento
e adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1766/2021
Autor: Diego Fonseca - Requer ao
Prefeito que providencie a instalação
de abrigos nos pontos de ônibus localizados em frente à 1ª Cia. do 5°
BPM/I –Esplanada Santa Terezinha.

Of. nº 1244/2021
A Secretaria de Mobilidade informa
que irá instalar abrigo de ônibus em
frente à base da Polícia Militar, na Esplanada Santa Terezinha, sendo que
está inserida em seu cronograma a
implantação do abrigo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1767/2021 Autor:
Vivi da Rádio - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito que informe a possibilidade
de cobrir a quadra esportiva na rua
Isidoro Nogueira Tinoco, 401 - Chácara São Silvestre.
Of. nº 1295/2021
A Secretaria de Educação informa
que a Direção da Unidade Escolar
já solicitou tal melhoria, sendo que
a equipe da Divisão de Obras/SEED
esteve no local efetuando o levantamento dos dados necessários, onde
a obra será executada juntamente
com outras quadras descobertas. Os
projetos básicos de quadra da FNDE
foram encaminhados para o Setor
de Planejamento, para a adequação
e execução do projeto específico que
será parte integrante da licitação.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1768/2021
Autor: Professor Edson - Solicita o
desenvolvimento de um projeto de
revitalização do viaduto Edvaldo Cabral de Vasconcellos.
Of. nº 1283/2021
A Secretaria de Mobilidade informa
que solicitou a confecção de gradil
à FAC, a fim de executar melhorias
com relação à segurança no viaduto.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1769/2021 Autor:
Paulo Miranda - Requer ao Prefeito
que determine à Secretaria de Obras
para que realize estudo para a pavimentação asfáltica na rua João Francisco Peixoto Filho - Barreiro.
Of. nº 1289/2021
A Secretaria de Obras informa que
em seu orçamento para 2021 não
contempla investimentos em pavimentação. Contudo, a solicitação
será inserida em seu cronograma de
trabalho.
Prefeito Municipal
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Requerimento
N°
1770/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer ao Prefeito providências quanto
à execução de pavimentação asfáltica na rua Vicente Torres (antiga Rua
Dois), na Chácara Silvestre.
Of. nº 1288/2021
A Secretaria de Obras informa que
em seu orçamento para 2021 não
contempla investimentos em pavimentação. Contudo, a solicitação
será inserida em seu cronograma.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1771/2021
Autor: Serginho - Requer resposta da
Secretaria de Saúde sobre o cancelamento, em cima da hora, do drive-thru que seria realizado às 8h do dia
10 de setembro, no bairro da Estiva,
para vacinação contra a covid-19.
Of. nº 1293/2021
Seguem, por cópia, os esclarecimentos prestados pela unidade
competente da Secretaria de Saúde,
a Vigilância Epidemiológica.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1772/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer ao Sr. Prefeito informações
sobre possibilidade de revitalização
da pintura da área recreativa da EMEI
Oswaldo Barbosa Guisard, no Jardim
Ana Emília, para dar vida ao espaço
lúdico destinado às crianças.
Of. nº 1288/2021
A Secretaria de Educação informa
estar no aguardo de licitação da
nova Ata de Manutenção para esse
serviço de revitalização, bem como
outras melhorias que façam necessárias no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1773/2021 Autor:
Moises Luciano Pirulito - Requer Prefeito informações sobre a poda das
árvores da EMEI Oswaldo Barbosa
Guisard, no Jardim Ana Emília.
Of. nº 1288/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será incluída
em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal

ESPECIAL
ATOS
OFICIAIS
Requerimento
N°
1774/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer ao Sr. Prefeito informações
sobre a precariedade do parquinho
e insuficiência dos brinquedos para
recreação das crianças atendidas na
EMEI Oswaldo Barbosa Guisard, no
Jardim Ana Emília.
Of. nº 1288/2021
Seguem por cópia, as informações
da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1775/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer ao Sr. Prefeito que determine
a limpeza, remoção de entulhos, reparos no alambrado e se possível
ronda periódica da Guarda Civil Municipal no antigo campo de futebol
society na avenida Cinderela.
Of. nº 1288/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que se trata de área particular.
O local já foi limpo, e o proprietário
está sendo notificado.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1776/2021
Autor: Serginho - Requer informações sobre segurança no Sedes aos
finais de semana.
Of. nº 1296/2021
A Secretaria de Segurança Pública
Municipal informa que a Guarda Civil
Municipal está com patrulhamento
preventivo durante todo o período
de funcionamento do parque, com
viatura exclusiva no local todos os
dias da semana.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1777/2021
Autor: Serginho - Requer projeto
para construção de duas praças ao
final e entre as ruas Frei Marino Sansoni, Benedito de Castro e José Benedito de Morais, Parque São Luiz.
Of. nº 1296/2021
A Secretaria de Planejamento informa que providenciará estudos
para elaboração do solicitado, em
áreas pertencentes à Municipalidade. Para tal implantação é necessário a elaboração de projeto de ur-

banização, bem como previsão de
recursos financeiros.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1778/2021
Autor: Serginho - Requer a informações sobre a Lei nº 14.198/2021 que
permite videochamada entre pacientes internados e familiares.
Of. nº 1298/2021
Seguem, por cópia as informações
da Secretaria de Saúde, bem como
informação inclusa do diretor médico do Hospital Municipal Universitário de Taubaté.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1779/2021 Autor:
Adriano Coletor Tigrão - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito informações sobre
a falta de segurança em praças e parques municipais de Taubaté.
Of. nº 1280/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1780/2021
Autor: Serginho - Requer informações sobre datas previstas para o reinício dos eventos na Praça Monsenhor Silva Barros.
Of. nº 1298/2021
A Secretaria de Turismo e Cultura informa estar planejando a retomada
das ações artístico-culturais na praça
a partir do mês de novembro.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1781/2021
Autor: Adriano Coletor Tigrão - Requer ao Prefeito informações sobre
contratos firmados entre o município
de Taubaté e a SHA Alimentos.
Of. nº 1280/2021
Seguem, por cópia, as informações
da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1782/2021 Autor:

Professor Edson - Solicita a limpeza e
manutenção da passagem localizada
entre as ruas Wellington Queirós de
Oliveira e Prof. Cesídio Ambrogi, no
Conjunto Urupês.
Of. nº 1283/2021
A Secretaria de Serviços informa que
a solicitação será incluída em sua
programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1783/2021 Autor:
Professor Edson - Solicita a poda das
árvores na rua Marechal Mascarenhas de Moraes, parte externa da Escola Juvenal, Independência.
Of. nº 1283/2021
A Secretaria de Serviços informa que
a solicitação será incluída em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1784/2021
Autor: Professor Edson - Requer melhorias para a ESF Continental.
Of. nº 1283/2021
A Divisão de Atenção Básica informa
que, todos os reparos, manutenções
e adequações são encaminhados ao
Setor de Manutenção, que realiza os
serviços conforme a necessidade de
cada unidade, contudo, tais solicitações serão encaminhadas àquele
setor. Referente à entrada da unidade, segue o padrão e normativa
das demais unidades construídas recentemente com o aval do Setor de
Engenharia da Administração Municipal e da Visa, setor responsável
pela licença de funcionamento das
unidades de saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1785/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito - Requer ao Sr. Comandante do 5º BPM/I
informações sobre possibilidade da
Polícia Militar fazer ronda na Vila
Santa Fé.
Requerimento
N°
1786/2021
Autor: Diego Fonseca - Requer ao
Prefeito informações sobre o concurso público para médicos.
Of. nº 1281/2021
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O Departamento de Administração
informa que a Lei Complementar nº
173/2020 apenas autoriza abertura
de concursos públicos para cargos
em que existam vacâncias e encontra-se em vigência até 31/12/2021,
e no momento não há na Prefeitura
vacâncias para o cargo de médico
especialista – proctologista. A Secretaria de Saúde informa também, que
no momento as contratações podem
ocorrer apenas em áreas de atendimento relacionadas à pandemia
covid-19, seguindo legislação vigente. Contudo, será possível incluir
a especialidade de proctologista no
concurso público para 2022.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1787/2021
Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Exmo. Sr. Prefeito que determine
à Secretaria competente que realize
estudo para a instalação de lombofaixa próxima ao cruzamento da rua
Heliópolis com a rua Goiânia, no
Parque Urupês.
Of. nº 1282/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que conforme recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do
Ofício 15/2021 – 11ª PJ/kcaon Inquérito Civil 14.0678.00000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha em proceder a instalação de
novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixas) sem que antes
seja justificada por estudos técnicos.
Será realizada vistoria técnica na rua
para avaliar se a via se enquadra nos
critérios técnicos dispostos na Resolução 738/2018, que estabelece os
padrões e critérios para a instalação
de ondulação transversal.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1788/2021
Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade que proceda à
sinalização do cruzamento da Padaria Figueira, localizada no Belém.
Of. nº 1282/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que foi elaborado projeto
para a execução de rotatória na rodovia Oswaldo Cruz, cruzamento
com a avenida Manoel dos Santos,

aprovado pelo DER, conforme projeto em anexo, o qual se encontra
em fase inicial de licitação pela Secretaria de Obras.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1789/2021
Autor: Diego Fonseca - Requer ao
Prefeito benfeitorias na Esplanada
Santa Terezinha.
Of. nº 1281/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que conforme recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do
Ofício 15/2021 – 11ª PJ/kcaon Inquérito Civil 14.0678.00000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha em proceder a instalação de
novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixas), sem que antes
seja justificada por estudos técnicos.
Será realizada vistoria técnica na avenida para avaliar se a via se enquadra
nos critérios técnicos dispostos na
Resolução 600/2016, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal. A
Secretaria de Obras informa que as
demais solicitações serão incluídas
em sua programação e assim que
possível efetuará vistoria no local
para análise da possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1790/2021
Autor: Vivi da Rádio - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito que avalie através
das Secretarias competentes a retomada das cooperativas de trabalho
em nossa cidade.
Of. nº 1295/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será avaliada
quanto à sua viabilidade, considerando questões jurídicas, trabalhistas
e legislação municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1791/2021
Autor: Vivi da Rádio - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito o retorno do curso
de garçom na Escola do Trabalho.
Of. nº 1295/2021
A Secretaria de Educação informa
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que o curso de garçom antigamente
ofertado na Escola Municipal do Trabalho foi encerrado no ano de 2013,
no entanto, já solicitou à direção da
Escola do Trabalho que realize estudos quanto à viabilidade do retorno dessa modalidade de formação
profissional em suas unidades.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1792/2021
Autor: Adriano Coletor Tigrão - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre a rubrica para destinação
de recurso federal para a restauração
da Vila Santo Aleixo.
Of. nº 1208/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Planejamento e do gestor da Área de Museus, Patrimônio e Arquivo Históricos
da Secretaria de Turismo e Cultura.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1793/2021
Autor: Jessé Silva - Requer ao Exmo.
Sr. Prefeito, que informe a Secretaria competente sobre a falta de EPI
(luvas), no Pamo do Jardim Resende.
Of. nº 1285/2021
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que foi
um fato isolado, devido à demora
da entrega do produto, por parte da
empresa ao almoxarifado central de
medicamentos e materiais. O ocorrido foi prontamente resolvido, e
o atendimento ao munícipe segue
normalmente, sem prejuízo, uma vez
que se houve cancelamento em alguma consulta, foi devidamente reagendada com brevidade.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1794/2021
Autor: Paulo Miranda - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito que designe a Secretaria de Segurança Pública para
que a Guarda Civil Municipal faça o
patrulhamento constante no Parque
Municipal do Sedes.
Of. nº 1289/2021
A Secretaria de Segurança Pública
informa que a Guarda Civil está com
patrulhamento preventivo durante
todo período de funcionamento do
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parque, com viatura exclusiva no
local todos os dias da semana.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1795/2021
Autor: Richardson da Padaria - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito quanto à acessibilidade na rede
municipal de saúde sendo: “Posto
de Atendimento Médico, Posto de
Atendimento Médico com Estratégia de Saúde da Família, Estratégia
de Saúde da Família, Unidade Básica
de Saúde Mais, Atendimento Médico
e Odontológico e Posto de Atendimento Médico e Odontológico”.

taria de Mobilidade Urbana informa,
ainda, que incluirá em sua programação a execução da sinalização
para garantir maior segurança.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1798/2021
Autor: Rodson Lima Bobi - Requer
ao Exmo. Sr. Prefeito realização de
estudo para intervenção e alteração
viária no entroncamento da rodovia
Oswaldo Cruz com a avenida Manoel
dos Santos no Belém.

Of. nº 1290/2021
A Secretaria de Planejamento informa que, em conjunto com a Secretaria de Obras, providenciará estudos em todas as unidades de
saúde da rede municipal para adaptação da estrutura física, em atendimento às normativas relacionadas à
acessibilidade ABNT 2050. O prazo
para execução será estipulado apela
Secretaria de Obras, por meio de um
cronograma de obras/manutenção.
Prefeito Municipal

Of. nº 1292/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que foi elaborado projeto
para a execução de rotatória na rodovia Oswaldo Cruz, cruzamento
com a avenida Manoel dos Santos,
aprovado pelo DER (conforme croqui
em anexo), o qual se encontra em
fase inicial de licitação pela Secretaria
de Obras. Contudo, será incluído na
programação da Secretaria de Mobilidade Urbana o reforço da sinalização no local para garantir maior
segurança até o início das obras.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Requerimento
N°
1796/2021
Autor: Richardson da Padaria, Paulo
Miranda, Marcelo Macedo - Requer
ao Prefeito informações sobre os
funcionários da Secretaria de Segurança Pública Municipal que possuem cargos comissionados.

Requerimento
N°
1799/2021
Autor: Rodson Lima Bobi - Requer informações ao Prefeito que solicite à
ABC Transportes que nos horários de
pico seja implantada uma linha exclusiva de atendimentos aos bairros
Quiririm, Cecap e Santa Tereza.

Of. nº 1291/2021
Seguem por cópia as informações do
Departamento de Administração.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Of. nº 1292/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio do Departamento
de Transporte Público, informa que
será realizado um estudo financiado
pela CAF para fins de reestruturação
do sistema do transporte público em
nossa cidade.
Prefeito Municipal

Requerimento
N°
1797/2021
Autor: Rodson Lima Bobi - Requer informações ao Prefeito a implantação
de um dispositivo de segurança para
pedestres no entroncamento da avenida Marcílio Siqueira Frade e rua
José Cassiano de Freitas.
Of. nº 1292/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que foi realizada vistoria no
local em 22/9/2021, foi verificada a
falta de sinalização horizontal e vertical, contudo, elaborará um projeto
completo de sinalização. A Secre-

Requerimento
N°
1800/2021
Autor: Alberto Barreto - Requer ao
exmo. Sr. Prefeito que determine ao
departamento competente informações quanto à vacinação de jovens e
adolescentes no município.
Of. nº 1287/2021
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde.

Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 1801/2021 Autor:
Alberto Barreto - Requer ao Prefeito
que determine ao departamento
competente informações a respeito
das estatísticas da pandemia antes
da vacinação e pós vacinação.
Of. nº 1287/2021
Seguem por cópia, as informações
prestadas pela Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1802/2021
Autor: Alberto Barreto - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito que determine ao
departamento competente as providências necessárias quanto à manutenção na tampa da boca de lobo,
bem como nivelamento da sarjeta.
Of. nº 1287/2021
A Secretaria de Obras informa que
incluirá a solicitação em sua programação e, assim que possível, efetuará vistoria no local para posterior
análise da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1803/2021
Autor: Jessé Silva, Paulo Miranda Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe a Secretaria competente sobre
mau atendimento de alguns funcionários do Pamo da Estiva.
Of. nº 1285/2021
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que
orientou os profissionais que realizam a vacina sobre o atendimento
humanizado conforme as diretrizes
do SUS e aproveita a oportunidade
para se desculpar por algum constrangimento causado ao usuário.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1804/2021 Autor:
Adriano Coletor Tigrão - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito informações sobre
o processo licitatório 33.340/2021
por tomada de preço 5/2021.
Of. nº 1280/2021
O Departamento de Compras in-
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forma que apenas a empresa TPLAN
Obras de Infraestrutura Ltda. manifestou interesse na participação do
certame. A modalidade Tomada de
Preços se exige um prazo para abertura do certame de no mínimo 15
dias após a publicação em jornais de
grande circulação. A licitação foi publicada em quatro jornais, além de
ter sido disponibilizada na internet,
na página oficial da Prefeitura, para
todos os interessados. A Secretaria
de Obras informa que serão recapeadas 48.867,95m² de vias. A Secretaria de Obras informa que o recapeamento será executado com CBUQ
na faixa C do DER com espessura de
4 cm compactado.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1805/2021
Autor: Douglas Carbonne - Requerer
ao Prefeito que determine à Secretaria competente que proceda à iluminação do Parcão do Parque Sedes.
Of. nº 1282/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que avaliará a possibilidade de
acordo com recursos financeiros.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1806/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté Requer informações sobre determinação do Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
sobre o Sítio do Picapau Amarelo.
Of. nº 1284/2021
A Secretaria de Turismo e Cultura informa que o assunto vem sendo objeto de estudo, visto que toda sua
equipe concentra esforços nos serviços complementares à obra do
Centro Cultural “Toninho Mendes”
e, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Prefeito Municipal
Requerimento
N°
1807/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté - Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher.
Of. nº 1284/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia
as informações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão.

Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1808/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté - Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre perturbação do sossego.
Of. nº 1284/2021
A Divisão de Fiscalização de Posturas
informa que trabalha em parceria
com Polícia Militar na “Operação
Sossego”, que acontece rotineiramente às quintas, sextas, sábados e
domingos até às 2h00, com a participação das demais secretarias: Segurança, Mobilidade e Visa. O local
mencionado no item III será monitorado pelo Serviço de Fiscalização
de Posturas, por meio da “Operação
Sossego”. A Secretaria de Segurança
informa que realiza em conjunto
com a Polícia Militar, Semob, SFP e
Visa, operações para inibir situações
envolvendo perturbação de sossego, tendo em como alvo adegas
e afins. Quanto às denúncias recebidas via 153 da Guarda Civil, envolvendo aglomerações e perturbações
de sossego, a SESPM informa que
são encaminhadas equipes para averiguação. Referente à perturbação
do sossego na rua Sebastião Rodrigues, 9, a SESPM informa que recebeu apenas uma denúncia via 153
no dia 5/9/2021, resultando ao proprietário do imóvel notificação cadastrada sob o número 1347 e Boletim de Ocorrência da Guarda Civil
sob o número 811/2021. Seguem,
por cópia, as informações prestadas
pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1809/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté - Requer informações do. Prefeito sobre
Jardim do Lago.
Of. nº 1284/2021
Seguem as informações prestadas
pela Secretaria de Segurança Pública.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1810/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté - Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre ambulâncias.
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Of. nº 1284/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia
as informações prestadas pela Coordenação da Rede de Urgência e
Emergência da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1811/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté - Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre transporte público.
Of. nº 1284/2021
Seguem as informações prestadas
pela Secretaria de Mobilidade.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1812/2021
Autor: Talita Cadeirante - Requer informações ao Prefeito sobre a formação de uma equipe de servidores
para execução de pequenos reparos
dentro da Secretaria de Educação.
Of. nº 1294/2021
Seguem, por cópia, as informações
da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1813/2021
Autor: Talita Cadeirante - Reitera o
requerimento de informações ao
Exmo. Sr. Prefeito sobre a atual situação da política pública de entrega
de “kits de materiais de construção”.
Of. nº 1294/2021
Encaminhamos por cópia as informações do Departamento de Habitação do município.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento
N°
1814/2021
Autor: Paulo Miranda - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito que informe por
que o Departamento de Defesa Civil
do município está armazenando e
distribuindo cestas básicas.
Of. nº 1289/2021
Seguem, por cópia, os esclarecimentos prestados pela Secretaria de
Segurança Pública.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

ANTERIOR

4.919.000,00
35.170.000,00

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

TOTAL DA DESPESA

4.4.00.00.00

4.4.90.00.00

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

4.919.000,00

4.919.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

5.992.479,00

5.992.479,00

4.0.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.00

24.258.521,00

APLICAÇÕES DIRETAS

APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.00.00

24.258.521,00

30.251.000,00

3.3.90.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.00.00.00

ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

GERAL

3.0.00.00.00

CÓDIGO
FIXADA

(80.000,00)

80.000,00

SUPLEMENTAÇÃO
ANULAÇÃO
ATUALIZADA

35.170.000,00

4.839.000,00

4.839.000,00

4.839.000,00

6.072.479,00

6.072.479,00

24.258.521,00

24.258.521,00

30.331.000,00

3.487.869,73

1.295.279,85

1.295.279,85

1.295.279,85

320.014,24

320.014,24

1.872.575,64

1.872.575,64

2.192.589,88

NO MÊS

EMPENHADA

2.930.833,00

2.930.833,00

2.930.833,00

ARRECADADA
NO MÊS

22.222.756,86

1.885.027,85

1.885.027,85

1.885.027,85

3.265.400,73

3.265.400,73

17.072.328,28

17.072.328,28

20.337.729,01

ACUMULADA

26.377.501,00

26.377.501,00

26.377.501,00

ACUMULADA

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

18.734.887,13

589.748,00

589.748,00

589.748,00

2.945.386,49

2.945.386,49

15.199.752,64

15.199.752,64

18.145.139,13

ANTERIOR

23.446.668,00

35.170.000,00

TOTAL DA RECEITA

DESPESA

23.446.668,00

35.170.000,00

DUODÉCIMO

23.446.668,00

ANTERIOR

1.4.1.4.01

35.170.000,00

ESTIMADA

TRANSF FINANC RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÃO

1.4.1.4.00

CÓDIGO GERAL

RECEITA

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

12.947.243,14

2.953.972,15

2.953.972,15

2.953.972,15

2.807.078,27

2.807.078,27

7.186.192,72

7.186.192,72

9.993.270,99

DIFERENÇA

8.792.499,00

8.792.499,00

8.792.499,00

DIFERENÇA

ESPECIAL
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Balancete
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Cursos:
Ensino Superior (cursos de Direito e
Comunicação Social-Jornalismo).
Benefícios:
Bolsa auxílio
Nível superior
R$ 750,00 por mês – jornada 20hs semanais.
Auxílio Transporte
R$ 105,00 por mês.


  
 

Inscrições e upload dos arquivos do dia
04/10/2021 até às 12:00hs do dia
25/10/2021, no site do CIEE.
   
  
  

