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SESSÃO

CONFIRMADA INCLUSÃO
DO MERCADÃO NA LISTA
DE PATRIMÔNIO CULTURAL
DE TAUBATÉ
Os vereadores de Taubaté confirmaram, em segunda votação no dia 8, a aprovação da Proposta
de Emenda à Lei Orgânica 4/2022, de autoria da
vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), que inclui
o Mercado Municipal como patrimônio cultural
de Taubaté.
A proposta é subscrita pelos vereadores Alberto
Barreto (PRTB), Boanerge (PTB), Diego Fonseca
(PSDB), Jessé Silva (PL), Marcelo Macedo (MDB),
Moises Luciano Pirulito (PL) e Richardson da Padaria (União).

“Trata-se de uma singela homenagem a este
ponto histórico do município que contribuiu
e ainda contribui na construção da identidade
taubateana”, afirma a autora da proposta.
A justificativa traz ainda uma entrevista do historiador Armindo Boll, professor da Universidade
de Taubaté, na qual ele afirma ser “inegável a contribuição do Mercado Municipal como patrimônio
material e imaterial”.
A proposta depende de promulgação pela Presidência da Câmara, para que se torne lei.

Imprensa CMT

2

Câmara Municipal de Taubaté, 11.11.2022 - Boletim Legislativo nº 1489

SESSÃO

Elisa Representa Taubaté
assume Mesa como 2ª vice
Elisa entre
Moises Pirulito
e Talita
Cadeirante

Rubia do Amaral

A vereadora Elisa Representa Taubaté (Cidadania) foi eleita na sessão do dia 8 a 2ª vice-presidente da Câmara de Taubaté. Ela foi a única parlamentar a colocar o nome à disputa do cargo e
recebeu votação unânime.
Elisa é professora da rede municipal e está no
seu primeiro mandato. Ela seguirá na Mesa até
o final do ano, já que em dezembro será feita a
eleição dos cargos para o ano seguinte.
Com a nomeação, ela sucede o vereador Rodson
Lima Bobi (PSDB), que ocupava o posto desde 30
de maio deste ano.
A formação da Mesa inclui o presidente Paulo
Miranda (MDB), o 1º vice-presidente Richardson
da Padaria (União), o 1º secretário João Henrique
Dentinho (União) e o 2º secretário Nunes Coelho
(Republicanos).

Concessão de área à Calm Steel é
retirada pelo prefeito
Imprensa CMT

O prefeito José Saud (MDB)
retirou da Câmara de Taubaté o
projeto de lei 100/2021, que concederia direito de uso de um terreno de 4.919,80 m² na avenida
Arcênio Riemma, distrito industrial do Una 1, à Calm Steel Calderaria & Usinagem.
De acordo com a mensagem
enviada pelo prefeito Saud à Câmara Municipal, houve uma
solicitação da Secretaria de
Inovação e Turismo sobre a “necessidade de reexame da matéria”, visto que havia diver-

gência na área do imóvel e seria
necessária revisão pela equipe
técnica da Secretaria.

A propositura estava na pauta da sessão do dia
8 e já havia sido aprovada em primeira votação.
Com o pedido, o documento segue para arquivo.
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SESSÃO

CÂMARA DE TAUBATÉ
APROVA ALTERAÇÃO EM
REGRA PARA TÍTULO DE
CIDADANIA TAUBATEANA
Imprensa CMT

A Câmara de Taubaté aprovou em votação única
na sessão do dia 8 o projeto de decreto legislativo
20/2022, de autoria do vereador Richardson da Padaria (União), que altera a regra para concessão de
títulos de cidadania taubateana.
Com a alteração, não será necessária a coleta
de 13 assinaturas ao documento, além da do autor,
uma vez que a propositura passa por votação no
Plenário. A regra atual define que o projeto seja assinado por dois terços dos vereadores.
Outra alteração que estava prevista na proposta
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original, mas que foi barrada pelo Plenário, pretendia permitir a apresentação de projeto de título
de cidadania nos três meses que antecedem eleições, quando não se tratar do pleito municipal.
Com a rejeição desse artigo, permanece a regra
atual, que proíbe os vereadores de votarem homenagens a três meses de eleições federais, estaduais
ou municipais.
A propositura depende de promulgação pela
Presidência da Câmara Municipal, para que entre
em vigência.
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SESSÃO

Denominações seguem para sanção
do prefeito
Duas proposituras que denominam bens próprios de
Taubaté foram aprovadas pelos
vereadores em segunda votação
durante a sessão do dia 8 e seguem para sanção do prefeito,
para que se tornem leis.
Ambas têm autoria do vereador Douglas Carbonne (Republicanos). A primeira delas
é o projeto de lei 67/2022 e denomina Tenente José Ferreira
Dias o prédio da Coordenadoria
Municipal de Proteção e De-

fesa Civil, que fica na avenida
Professor Gentil de Camargo,
sem número, no bairro Jardim
Sandra Maria.
José atuou no Corpo de
Bombeiros em Taubaté e se
aposentou como 1º tenente.
Formou-se em Direito pela Universidade de Taubaté (Unitau).
Foi fundador e presidente da
Coordenadoria em 2016, quando
foi criado também o Departamento de Defesa do Cidadão.
Morreu aos 74 anos em 2021.

A segunda, projeto de lei
101/2022, denomina Rute Pereira Fagundes a academia ao ar
livre que fica na rua Odete Muga
Soares, no Cecap II.
Rute nasceu em Taubaté, teve
cinco filhos e morou no Cecap
por 44 anos.
Em 2019, ela foi influenciadora digital com as “Dicas da
vovó Rutinha”, em que dava
dicas sobre variados temas, sugestões e receitas culinárias. Faleceu em 2022.
Julia Mathias
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ORÇAMENTO

Maiores fatias do
orçamento, Saúde e
Educação encerram debate
da LOA 2023
Fernanda Maria

Jayme Faria,
Mário Peloggia,
Fernando
Amâncio, Elisa
Representa
Taubaté, Carlos
Eduardo Reis e
Vera Hilst

As duas pastas que recebem a maior fatia do orçamento municipal demonstraram a previsão de
números referentes a 2023 na última audiência
sobre a Lei Orçamentária Anual, promovida pela
Câmara de Taubaté na segunda-feira, 7. O debate
foi conduzido pela vereadora Elisa Representa
Taubaté (Cidadania).
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A receita total do município prevista para o
ano que vem é de R$1,7 bilhão. Para a Secretaria
de Educação, deverão ser destinados R$545,9 milhões, o que corresponde a 31,9%, e para a Secretaria de Saúde, R$470 milhões, 27,5%. Ambas
deverão ter aumento de despesas em relação ao
orçamento de 2022, que registra R$427,6 milhões

ORÇAMENTO
para a Educação e R$343 milhões para a Saúde.
Sobre o aumento da destinação financeira para a Educação, a secretária Vera Hilst
destacou a previsão de fazer
“bom uso, buscando atender da
melhor maneira possível os professores, buscando melhorias
em todos os aspectos”. A secretária ressaltou o empenho da
equipe para suprir a demanda
por vagas para crianças em creches até a primeira etapa da educação infantil.
“Daquelas 1.800 crianças na
fila, 1.500 nós vamos conseguir
acomodar com novas salas.”,
afirmou Vera.
Ao comentar o aumento para
a pasta da Saúde, o secretário
Mário Peloggia afirmou o trabalho e o investimento para que
o atendimento seja de qualidade
para a grande demanda de munícipes que existe, proveniente
de filas de espera de exames e
cosultas médicas.
“Com esse recurso, vamos
poder trabalhar cada vez mais
para que as filas possam ser reduzidas”, afirmou Peloggia.
Números
Os números orçamentários
da Procuradoria-Geral e Secretaria de Cidadania e Justiça
também foram apresentados:
serão R$12,5 milhões para a primeira e R$2 milhões para a segunda em 2023.
Os vereadores Alberto Barreto (PRTB), Diego Fonseca
(PSDB), Marcelo Macedo (MDB),
Moises Luciano Pirulito (PL), Richardson da Padaria (União),
Serginho (Progressistas), Talita
Cadeirante (PSB) e Vivi da Rádio
(Republicanos) participaram da
audiência pública.
O evento encerra uma série
de quatro encontros promovidos
pela Câmara para debater o projeto de lei 175/2022, de autoria
do prefeito sobre o orçamento
do próximo ano. Os vídeos estão
disponíveis no canal da TV Câmara Taubaté no Youtube.

Câmara de Taubaté
promove treinamento
sobre emendas
impositivas ao Orçamento
A Câmara de Taubaté promoveu na sexta-feira, 4, um treinamento sobre emendas impositivas, ministrado pelo diretor
legislativo Ismael Guimarães.
A aula foi realizada no Plenário Jaurés Guisard e durou
cerca de duas horas.
Os vereadores Elisa Representa (Cidadania) e Serginho
(Progressistas) participaram do
evento, além assessores de gabinetes e representantes de diversos setores da Casa.
O treinamento teve início
com um breve resumo sobre os
conceitos das três leis orçamentárias que definem os gastos do

município – o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Ismael explicou como as emendas impositivas
funcionam, sendo ferramentas para que o Legislativo indique ações, projetos e obras que o Executivo é obrigado a realizar dentro do orçamento.
Ele chamou a atenção para dois fatores importantes – primeiro, a questão de receita e despesa –
ressaltando que existe sempre um balanço entre
ambos. O segundo ponto é sobre os possíveis impedimentos técnicos para uma emenda, casos em
que o Executivo pode recusar uma emenda devido
a um erro técnico na requisição.
Após as explicações, incluindo exemplos práticos para todos os casos, o diretor respondeu a diversas perguntas dos presentes e elucidou as dúvidas apresentadas pelos assessores e vereadores.
Vitor Reis
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LEI

LEI PROÍBE USO DE
LINGUAGEM NEUTRA EM
ESCOLAS E CONCURSOS
Stockphotos

Entrou em vigência no dia 4 a Lei 5.777, de autoria dos vereadores Boanerge (PTB), Alberto Barreto (PRTB) e Vivi da Rádio (Republicanos) que
proíbe o uso de linguagem neutra em escolas
públicas ou privadas de Taubaté, bem como as
bancas examinadoras de seleções e concursos públicos municipais.
A violação da lei, em instituições de natureza
pública, acarretará sanções aos servidores que
ministrem conteúdo da denominada linguagem.
O caso deve ser encaminhado à Corregedoria do
Município de Taubaté.
Em instituições de natureza privada, a violação
da norma acarretará penalidades administrativas
que vão de advertência à suspensão do alvará de
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funcionamento do estabelecimento.
A lei precisa ser regulamentada pela Prefeitura. Após isso, a Secretaria de Educação deverá
empreender os meios necessários para valorizar a
língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, impedindo qualquer iniciativa destoante
das normas e orientações legais de ensino.
Ainda de acordo com a lei, a Prefeitura poderá
firmar convênio com instituições públicas e privadas voltadas à valorização da língua portuguesa
de acordo com norma culta consolidada e nacionalmente ensinada.
Para conhecer esta e outras leis municipais
acesse o portal da Câmara de Taubaté na internet,
www.camarataubate.sp.gov.br, menu Legislação.
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AGENDA

Semana terá audiência sobre
Defesa Civil e entrega de
diplomas de cidadania
A Câmara de Taubaté realiza
audiência pública na sexta-feira,
18, a partir das 14h, para a apresentação de projetos relacionados à Defesa Civil de Taubaté,
como o Plano de Trabalho na
Redução de Risco e o Plano Integrado de Gestão de Riscos de Desastres Naturais.
A audiência pública foi solicitada pelo vereador Alberto
Barreto (PRTB), autor do requerimento 2608/2022. No docu-

mento, o vereador considera a
importância de traçar estratégias de redução ou erradicação
dos perigos de deslizamento de
encostas e inundações nos locais indicados.
Na quinta-feira anterior, 17,
a partir das 14h, haverá entrega
de títulos de cidadania taubateana para o empresário Carlos
Alberto Pereta de Andrade, por
iniciativa do vereador Jessé
Silva (PL); à pastora Elizandra

Silva Neves, por iniciativa do
vereador Richardson da Padaria
(União); à educadora física Líria
Cardoso da Cunha, por iniciativa da vereadora Elisa Representa Taubaté (Cidadania); e à
pastora Karla de Souza Pereira
Bento, por iniciativa do vereador Alberto Barreto (PRTB).
Os eventos são transmitidos
pela TV Câmara Taubaté no
canal aberto 4.2, Claro TV canal
4, site, Youtube e Facebook.

Câmara Municipal de Taubaté, 11.11.2022 - Boletim Legislativo nº 1489

9

SOLENIDADE

COORDENADORA SOCIAL,
PASTOR, COLETOR DE
LIXO E MÉDICA RECEBEM
CIDADANIA TAUBATEANA
Na segunda solenidade de
entrega de títulos de cidadania
taubateana do ano, a Câmara
de Taubaté concedeu o diploma
à coordenadora social Marli de
Oliveira Narciso, ao pastor Vanderlei José de Almeida, ao coletor de lixo Reinaldo Santos
Barbosa e à médica Maria Helena Magalhães da Silva Rezende. O evento para concessão
de título aconteceu na tarde do
dia 10 e mais dois já estão agendados para os dias 17 e 23.
Coordenadora social
A coordenadora social Marli
de Oliveira Narciso foi a indicada
do vereador Boanerge (PTB). Ela
nasceu em São Paulo (SP) e se
mudou para Taubaté em 2006.
Trabalhou na Associação Beneficente de Assistência Social e
Hospitalar (Abash) como coordenadora da área social, responsável por três creches.
Em 2018, recebeu moção de
aplauso da Câmara de Taubaté
por trabalhos sociais no município e, em 2020, ganhou o título
Lupa Mulher.
“É mais uma merecedora,
porque sua vida inteira foi focada em se dedicar ao próximo.
Seus trabalhos e projetos sociais ajudaram muitas pessoas
a mudar de vida. em Taubaté

10

Está sempre de portas abertas
e é uma guerreira em nossa cidade”, afirmou Boanerge.
Marli agradeceu a todos que
prestigiaram a solenidade e aos
familiares, pelo apoio nos trabalhos sociais que ela realiza.
“Taubaté estará sempre em meu
coração e por essa cidade continuarei a prestar serviço de ajuda
ao próximo.”
Pastor
O pastor Vanderlei José de Almeida foi homenageado por iniciativa do vereador Diego Fonseca (PSDB). Nascido em Santo
André (SP), Vanderlei é professor aposentado do Senai e
pastor da Assembleia de Deus
Ministério Taubaté. A consagração como pastor aconteceu
em julho de 2013, na igreja do
qual é membro e onde trabalha
até hoje, atuando como pastor

dirigente das congregações do
Parque Aeroporto e Três Marias.
Vanderlei é membro dos Conselhos de Educação e Cultura do
Ministério de Taubaté e da Convenção de Ministros da Assembleia de Deus do Estado de São
Paulo e Outros.
“Parabéns, pastor Vanderlei.
O senhor é muito especial. O trabalho que os pastores e igrejas
fazem na cidade ajuda muito:
são trabalhos em casas de recuperação, aconselhamento para
casais e jovens. Há muita gente
passando por problemas e precisando de apoio.”
“A essência da nossa vida é a
gratidão e neste momento agradeço primeiramente a Deus,
autor da nossa vida. É uma
grande honra fazer parte dessa
galeria de homens e mulheres
que receberam o título de cida-

Vitor Reis
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Vereador
Coletor Tigrão
preside Mesa

SOLENIDADE
Vitor Reis

dania taubateana”, afirmou Vanderlei.
Médica
A médica Maria Helena Magalhães da Silva Rezende foi homenageada por iniciativa da vereadora Talita Cadeirante (PSB). Nascida em Cachoeira Paulista, Maria Helena mudou-se para
Taubaté em 1973 para cursar Medicina. Fez especialização em Medicina do Trabalho, em Pneumologia e Tisiologia e em Saúde Pública. Em 1979 foi
aprovada em concurso da Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo para atuar em Taubaté, onde
trabalhou por 35 anos. Foi professora na Universidade de Taubaté.
Em 1984, foi aprovada em concurso público federal, mas prestou serviços médicos à população
taubateana até a sua aposentadoria. Além das
obrigações como profissional concursada, foi professora voluntária para internos de Medicina.
“Fico honrada em entregar esse título. Primeiro título que estou entregando no mandato é
para uma mulher que atua na saúde. Estendo essa
homenagem a todos da classe que lutaram arduamente nesses dois anos de pandemia, que estiveram na linha de frente.”

“É uma honra para mim. Depois de 50 anos de
Taubaté, sou muito taubateana. Sou muito grata a
minha profissão, que me permitiu atender tantos
pacientes ”, declarou Maria Helena.
Coletor
O coletor de lixo Reinaldo Santos Barbosa é o
indicado do vereador Adriano Coletor Tigrão (Cidadania). Nascido em Itabuna (BA), ele trabalha na
Prefeitura de Taubaté desde 2002, após ingressar
por meio de concurso público. Ainda traz no currículo um emprego na Madeireira Guimarães e na
construtora Ladeira Miranda, em Taubaté.
“É uma emoção homenagear um amigo, companheiro de trabalho. Como ex-coletor de lixo, é
uma grande honra”, afirmou Tigrão.
“É um dia de muita honra para mim, coletor de
lixo em Taubaté, com muito orgulho. Só tenho a
agradecer e dizer para todos: não desistam do seu
sonho, a gente pode chegar longe, basta ter fé em
Deus”, afirmou Reinaldo.
Os vereadores Elisa Representa Taubaté (Cidadania) e Jessé Silva (PL) participaram da solenidade. O vídeo está disponível no canal da TV Câmara Taubaté no Youtube.

Atrás: Vanderlei
Almeida,
Diego Fonseca,
Serginho;
na frente,
Marli Narciso,
Boanerge, Talita
Cadeirante,
Maria Helena,
Reinaldo
Barbosa e
Adriano Coletor
Tigrão
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PALAVRA DOS VEREADORES

74ª sessão ordinária
PLO 175/2022, eu não consigo
visualizar - porque não está
discriminado - se tem recurso
para aquele passe. Aproxima- O Cras traz para a gente toda damente, dos 400 moradores
uma explicação, só que eu fico de rua em Taubaté, 50% são
muito preocupado. Hoje fi- de fora. Pega o passinho e enzeram uma ação na praça Nossa trega para ele, volte para sua
Senhora Aparecida. Fizeram cidade. Fica aí um alerta.

O vereador Serginho se mostrou preocupado com a situação
dos moradores de rua, apesar das
ações realizadas pelo Centro de
Referência da Assistência Social.

SERGINHO
Progressistas

ações ontem também na beira
da Dutra. Só que são ações esporádicas, não resolvem o problema. Fico feliz com o Serviço
Especializado de Abordagem
Social, mas queremos mais.
A minha preocupação é que,
olhando a peça orçamentária, o

A vereadora Vivi da Rádio confirmou que fez parte das manifestações pró-Bolsonaro após os resultados das eleições de 2022.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos
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- Estive, sim, em frente ao Cavex.
Fui lá com os meus irmãos defender a minha pátria amada.
Estive lá, tenho estado, estarei
sempre que puder. Não consigo
estar em todas porque eu ainda
tenho um bebê pequeno. Mas
estive lá na quarta-feira, foi lindo
de se ver. Muita gente não conseguiu chegar. Eu só cheguei
porque eu fui lá pela Imaculada,
pela estrada da Itapecerica. Mas
foi lindo demais, emocionante.
Parabéns aos responsáveis, pa-
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Coreto
O vereador comentou os pedidos de retirada de um coreto
que tem servido de abrigo para
moradores de rua. Ele afirmou
que já pede isso há 10 anos e que
não adianta cobrar somente o
vereador, pois ele não tem poder
para efetuar a demolição.

rabéns às pessoas que levaram ajuda de água, que
contribuíram. É lindo, é democrático, é direito nosso manifestar sim, a nossa tristeza
pela perda dessa eleição.
Cidadão taubateano
Vivi destacou o projeto de
sua autoria que deu o título de
cidadão taubateano ao médico
otorrinolaringologista
Carlos
Nigro. Ela ressaltou o sucesso
de Nigro, que tratou 10 mil pacientes de covid.
Linguagem neutra
A vereadora também agradeceu ao prefeito por sancionar
o projeto contra o uso de linguagem neutra no município.

PALAVRA DOS VEREADORES

74ª sessão ordinária
do Água Quente, Esplanada
Santa Terezinha, Marlene Miranda, São Gonçalo… Não
vemos uma atitude desses
secretários nessas ações. As
- Eu não posso estar fazendo o nossas emendas não saem.
que é obrigação de vocês, se- Não sei o que acontece. A
cretários. Executar as emendas gente não consegue colocar
dos vereadores, executar as ati- emenda em prática.

O vereador Adriano Coletor Tigrão criticou a falta de atitude de
alguns secretários em relação aos
bairros mais carentes e comunidades de Taubaté e cobrou providências do prefeito.

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania

tudes que os vereadores vêm
tomando para ajudar as comunidades. Prefeito Saud, vamos
colocar esses secretários todos
em uma panela só e cobrar
de cada um. Que exerça a sua
função de trabalhador da nossa
cidade, porque o povo paga,
não é de graça. A comunidade

O vereador Alberto Barreto
compartilhou um dado sobre a
fome no Brasil e expressou sua indignação, já que a divulgação da
notícia ocorreu apenas após o período eleitoral.

ALBERTO BARRETO
PRTB

- Durante o governo Bolsonaro, despencou o número
de pessoas passando fome no
Brasil. Por que será que essa informação só chega para a população pós-eleição? Durante
o governo Bolsonaro, principalmente durante a pandemia,
com o programa Auxílio Brasil,
ele conseguiu tirar muitas
pessoas da linha da pobreza e
da miséria. Estão aí os dados do
Banco Mundial. Quem quiser

Projetos sociais
O parlamentar sugeriu que
projetos como a Soapro e a
Guarda Mirim ficassem dentro
das comunidades carentes.
“A gente tem que começar a
trabalhar dentro das quebradas,
com ações eficazes, com ações
de atitude dos nossos governantes”, afirmou.

contestar, que conteste a
fonte, que é o Banco Mundial.
Manifestações
Barreto falou sobre as manifestações realizadas pelo Brasil
que contestam o resultado das
eleições. “Eram famílias rezando embaixo de chuva, no
frio, rezando um terço pelo país.
São pessoas democráticas que só
querem eleições transparentes.”
Processo eleitoral
O parlamentar criticou o argumento que diz que político
que não confia na urna eletrônica deveria renunciar ao cargo.
Ele também defendeu o quociente eleitoral e disse que “não
pode menosprezar um vereador
pela quantidade de votos que ele
teve, isso é um desrespeito.”
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PALAVRA DOS VEREADORES

74ª sessão ordinária
O vereador Boanerge destacou
que esteve na Secretaria Municipal de Serviços Públicos para se
informar sobre como está a situação dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).

BOANERGE
PTB

- Fomos lá cobrar na secretaria
do Magno [Alexandre Magno,
secretário], a de Serviços Públicos, sobre os PEVs - temos
fotos aí. Então, estou avisando
o pessoal, dando a resposta à
população sobre os PEVs, principalmente o do Santa Helena,
que está totalmente depredado.
Olha só, ano que vem começa
aí a revitalização dos PEV’s, [estamos] aguardando a licitação
para poder recomeçar.

O vereador João Henrique Dentinho defendeu as manifestações
populares que contestam o resultado da eleição presidencial. Para
ele, a luta é pelo Brasil.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União
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- Onde tem uma faixa de partido
político? Onde tem uma foto do
Bolsonaro? Nem de dia, nem de
noite. Esse povo está a noite inteira lá, pacificamente. Olha,
está tendo toda essa movimentação em Brasília, Rio de Janeiro, estava maravilhoso, lotadérrimo. Brasília, todos os
cantos. Quantos e quantos
caminhoneiros em Cuiabá?
Quantos caminhoneiros com a
bandeira do Brasil? Esquerda,
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Rua particular
Boanerge também informou
a chegada da verba para a remoção dos postes da rua particular Nunes, no bairro Monção.
“Talvez não dê para fazer essa
remoção ainda este ano, mas
o mais importante nós conseguimos, que é a verba. Essa remoção será feita.”
Manifestações
Ele defendeu os eleitores que
estão no Cavex em protesto pelo
resultado da eleição presidencial. “Não é meia dúzia de pessoas da nossa cidade que está
com ʻmimimiʼ. É praticamente a
maior parte da população taubateana, porque Taubaté se mostrou ser uma cidade conservadora. Onde o conservadorismo
existe, existe disciplina, existe
ordem, existe progresso.”

não importa o que vai acontecer, o que importa é que nós
vamos lutar pelo Brasil até o
final. Não é o Dentinho, não é
o político, é o povo brasileiro.
Futebol
Dentinho mencionou uma
postagem na qual a Associação
Desportiva Taubaté agradece ao
secretário Lucas Dominoni e a
Secretaria de Esportes pelo esforço e dedicação para que a
partida do dia 3 de novembro
fosse realizada no Joaquinzão.
Turismo e Cultura
Ele informou que esteve com
os artistas responsáveis pelas
esculturas que serão colocadas
nas rotatórias e que elas ficarão
prontas no próximo ano.

PALAVRA DOS VEREADORES

74ª sessão ordinária
Pinda, outros querem atravessar para ir para o Parque
Três Marias e outra grande
parte quer ir ao super- Uma [situação] é o engarrafa- mercado, na rede atacadista
mento que fica ali no Horto Flo- ali, que é o Assaí Atacadista.

O vereador Moises Luciano Pirulito apontou um problema de
trânsito que é frequente na Vila
São José.

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL

restal, na esquina da Rodoviária
Nova. Tem um bendito de um
semáforo ali, que foi motivo de
outro requerimento, que forma
um gargalo ali naquele pedaço
e fica congestionado até lá em
cima. É impressionante como
as pessoas perdem 20 minutos,
meia hora, ali naquele pedaço,
e por quê? Uns querem pegar
a Dutra realmente para ir para

O vereador Paulo Miranda criticou a maneira como foi tratado
em um posto de saúde da cidade.

PAULO MIRANDA
MDB

- A gente vai em alguns lugares
na Prefeitura, em alguns postos
de saúde, oferecer ajuda e bate
na porta: “Quem é o responsável? Eu sou o vereador fulano
de tal, vim oferecer ajuda, para
que eu possa destinar uma
emenda, o que a senhora está
precisando?”. A primeira coisa
que ela me respondeu: “Cadê
a máscara do senhor?”. Aí eu
falei: “está aqui na minha mão”
- estava na mão, não tinha colocado. Ela falou: “ninguém vai
atender o senhor sem máscara”.

Mobilidade Urbana
O vereador criticou a Secretaria de Mobilidade Urbana, que
só tem causado “dissabores”.
“É complicado, é difícil para
a gente tentar entender. A gente
vai no caminho do bom diálogo
e da parceria, acreditando, mas
tem hora que olha… fica entalado aqui. Eu já tentei por bem,
não vou tentar mais. Agora vão
ser outros caminhos”, afirmou
Moises Pirulito.

Eu falei “tá bom, beleza”. “É
só o senhor pôr a máscara na
carinha que nós vamos atendê-lo”. Vai ser difícil eu voltar lá,
porque é igual bar, se você for
maltratado, não volta, acaba
dando um desgaste. Pra senhora que estava lá, pense
duas vezes. Se a senhora trata
a gente assim, imagina quem
vai pedir socorro?
Paralimpíadas
O parlamentar parabenizou
a abertura das Paralimpíadas
na Escola Madre Cecília, mas
sentiu falta da presença do paratleta de Taubaté André Rocha,
que é campeão mundial.
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74ª sessão ordinária
O vereador Richardson da Padaria falou sobre a visita ao Hospital Municipal Universitário de
Taubaté (H-Mut) para fiscalizar a
aplicação de emenda parlamentar
de sua autoria, destinada à reforma da Clínica II.

RICHARDSON DA PADARIA
União

- A gente esteve fazendo essa fiscalização e acabamos ficando
junto com o deputado [Sérgio
Victor, do Novo], que também
estava fazendo a fiscalização e
conhecendo o projeto. É um investimento, são três projetos de
R$ 5 milhões, e a gente está disposto a ajudar a unir forças. O
pessoal do H-Mut vai entrar em
contato com alguns vereadores
para conhecer o projeto, para

Partido
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ver a importância da gente
trazer um atendimento humanizado às mães e, principalmente, ter uma maternidade
de qualidade. Isso vai ser um
marco para a cidade.
Criminalidade
O parlamentar lamentou a situação das pessoas que moram
na rua e o crescimento da criminalidade perto delas. Ele destacou o problema de furtos no
Barreiro.
Paralimpíadas
Richardson comentou a abertura da 17ª Paralimpíadas, promovida pela Escola Madre
Cecília, e parabenizou os profissionais envolvidos.
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Sessão
75ª SESSÃO ORDINÁRIA
16.11.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens
e de proposições apresentadas pelos
Vereadores.
Discussão e votação de proposições em
destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 55/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que estabelece prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos e privados às pessoas
com Transtorno do Espectro Autista –
TEA e obriga os estabelecimentos públicos e privados a inserção nas placas
de atendimento prioritário do símbolo
mundial do autismo no âmbito do Município de Taubaté.
- Há uma emenda.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 62/2022, de autoria da Vereadora Talita Cadeirante, que dispõe sobre
a proibição de cobrança de taxa extra ou
valor adicional para matrícula e/ou mensalidade de alunos com TEA – Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de
Down, ou qualquer deficiência física e/
ou intelectual nas instituições de ensino
no âmbito do Município de Taubaté, e dá
outras providências.
- Há uma emenda.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 32/2022, de autoria do Vereador Douglas Carbonne, que denomina
18
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Daniel Pereira da Silva a atual Rua 5 do
Conjunto Habitacional Vale dos Bandeirantes, localizado no bairro São Gonçalo,
neste Município.
- Há três emendas.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 174/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que revoga a Lei nº 4.692,
de 11 de julho de 2012 (denomina Rua
José Vicente Vieira de Araújo).
- Há uma emenda.
ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 37/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que revoga a Lei nº 4.562,
de 23 de novembro de 2011 (Feriado de 5
de dezembro).
- Há duas emendas.
ITEM 6
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 102/2022c, de autoria do
Prefeito Municipal, que autoriza o Município a contratar com a Desenvolve São
Paulo - Agência de Fomento do Estado
de São Paulo, operações de créditos
com outorga de garantia e dá outras
providências.
PALAVRA DOS VEREADORES
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, Republicanos
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
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Serginho, Progressistas
Plenário Jaurés Guisard, 11 de novembro
de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Decreto
DECRETO LEGISLATIVO Nº 662/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº 20/2022
Autoria: Vereador Richardson da Padaria
Altera o Decreto Legislativo nº 11, de 28
de maio de 1991.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º O caput do art. 2º do Decreto Legislativo nº 11, de 28 de maio de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º O projeto de decreto legislativo
contemplará uma única pessoa.”
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 9 de novembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Lei orgânica
EMENDA À LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ Nº 80,
DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022
Autoria: Vereadora Vivi da Rádio e demais
vereadores
Altera a redação do inciso IX, do art. 168
da Lei Orgânica do Município de Taubaté
para acrescentar o Mercado Municipal
como patrimônio cultural do município
de Taubaté.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
APROVA E A MESA PROMULGA A SEGUINTE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, NOS TERMOS

ATOS OFICIAIS

DO § 2º DO SEU ARTIGO 26:
Art. 1º Esta Emenda dá nova redação ao
inciso IX, do art. 168 da Lei Orgânica do
Município de Taubaté, de 3 de abril de
1990, para acrescentar o Mercado Municipal como patrimônio cultural do município de Taubaté.
Art. 2º O inciso IX do art. 168 da Lei Orgânica do Município de Taubaté passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 168. ...
...
IX - a Feira da “Breganha” e o Mercado
Municipal;”
Art. 3º Esta Emenda à Lei Orgânica entra
em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 9 de novembro de 2022.
MESA DA CÂMARA

Lei orçamentária anual
ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA
REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL
DE TAUBATÉ SOBRE O PROJETO DE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O
EXERCÍCIO DE 2023.
Às 14h do dia 27 de outubro de 2022,
sob a presidência da Vereadora Elisa Representa Taubaté, teve início a primeira
audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o Projeto de
Lei Orçamentária Anual para o exercício
de 2023. A presidente nomeou as autoridades presentes, a saber: Sr. Plínio dos
Santos Junior, Diretor de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Taubaté;
Srª. Natallyne Colósimo, Diretora Geral
do Instituto de Previdência do Município
de Taubaté - IPMT; Prof. Me. Francisco
de Assis Coelho, Controlador Interno da
Universidade de Taubaté - UNITAU, representando também a Fundação Caixa
Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES; Prof. Me.
Ivair Alves dos Santos, Diretor Presidente
da Fundação Universitária de Taubaté
- FUST; Srª. Fabiana Bertolo, represen-
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tando a Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté - FUNAC; e Prof. Dr.
Eduardo Hidenori Enari, Diretor Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa,
Tecnologia e Inovação da Universidade
de Taubaté - FAPETI.
Na sequência, a presidente registrou
a presença dos vereadores Alberto
Barreto, Serginho e Marcelo Macedo e
dos assessores parlamentares Vinicius
Nunes, Felipe Mazzuia e Cyntia Antunes,
representando respectivamente os vereadores Talita Cadeirante, Adriano Coletor
Tigrão e João Henrique Dentinho. A presença dos vereadores e dos demais participantes pode ser conferida nos documentos anexados a esta ata.
Em seguida, a presidente informou as
normas de andamento da audiência,
conforme o regulamento previamente
publicado.
Após os esclarecimentos, foi dado início
aos debates. Para discorrer sobre a LOA
2023, foram chamados os representantes
dos órgãos públicos. Todo o material
exibido na apresentação está anexado a
esta ata.
Após a apresentação, os Vereadores Alberto Barreto, Serginho, Marcelo Macedo
e Elisa Representa Taubaté e o assessor
Vinicius Nunes fizeram suas considerações e questionamentos que foram respondidos pelos representantes. Também
foram respondidos questionamentos encaminhados via WhatsApp e formulados
por munícipes presentes à audiência
pública.
Finalizada a fase das sugestões e perguntas e não havendo mais nada a deliberar, a Presidente dos trabalhos declarou encerrada a Audiência.
Para constar, foi lavrada esta Ata, que
vai assinada por mim, Luciana Izaura de
Moraes, Consultora Legislativa, e pela suplente da Comissão de Finanças e Orçamento e Presidente da audiência pública,
Vereadora Elisa Representa Taubaté.
ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA

REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL
DE TAUBATÉ SOBRE O PROJETO DE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O
EXERCÍCIO DE 2023.
Às 14h do dia 31 de outubro de 2022, sob
a presidência da Vereadora Elisa Representa Taubaté, teve início a segunda audiência pública da Comissão de Finanças
e Orçamento sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023.
A presidente nomeou as autoridades presentes, a saber: Sr. Fernando Amâncio de
Camargo, Secretário de Finanças; Srª.
Kátia Oliveira, Diretora de Convênio, representando a Secretaria de Gabinete e
a Secretaria de Governo e Relações Institucionais; Sr. Lucas Alcântara Dominoni,
Secretário de Esporte, Lazer e Qualidade
de Vida; Sr. Alexandre Ferri, Secretário de
Desenvolvimento, Inovação e Turismo;
Sr. Rodrigo de Oliveira Rodrigues, Secretário de Obras; Capitão PM Carlos Alberto
Souza, Secretário de Segurança Pública;
e Sr. Renan Santana Carvalho, Secretário
de Habitação.
Na sequência, a presidente registrou a
presença dos vereadores Alberto Barreto,
Luiz Henrique Neneca, Vivi da Rádio,
Marcelo Macedo, Boanerge e João Henrique Dentinho e dos assessores parlamentares Vinicius Nunes, Felipe Mazzuia,
Rodrigo Miranda e José Clair, representando respectivamente os vereadores
Talita Cadeirante, Adriano Coletor Tigrão,
Richardson da Padaria e Serginho. A presença dos vereadores e dos demais participantes pode ser conferida nos documentos anexados a esta ata.
Em seguida, a presidente informou as
normas de andamento da audiência,
conforme o regulamento previamente
publicado.
Após os esclarecimentos, foi dado início
aos debates. Para discorrer sobre a LOA
2023, foi chamado o Secretário de Finanças, Sr. Fernando Amâncio. Todo o
material exibido na apresentação está
anexado a esta ata.
Após a apresentação, os Vereadores Alberto Barreto e Elisa Representa Taubaté
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e o assessor José Clair fizeram suas considerações e questionamentos que foram
respondidos pelos secretários e representantes presentes. Não houve inscrição para utilização da tribuna por
munícipes tampouco questionamentos
encaminhados por WhatsApp.
Finalizada a fase das sugestões e perguntas e não havendo mais nada a deliberar, a Presidente dos trabalhos declarou encerrada a Audiência.
Para constar, foi lavrada esta Ata, que
vai assinada por mim, Luciana Izaura de
Moraes, Consultora Legislativa, e pela suplente da Comissão de Finanças e Orçamento e Presidente da audiência pública,
Vereadora Elisa Representa Taubaté.
ATA DA TERCEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA
REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL
DE TAUBATÉ SOBRE O PROJETO DE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O
EXERCÍCIO DE 2023.
Às 9h do dia 4 de novembro de 2022, sob
a presidência do Vereador Rodson Lima
Bobi, teve início a terceira audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023. O
presidente nomeou as autoridades presentes, a saber: Sr. Fernando Amâncio
de Camargo, Secretário de Finanças; Sr.
Lucio Fabio Araujo, Secretário de Planejamento; Srª. Isabel Marin, Secretária Adjunta de Desenvolvimento e Inclusão Social; Srª. Aparecida Venância
Nascimento Fujií, Secretária Adjunta de
Serviços Públicos; Sr. Paulo Roberto de
Oliveira Junior, Secretário interino de
Cultura e Economia Criativa; Srª. Magali
Neves Rodrigues, Secretária de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal; Srª. Queila
Matarazzo, Diretora de Trânsito, representando a Secretaria de Mobilidade
Urbana; e a Srª. Monique Vidal, Secretária
de Administração.
Na sequência, o presidente registrou a
presença dos vereadores Jessé Silva, Richardson da Padaria, Elisa Representa
20
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Taubaté, Adriano Coletor Tigrão, Marcelo
Macedo, Moises Luciano Pirulito, Douglas
Carbonne, Vivi da Rádio, Diego Fonseca e
Neneca Luiz Henrique e dos assessores
parlamentares Vinicius Nunes, Anne
Cozendey, Cyntia Antunes e Fernando
Monte Mor, representando respectivamente os vereadores Talita Cadeirante,
Boanerge, João Henrique Dentinho e Alberto Barreto. A presença dos vereadores
e dos demais participantes pode ser conferida nos documentos anexados a esta
ata.
Em seguida, o presidente informou as
normas de andamento da audiência,
conforme o regulamento previamente
publicado.
Após os esclarecimentos, foi dado início
aos debates. Para discorrer sobre a LOA
2023, foi chamado o Secretário de Finanças, Sr. Fernando Amâncio. Todo o
material exibido na apresentação está
anexado a esta ata.
Após a apresentação, os Vereadores
Jessé Silva, Marcelo Macedo, Elisa Representa Taubaté, Adriano Coletor Tigrão,
Vivi da Rádio, Diego Fonseca, Neneca
Luiz Henrique e Rodson Lima Bobi e a
assessora Cyntia fizeram suas considerações e questionamentos que foram
respondidos pelos secretários e representantes presentes. Também foram
respondidos questionamentos encaminhados via WhatsApp e formulados por
munícipes presentes à audiência pública.
Finalizada a fase das sugestões e perguntas e não havendo mais nada a deliberar, o Presidente dos trabalhos declarou encerrada a Audiência.
Para constar, foi lavrada esta Ata, que
vai assinada por mim, Luciana Izaura de
Moraes, Consultora Legislativa, e pelo secretário da Comissão de Finanças e Orçamento e Presidente da audiência pública, Vereador Rodson Lima Bobi.
ATA DA QUARTA AUDIÊNCIA PÚBLICA
REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL
DE TAUBATÉ SOBRE O PROJETO DE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O
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EXERCÍCIO DE 2023.
Às 18h do dia 7 de novembro de 2022,
sob a presidência da Vereadora Elisa Representa Taubaté, teve início a quarta audiência pública da Comissão de Finanças
e Orçamento sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023.
A presidente nomeou as autoridades presentes, a saber: Sr. Fernando Amâncio de
Camargo, Secretário de Finanças; Prof.
Dr. Mario Celso Peloggia, Secretário de
Saúde; Profª. Vera Hilst, Secretária de
Educação; Dr. Carlos Eduardo Reis de Oliveira, Secretário de Justiça e Cidadania;
e Dr. Jayme Rodrigues de Faria Neto, Procurador Geral do Município.
Na sequência, a presidente registrou a
presença dos vereadores Alberto Barreto,
Diego Fonseca, Richardson da Padaria,
Marcelo Macedo, Serginho, Talita Cadeirante, Moises Luciano Pirulito e Vivi da
Rádio. A presença dos vereadores e dos
demais participantes pode ser conferida
nos documentos anexados a esta ata.
Em seguida, a presidente informou as
normas de andamento da audiência,
conforme o regulamento previamente
publicado.
Após os esclarecimentos, foi dado início
aos debates. Para discorrer sobre a LOA
2023, foi chamado o Secretário de Finanças, Sr. Fernando Amâncio. Todo o
material exibido na apresentação está
anexado a esta ata.
Após a apresentação, os Vereadores Alberto Barreto, Talita Cadeirante, Diego
Fonseca, Richardson da Padaria, Serginho, Moises Luciano Pirulito, Elisa Representa Taubaté e Vivi da Rádio fizeram
suas considerações e questionamentos
que foram respondidos pelos secretários
presentes. Também foram respondidos
questionamentos encaminhados via
WhatsApp por munícipes que acompanhavam a audiência.
Finalizada a fase das sugestões e perguntas e não havendo mais nada a deliberar, a Presidente dos trabalhos declarou encerrada a Audiência.
Para constar, foi lavrada esta Ata, que
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vai assinada por mim, Luciana Izaura de
Moraes, Consultora Legislativa, e pela suplente da Comissão de Finanças e Orçamento e Presidente da audiência pública,
Vereadora Elisa Representa Taubaté.

Portaria
PORTARIA N.º 100/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
Suspender o expediente da Câmara Municipal de Taubaté no dia 14 de novembro
de 2022, segunda-feira.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 09 de novembro de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas e
seus anexos estão disponíveis no site camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 2620/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
manutenção no playground da Escola
EMEI Oswaldo Barbosa Guisard, no bairro
Jardim Ana Emília.
Of. nº 1425/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que já foram adotadas as providências para manutenção do espaço.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2621/2022
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Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
a instalação de um Cemume na UBS
Mourisco.
Of. nº 1425/2022
A Área de Assistência Farmacêutica da
Secretaria de Saúde informa que com a
finalidade de facilitar o acesso dos Munícipes a todos os medicamentos padronizados na REMUME — Relação Municipal
de Medicamentos Essenciais, entre eles
psicotrópicos e insumos para insulina, a
Secretaria de Saúde possui um projeto de
descentralização da Farmácia CEMUME.
O projeto já está em andamento, no momento com o planejamento necessário
para adequar o espaço e os recursos humanos. Entretanto, a previsão para que a
área azul da cidade seja beneficiada com
a implantação da Farmácia CEMUME
dentro da UBS Mais Mourisco em 2023.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2622/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente a
Adequação da UBS+ da Independência
com uma base do Cemume.
Of. nº 1425/2022
A Área de Assistência Farmacêutica da
Secretaria de Saúde informa que com a
finalidade de facilitar o acesso dos Munícipes a todos os medicamentos padronizados na REMUME — Relação Municipal
de Medicamentos Essenciais, entre eles
psicotrópicos e insumos para insulina, a
Secretaria de Saúde possui um projeto de
descentralização da Farmácia CEMUME.
O projeto tem como objetivo implantar
uma Farmácia CEMUME para cada uma
das quatro áreas da cidade (vermelha,
azul, amarela e verde).
A UBS Mais Independência possui uma
planta pequena, sem espaço para as ampliações necessárias para incluir a Far-

mácia de fauna que atenda a legislação
sanitária.
Na área amarela o planejamento é para
que a Farmácia esteja inserida na UBS
Mais CECAP que encontra-se em construção e contempla a farmácia em sua
planta.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2623/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
informações sobre o impacto financeiro
em relação à aplicação do PLC 25/2022.
Of. nº 1425/2022
A Secretaria de Educação informa que a
proposição referente ao Projeto de Lei
Complementar n° 25/2022 foi arquivada
em 08 de setembro de 2022.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2624/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
solução urgente do problema da fossa na
escola EMEIEF Benedito Augusto Correa
Conego, localizada no bairro Granjas
Reunidas São Judas Tadeu.
Of. nº 1425/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação
informa que as providências cabíveis já
foram adotadas.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2625/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
informações sobre o funcionamento de
comissões especiais na Secretaria Muni-

Câmara Municipal de Taubaté, 11.11.2022 - Boletim Legislativo nº 1489

21

ATOS OFICIAIS

cipal de Cultura e Economia Criativa.
Of. nº 1425/2022
A Secretaria de Cultura
Criativa informa que não
especifica para seleção
culturais.
Vice-Prefeita no exercício
Prefeito Municipal

e Economia
há comissão
de projetos
do cargo de

Requerimento N° 2626/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
implantação de semáforo na rotatória da
Avenida Independência.
Of. nº 1425/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que já existe projeto para a implantação de semáforo no cruzamento
da avenida Assis Chateaubriand x av. Independência, porém, para garantir o seu
adequado funcionamento, será necessária a retirada da rotatória, inverter o
sentido de circulação da rua Antônio Camilher Filho e abrir a saída do Conjunto
Residencial Urupês pela rua Edi Santana
de Freitas. Tais intervenções estão em
fase de planejamento orçamentário e financeiro e devem ser executadas no
início de 2023.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2627/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
providências em relação à invasão de
local público.
Of. nº 1425/2022
O comandante da Guarda Civil Municipal,
da Secretaria de Segurança Pública Municipal, informa que em patrulhamento
preventivo entre um próprio público e
outro a Guarda Civil realiza a segurança
preventiva no local citado e que o local
22
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segue monitorado, e já foi solicitado pelo
vereador Neneca a construção de um
muro alto o local, a fim de se evitar a invasão. Informa, ainda, que intensificará
as rondas no local e acionará a Secretaria
de Desenvolvimento e Inclusão Social
sempre que necessário.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2628/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
providências em relação à cracolândia
que está se formando às margens da Rodovia Dutra.
Of. nº 1425/2022
O comandante da Guarda Civil Municipal,
da Secretaria de Segurança Pública Municipal, informa que embora o local indicado seja de domínio da Polícia Rodoviária, atua conjuntamente com PRF
nesse sentido, principalmente no período que antecedeu o Dia Nacional de
Nossa Senhora Aparecida, e na oportunidade informa que algumas ações de
trabalho preventivo e em conjunto com
a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, buscando boas práticas,
inclusive em outros municípios, conforme visita feita à Ecopistas e CCR Nova
Dutra no mês de setembro, haja vista as
atuações daqueles órgãos em parcerias
com municípios, visando minimizar essa
questão de pessoas em situação de rua
que assola o país inteiro. O objetivo é
atuar na formação e melhoria dos currículos das pessoas em situação de rua
que queiram aceitar os serviços ofertados, e nesse caso, de forma diferenciada para que possam, após trabalho
multidisciplinar de requalificação profissional, serem reinseridas no mercado de
trabalho e dessa forma deixar a situação
de rua. O comandante informa, ainda,
que há tratativas da CCR Nova Dutra
com a Secretaria de Cultura e Economia
Criativa com projetos voltados ao aten-
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dimento e oferta de oportunidade nessa
situação, tais projetos ainda estão sendo
criados para que possam ser implementados num futuro próximo, visando a minimização dessa situação. A Secretaria
de Desenvolvimento e Inclusão Social
também está realizando um trabalho que
se refere ao Passe Social, visando ofertar
a oportunidade daqueles que são residentes ou pertencentes a outros municípios de retornarem para seu município
de origem na região do Vale do Paraíba,
por meio de um trabalho integrado com
a assistência social entre os municípios,
e assim diminuir em cerca de 40% das
pessoas cadastradas em Taubaté.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2629/2022
Autor: Ronaldo Homem Montanha
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de informações
sobre o tempo de espera dos pacientes
que necessitam usar o PSI - H-Mut (Pronto-Socorro Infantil do Hospital Municipal
Universitário de Taubaté).
Of. nº 1431/2022
A Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde informa que disponibiliza um total de três pediatras que
atendem 24h. Considerando que há
crianças internadas para tratamentos
com antibioticoterapia venosa, não podendo receber alta médica; considerando também alguns casos inseridos
no Sistema da Central de Regulação
de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross),onde aguarda serem aceitos pelo
sistema do estado; considerando que
todas crianças internadas precisam que
o pediatra visitador realize a atualização
de sua prescrição médica para continuidade do tratamento, com isso requerendo um tempo com muita atenção no
atendimento; considerando que somos
um Pronto Atendimento e recebemos
alguns casos graves, onde requer auxílio
de toda equipe médica e de enfermagem
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para salvar a vida da criança, podendo
causar um atraso nos casos menos
graves; e, considerando que a mudança
climática causa aumento de doenças respiratórias, em crianças acarretando aumento significativo no fluxo. A Rede de
Urgência e Emergência da Secretaria de
Saúde se compromete em orientar toda
equipe para que comuniquem possíveis
atrasos nos atendimentos e coloca-se à
disposição para mais esclarecimentos.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2630/2022
Autor: Ronaldo Homem Montanha
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de revitalização horizontal das lombadas e lombofaixas do
nosso município.
Of. nº 1431/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que se encontra em sua programação a revitalização da sinalização das
lombadas do município.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2631/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o porquê da falta de professores da
disciplina de Educação Física no ensino
fundamental nas escolas municipais.
Of. nº 1430/2022
1- Existem professores da disciplina
de Educação Física exercendo outras
funções que não a de ministrar aulas? Se
sim, quantos e onde estão alocados?
As informações poderão ser esclarecidas
junto à Secretaria de Educação.
2- No último concurso público, quantos
professores desta disciplina foram chamados e empossados?
Por meio do Edital 1/2022, foram convocados quatro classificados por disciplina
de Educação Física, sendo dois já empos-
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sados e dois que ainda estão no prazo
para posse.
3- Quais medidas seriam tomadas para
sanar este problema?
As aulas deixadas em substituição pelos
docentes afastados de sala de aula são
ofertadas como carga suplementar para
os docentes do quadro de magistério do
sistema de ensino.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2632/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
sinalização e redutor de velocidade nas
imediações do Condomínio Trivellato, no
Jardim Gurilândia
Of. nº 1427/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a sinalização horizontal e vertical no trecho indicado foi implantada,
conforme imagens abaixo.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2633/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
medidas para acabar com escorpiões
na rua Brasilina Moreira dos Santos, no
Jardim Sônia Maria.
Of. nº 1427/2022
Segundo informa a Saúde, na data de
20/9/2022, agentes do CAS - Controle de
Animais Sinantrópicos estiveram na residência supracitada para realizar vistoria
e orientações sobre escorpiões e, no momento da vistoria, constataram alguns
acessos que facilitam o aparecimento
dos animais sinantrópicos.
A responsável foi orientada sobre as barreiras físicas e procedimentos em relação
ao aparecimento dos escorpiões em sua
residência.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2634/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre embarque e
desembarque de pacientes em frente
à Unidade de Diálise na rua Benedito
Cursino dos Santos.
Of. nº 1432/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, em vistoria na rua Benedito
Cursino dos Santos, verificou-se que há
permissão de embarque e desembarque
de pacientes no local indicado, conforme
imagens.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2636/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre obra emergencial de infraestrutura urbana na
avenida Dr. Avedis Victor Nahas - Portal
Mantiqueira.
Of. nº 1432/2022
A Secretaria de Obras informa que não foi
utilizada verba do Finisa para a execução
desses reparos. A primeira intervenção
foi feita em garantia pela empresa que
executou a referida obra. Posteriormente
houve o rompimento mais uma vez daquela área, onde foi detectado um problema no projeto. A Secretaria está providenciando os materiais necessários para
execução dos referidos reparos.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2637/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre possibilidade
de estabelecer um convênio com o Ministério da Justiça para que a Guarda Municipal tenha acesso ao Sistema Nacional
de Informações de Segurança Pública,
Prisional e sobre Drogas (Sinesp).
Of. nº 1432/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as in-
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formações prestadas pelo comandante
da Guarda Civil Municipal, da Secretaria
de Segurança Pública Municipal.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2638/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade da
reforma e manutenção da praça Santa
Cruz, no Bonfim.
Of. nº 1432/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que, após vistoria na praça, a solicitação
foi encaminhada à Secretaria de Obras,
para verificar a possibilidade de atendimento do pedido.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2639/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre dedetização
no Cemitério Municipal.
Of. nº 1432/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que são realizadas dedetizações mensais
pela empresa Combate, conforme cópia
dos últimos laudos e do contrato, anexos.
As dedetizações são acompanhadas por
um servidor do Cemitério e da Vigilância
Sanitária.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2640/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre o motivo dos
atrasos recorrentes em todas as linhas de
ônibus e o desmembramento das linhas
que houve fusões quando da fase restritiva da pandemia de covid-19.
Of. nº 1432/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte Pú24
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blico, informa que em relação aos atrasos
da linha 18/Distrito Industrial, aconteceram de fato, em virtude das obras de
recapeamento no bairro Paduan, cerca
de 20 dias de obras que ocasionaram
transtorno, diversos atrasos e impactos
negativos no transporte público, porém,
necessário para que as mudanças viárias
por motivos de segurança acontecessem.
Atualmente, a Secretaria não está recebendo reclamações dos usuários da
linha em tela, porém, como de costume
tem acompanhado externamente com a
equipe de fiscalização os problemas pontuais do transporte público, bem como
analisar as reclamações e trazer soluções
visando à coletividade.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2641/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero Requerimento nº 254/2022 Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito,
que designe a secretaria competente
para que seja realizada a manutenção
necessária com urgente.
Of. nº 1429/2022
Segue as informações prestadas pelo Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação:
1- Por qual motivo o serviço ainda não foi
executado?
O pregão presencial ao qual foi referido no
requerimento foi cancelado. A Prefeitura
iniciou então um novo processo, gerando
assim o Pregão Eletrônico 148/22 que se
refere a ata de manutenção predial da
Secretaria de Educação. A assinatura do
contrato se deu em 24/6/2022, e a partir
de então dando início às manutenções.
2- Quando o serviço será realizado?
Um lote com grande número de unidades
escolares que careciam de manutenção
foi enviado para que fosse executado no
primeiro momento, após a assinatura
do contrato. A EMEI Vereador Brasil Nathalino está listada no próximo lote, e a
manutenção contempla o toldo de en-
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trada da unidade.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2642/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, junto as secretarias competentes,
para que proceda a pintura do muro
do Centro Dia do Idoso localizado na
avenida Professor Walter Thaumaturgo
nº 187.
Of. nº 1429/2022
O Departamento de Proteção Social Especial, da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informa que
considerando que a Secretaria de Obras
não dispõe de estoque dos materiais necessários para os reparos necessários à
depredação do prédio público e considerando as necessidades de manutenção
predial dos equipamentos da Secretaria
de Desenvolvimento e Inclusão Social,
dessa forma, foi elaborado processo de
compras para a aquisição dos itens necessários para a revitalização dos prédios
pertencentes a esta pasta. Assim sendo,
aguarde-se os trâmites processuais de
compras para a realização do pleito
solicitado.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2643/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, junto as secretarias competentes,
para que proceda a manutenção do relógio da CTI, pois está parado.
Of. nº 1429/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que foi findado contrato
em 10/10/2022 com a empresa Madis Comércio e Serviços Ltda., para prestação
de serviços de manutenção preventiva
e corretiva nas quatro faces do relógio
do prédio da CTI (cópia anexa), para a
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devida manutenção.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2644/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, junto as secretarias competentes,
acerca dos moradores de rua em nosso
município que negam os serviços de acolhimento institucional.
Of. nº 1429/2022
A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, por meio da Diretoria de
Proteção Social Especial, executa o Decreto 7.053, de 23 de dezembro de 2009,
que versa sobre a Política Nacional para
a População em Situação de Rua. Os
serviços ofertados através dos equipamentos, conforme orienta a Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais
são:
- Centro de Referência Especializado
para População em Situação de Rua Centro Pop: ofertado de forma contínua
disponibilizando para as pessoas em situação de rua no município de Taubaté,
apoio social, por meio da busca ativa,
tanto quanto por demanda espontânea.
São realizados encaminhamentos para
os principais segmentos de serviços, segundo as demandas apontadas pelos
usuários, tais como: aquisição de documentos no Poupatempo, Cartório de Registro Civil, Cartório Eleitoral; encaminhamentos para atendimento médico na
área de saúde, tratamento para dependência química no Caps-AD; avaliação
de conduta no Cap II; encaminhamentos
para área de habitação; orientações jurídicas; órgãos de defesa e direitos; recâmbio para a cidade de origem aos migrantes; entre outros;
- Serviço Especializado em Abordagem
Social - Seas: ofertado de forma continuada e programada com a finalidade
de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos
territórios, a incidência de situações de
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risco pessoal e social, por violação de
direitos, como: trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes,
situação de rua, uso abusivo de cracke
outras drogas, dentre outras. No que refere-se às abordagens, a GCM tem identificado e qualificado a maior parte dos
indivíduos abordados. Para maior efetividade nas abordagens, o Seas vem realizando um trabalho articulado com GCM
e Defesa Civil.
- Abrigo Institucional de Acolhimento
para População em Situação de Rua Abrigo Pop Rua: oferta de forma contínua pernoite, higiene e alimentação
para população em situação de rua, seja
munícipe ou migrante. Garantindo a
proteção desta população contra as intempéries da rua.
Os serviços supracitados conseguem
ofertar diariamente 80 atendimentos no
Centro Pop e 50 vagas de pernoite no
Abrigo Pop Rua, para a população em situação de rua.
Os direitos socioassistenciais estão inscritos na Política Nacional de Assistência
Social (PNAS, 2004). Estes direitos balizam as ofertas do Sistema Único de
Assistência Social (Suas) e, portanto,
orientam o trabalho social desenvolvido
no Serviço Especializado de Abordagem
Social, tais como: 1- Direito a um atendimento digno, atencioso e respeitoso,
ausente de procedimentos vexatórios e
coercitivos.
2- Direito ao protagonismo e manifestação dos seus interesses. Estes direitos
estão ancorados na premissa constitucional da Política de Assistência Social
como direito do cidadão e dever do
estado. Isto impõe que o Serviço Especializado de Abordagem Social deve ser
prestado de maneira qualificada e focada
no cidadão e cidadã, e não na centralidade endógena dos processos institucionais. Desta forma, é direito do usuário
negar abordagem, bem como acolhimento institucional, se não o for, da sua
vontade.
Como alternativa à negativa de abordagem e acolhimento institucional, as

equipes do Serviço Especializado de
Abordagem Social executam um trabalho imprescindível, que é a construção
de vínculos de confiança com as pessoas
que se encontram nos espaços públicos.
Contudo, isso ocorre processualmente,
de tal forma a conscientizar sobre a importância dos serviços e do acolhimento,
para a saída gradual da situação de vulnerabilidade extrema.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2645/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, junto as secretarias competentes,
acerca do playground que foi entregue
para EMEIEF Mário Lemos de Oliveira, localizada na Estrada Municipal Geraldo
Cursino de Moura, 40 - Caieiras.
Of. nº 1429/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria Municipal
de Educação informa que não possui as
peças faltantes dos brinquedos, as que
foram referidas no requerimento, visto
que são objetos realocados de outras
unidades.
Contudo, será providenciada a realocação de novos brinquedos para contemplar o espaço do playground da
EMEIEF Mário Lemos de Oliveira.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2646/2022
Autor: Cesinha da Academia
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Serviços Públicos
que tome providências junto à Sabesp
quanto ao esgoto a céu aberto localizado
na entrada do Marlene Miranda.
Of. nº 1420/2022
A Divisão de Fiscalização de Meio Ambiente realizou vistoria no local e constatou que, no momento, comparando-se
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a situação às fotos anexadas pelo funcionário João Felipe, não havia vazamento
no dreno. Devido às constantes chuvas
dos dias 28 e 29 de setembro, havia um
fio de água que percorria toda a margem
da estrada.
Entretanto, constatou-se que a tubulação do dreno encontrava-se parcialmente amostra no talude que separa o
imóvel da estrada.
Em contato com a proprietária do imóvel,
Sra. Renata Viviane da Cunha, ela informou que o vazamento do dreno havia
sido interrompido e que, devido a um
desbarrancamento, a tubulação teria
ficado amostra.
Tendo em vista o exposto, a Divisão de
Fiscalização de Meio Ambiente lavrou a
Notificação 64/2022, dando prazo de 15
dias para que a autuada regularizasse as
condições do dreno da fossa, tanto no
sentido de impedir novos vazamentos
quanto no sentido de solucionar a tubulação exposta nas margens da estrada.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e do Bem-Estar Animal informa que a autuada realizou a remoção da tubulação,
conforme Notificação 64-2022, quanto ao
lançamento de águas servidas, conforme
imagem anexa.
Pelas margens da estrada corre apenas
um fio de água, que se estende por toda
extensão da mesma.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2647/2022
Autor: Cesinha da Academia
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Serviços Públicos
que tome providências junto à Sabesp
para sanar a falta de água no bairro
Chácara Flores.
Of. nº 1420/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que, para a implantação de infraestrutura
e rede de água potável e rede coletora de
esgoto, o loteamento necessita ser oficializado junto à Prefeitura Municipal
26

Consulte os requerimentos no
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para que a concessionária Sabesp possa
iniciar as tratativas de infraestrutura de
saneamento básico.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2648/2022
Autor: William Dell Net
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, que solicite ao
responsável a construção de calçada
nos terrenos localizados na rua José Geraldo Rodrigues do Prado, no bairro São
Gonçalo.
Of. nº 1434/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior adoção das providências necessárias.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2649/2022
Autor: William Dell Net
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, a poda das árvores existentes na EMEI Cecília Mattos
Pereira, no bairro São Gonçalo.
Of. nº 1434/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será inserida
em sua programação de serviços, com
prioridade.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2650/2022
Autor: William Dell Net
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, a revitalização da
praça localizada na rua Ana Tereza Ferrão
Pupo, no bairro São Gonçalo.
Of. nº 1434/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
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Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2651/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer informações sobre o atendimento médico na Estratégia de Saúde da
Família do bairro Piratininga.
Of. nº 1422/2022
A coordenadora médica da Área de Planejamento em Saúde, da Secretaria de
Saúde, informa que na unidade de ESF
Piratininga constam três equipes de Estratégia de Saúde da Família.
Cada equipe mínima da ESF deve ser
composta por um médico generalista, um
enfermeiro generalista, um ou dois técnicos de enfermagem e quatro agentes
comunitários de saúde.
Atualmente a unidade dispõe de três médicos generalistas, urn pediatra e um ginecologista de apoio.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2652/2022
Autor: Cesinha da Academia
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à secretaria competente que
instale boca de lobo na rua João Benedito Lobo dos Santos, bairro Marlene
Miranda.
Of. nº 1420/2022
A Secretaria de Obras informa que, em
vistoria no local, constatou-se que se
trata da necessidade de complemento
de 40 metros de rede de galerias pluviais,
pois no trecho há declividade acentuada
e soleira negativa.
Informa, ainda, que há processo anterior, com a existência de croqui para realização do serviço, mediante recursos e
programação.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
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PLINIO DOS SANTOS JÚNIOR
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BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
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Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Balancete
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