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SESSÃO

VEREADORES APROVAM
TRÊS PROJETOS
QUE BENEFICIAM
SERVIDORES DA UNITAU
Imprensa CMT

Três projetos de lei foram
aprovados pelos vereadores na
sessão do dia 17 com objetivo de
beneficiar os servidores da Universidade de Taubaté (Unitau).
As propostas têm autoria do prefeito José Saud (MDB) e seguem
para sanção dele, para que entrem em vigência.
A alteração dos vencimentos
dos servidores técnico-administrativos e docentes da Universidade e do Colégio estão
previstos no projeto de lei com-

2

plementar 12/2022. Segundo a
justificativa apresentada pela
Reitoria, a intenção é adequar a
remuneração dos servidores ao
salário-mínimo nacional. O impacto anual com a mudança será
de R$847 mil.
O auxílio-alimentação dos
servidores está definido no projeto de lei 73/2022, cujos efeitos
devem vigorar a partir de 1º de
maio. O valor é equivalente a
1,5 Unidade Fiscal do Município
de Taubaté (UFMT), o que cor-
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responde a R$348. Emenda da
Comissão de Justiça, aprovada
junto com o projeto, tira o aspecto autorizativo da proposta e
a torna impositiva.
Para garantir o pagamento
deste benefício, o projeto de lei
72/2022 autoriza a abertura de
crédito no valor de R$3 milhões
no orçamento da Unitau. Na
prática, este valor é retirado da
programação de “vencimentos
e vantagens fixas” e aplicado
como auxílio-alimentação.

SESSÃO

PROJETO OBRIGA
PREFEITURA A DIVULGAR
INFORMAÇÕES SOBRE
ASSISTÊNCIA GRATUITA
Stockphotos

A Câmara de Taubaté
aprovou em duas votações durante a sessão do dia 17 o projeto de lei 154/2021, de autoria
dos vereadores Adriano Coletor
Tigrão (Cidadania), Paulo Miranda (MDB) e Richardson da
Padaria (União), que obriga a
Prefeitura a divulgar na internet
informações sobre como devem
proceder as famílias de baixa
renda para solicitar assistência
técnica pública e gratuita para
elaboração de projetos de construção, reforma, ampliação e
regularização fundiária de habitação de interesse social, conforme previsto no Código de
Obras do Município.
O benefício está previsto nas
legislações federal e municipal e
pode ser oferecido diretamente
a famílias ou por meio de cooperativas, associações e grupos.
De acordo com os autores, o desconhecimento sobre a Lei da Assistência Técnica, por parte da
população mais necessitada,
pode ser atribuído aos entes que
devem estar envolvidos na sua
execução e devem garantir informações necessárias sobre
o direito social a ser ofertado
pelos municípios.
A proposta segue para sanção
do prefeito, para que se torne lei.
Câmara Municipal de Taubaté, 20.5.2022 - Boletim Legislativo nº 1450

3

SESSÃO

Com veto, rua
Chiquinha de Mattos
não terá “apelido”
Eduarda Visoto / Arquivo pessoal

Os vereadores de Taubaté decidiram aceitar
o veto do prefeito José Saud ao projeto de lei
165/2021, de autoria da vereadora Vivi da Rádio
(Republicanos), que pretendia acrescentar à denominação da rua Dona Chiquinha de Mattos as expressões “cidadã benemérita” e “Rua dos móveis”.
A proposta foi vetada com base na Lei Orgânica
do Município, que proíbe a alteração de denominação de via pública. Além disso, a Procuradoria
Administrativa da Prefeitura apontou que houve
“insurgência da sociedade civil frente à pretensão
de alteração proposta”.
Com a manutenção do veto, que ocorreu durante a sessão do dia 17, o projeto será arquivado.
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Praça
Ainda durante a sessão, foi aprovado, em duas
votações, o projeto de lei 38/2022, de autoria do
vereador Professor Edson (PSD), que denomina
Santa Edith Giovaneli Guarnieri a praça localizada no final da rua Doutor José Gomes Vieira,
no Condomínio Jardim Marajoara, no bairro Independência. A taubateana Santa desenvolveu
trabalhos assistenciais com doação de alimentos provenientes da sua própria horta a
creches municipais. Ela morreu aos 72 anos,
em 1995. A proposta segue para sanção do
prefeito, para que se torne lei.

SESSÃO

Deputado federal
deverá receber
cidadania taubateana
Vitor Reis / Arquivo pessoal

Mesa durante
53ª sessão:
vereadores João
Henrique Dentinho,
Paulo Miranda
e Richardson
da Padaria;
no destaque,
deputado federal
Milton Vieira

Foi aprovado em votação
única na sessão do dia 17 o
projeto de decreto legislativo
4/2022, de autoria do vereador
Douglas Carbonne (Republicanos), que concede título de
cidadania ao deputado federal
Milton Vieira Pinto.
Nascido em Iepê (SP) em
1962, estudou mecânica geral
e mecânica de manutenção e
ajustagem no Senai e estagiou
na Ford. Casado e pai de três fi-

lhos, exerceu quatro mandatos
de deputado estadual entre
1998 e 2014 e, em 2009, assumiu
o primeiro mandato de deputado federal na Câmara. Ele
ajudou a aprovar os projetos da
Ficha Limpa e do Minha Casa,
Minha Vida. Em fevereiro de
2019 tomou posse pela segunda
vez como deputado federal.
Durante seus mandatos destinou emendas parlamentares
para a saúde de Taubaté.

Adiados
O projeto de lei 102/2021, de
autoria da vereadora Elisa Representa Taubaté (Cidadania),
que faz correção redacional
no calendário municipal de
eventos, teve a votação adiada
a pedido da autora.
Já a vereadora Talita Cadeirante (PSB) pediu vista de
duas propostas relativas aos
professores que haviam sido
incluídas na ordem do dia,
10/2022 e 11/2022, ambas de
autoria do prefeito.
Esses assuntos devem retornar à pauta da próxima
sessão ordinária.
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SESSÃO

Doação de área a
empresa de reciclagem
segue para sanção
Foi aprovado em segunda
votação
pelos
vereadores
de Taubaté o projeto de lei
54/2021, de autoria do prefeito
José Saud (MDB), que concede
à empresa Pro-Ecologic Reciclagem e Logística permissão
de uso de uma área de 9.999,54
m² no Distrito Industrial do Piracangaguá, no Quiririm, pelo
período de 30 anos.

A concessionária poderá realizar no imóvel as obras e melhorias que julgar necessárias,
mediante prévia autorização, e
não será compensada por essas
benfeitorias, que serão incorporadas ao imóvel.
A área havia sido destinada
à empresa Humberto Mancilha
Dias, para construção de um
parque industrial, entretanto,

Stockphotos
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a instalação não ocorreu e o
imóvel foi devolvido à Prefeitura de Taubaté.
A Pro-Ecologic se comprometeu a gerar 80 empregos diretos e a investir cerca de R$15
milhões no município.
O projeto foi analisado durante a sessão do dia 17 e segue
para sanção do prefeito, para
que se torne lei.

AUDIÊNCIA

Comunidade LGBTQIA+
afirma importância de
Conselho de Diversidade
Eduarda Visoto

Representantes da comunidade LGBTQIA+ defenderam a
criação do Conselho Municipal
de Diversidade Sexual e de Gênero em audiência realizada na
Câmara na segunda-feira, 16.
O debate foi conduzido pela
vereadora Talita Cadeirante
(PSB), autora do requerimento
de convocação, e contou com a
participação da vereadora Elisa
Representa Taubaté (Cidadania),
coautora do documento.
Talita explicou que o conselho
é um espaço no qual a sociedade
civil pode trazer demandas em
relação à cidade para serem debatidas com autoridades que representam o Poder Executivo.
Afirmou que São Paulo é o estado que está no topo do ranking
de violência contra a comunidade LGBTQIA+. “Estarmos no
ranking que mais mata revela
como temos lidado com essa população, que não prejudica ninguém, paga impostos, mas não
tem os direitos resguardados.”
Presidente da Comissão da
Diversidade Sexual da OAB de
Taubaté, Lisandra Souza defendeu que, mais do que escrever direitos na Constituição,
é necessário implementá-los,
seja através de políticas públicas
ou outras medidas que o estado
tem o dever de fazer cumprir.
Opinou que, com a criação do
conselho, Taubaté terá a oportunidade de dar um passo à frente
em prol da democracia.

Para o promotor de Justiça,
Darlan Dalton Marques, embora
a democracia seja o sistema das
maiorias, estas não podem sufocar as minorias, e aí entra a
função do Ministério Público:
atuar na defesa dos direitos das
minorias. Frisou a preocupação
da Procuradoria-Geral com o
tema, citando como exemplo
que, antes de outras instituições,
o MP já havia autorizado o uso
de nome social, seja por servidores ou pessoas atendidas.
Agente da Defensoria Pública, Vilmar Douglas ressaltou
a organização e a mobilização da
comunidade para garantir os direitos e a necessidade do debate
com a participação popular, já
que a sociedade está passando
por um período de “retrocesso
significativo nos direitos”.
Representante da comunidade LGBTQIA+, Paulo Duque

registrou que cerca de 10% da
população se identifica como
parte do grupo. Também colocou a violência como fator
que demonstra a necessidade
da criação do conselho. Chamou
atenção para números preocupantes: em 2021, a cada 26
horas, uma pessoa da comunidade foi vítima de homicídio ou
se suicidou no Brasil.
Coordenador municipal da
Aliança Nacional LGBTQIA+, Rafael Soares expressou a emoção
de ver a galeria cheia, levando
representatividade ao Plenário
Jaurés Guisard. “Sempre colocados à margem, estamos aqui
no centro, na Casa de leis, na
Casa do povo. A sociedade nos
coloca num lugar de combate
numa luta injusta que a gente
não escolheu travar”, refletiu,
para defender a necessidade da
criação do Conselho.

Vilmar Douglas,
Rafael Soares,
Talita Cadeirante,
Lisandra Souza,
Paulo Duque,
Darlan Dalton
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LEI

Criação de abelhas sem
ferrão na área urbana
está permitida por lei
Stockphotos

A permissão para criação
de abelhas-nativas-sem-ferrão
(ANSF) na área urbana de
Taubaté está oficializada pela
Lei Complementar 476, de 11 de
maio. O projeto de lei teve autoria do vereador Douglas Carbonne (Republicanos).
O autor justifica que são
muitos os benefícios da criação

destas abelhas, que vão desde a
manutenção da biodiversidade,
que está ameaçada pelo aquecimento global, à geração de
renda aos pequenos produtores
que comercializam produtos
como mel, pólen e própolis.
Você pode acessar essa e outras leis municipais no portal da
Câmara de Taubaté na internet.

Lei institui Programa
Dinheiro Direto na
Escola Municipal
A Lei 5.729, de 16 de maio, institui o Programa Dinheiro Direto
na Escola Municipal (PDDE-M),
com objetivo de fortalecer a participação da comunidade escolar no processo de construção
da autonomia das unidades de
ensino. O projeto tem autoria do
prefeito José Saud (MDB).
O programa consiste na transferência de recursos do orça-
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mento municipal para as Associações de Pais e Mestres (APM)
das escolas. Os valores serão calculados com base nos dados oficiais do Censo Escolar do ano anterior e destinam-se ao custeio
da escola, manutenção de equipamentos e conservação das instalações físicas, por exemplo.
É proibido o uso desse recurso com gastos de pessoal, e
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não poderão ser realizadas obras
ou ampliações que não sejam relacionadas à melhoria da estrutura escolar. A Prefeitura publicará as normas de prestação de
contas e os valores disponíveis
para o PDDE-M.
Esta e outras leis municipais
estão disponíveis no portal da
Câmara de Taubaté na internet,
www.camarataubate.sp.gov.br.

LEI

Agências bancárias estão
proibidas de deixar
público preferencial em
filas externas
Stockphotos

Agências
bancárias
de
Taubaté não poderão manter
clientes com direito a atendimento preferencial, como
idosos, gestantes e pessoas com
deficiência, em filas externas. A
regra está determinada pela Lei
5.725, de 13 de maio, que tem
autoria do vereador Adriano Coletor Tigrão (Cidadania).
O autor ressalta que não é difícil flagrar, em filas bancárias
que se formam nas calçadas das

agências, mulheres grávidas,
idosos e até mesmo pessoas com
deficiência, expostas a variações
climáticas. “É digno que instituições financeiras prestem serviço
adequado e acolham, com conforto, aqueles que contribuem
para que os bancos lucrem cifras estratosféricas”, defende o
parlamentar no documento.
Esta e outras leis municipais
estão disponíveis no portal da
Câmara de Taubaté na internet.

Diretrizes para orçamento de 2023
serão debatidas em 4 audiências
A Câmara de Taubaté debate
em quatro audiências as regras
para elaboração do orçamento
municipal de 2023. O projeto
de lei 74/2022, que estabelece a
lei de diretrizes orçamentárias
(LDO), está disponível para consulta no site.
As audiências têm início na
quarta-feira, 1º, a partir das 14h,
com prestação de contas das Secretarias de Finanças, Governo,

Esporte, Inovação e Turismo,
Obras, Segurança e Habitação.
Na quinta-feira, 2, a partir das
9h, será a vez das Secretarias de
Planejamento, Inclusão Social,
Serviços Públicos, Cultura, Meio
Ambiente, Mobilidade Urbana e
Administração. À tarde, a partir
das 14h, serão apresentadas as
diretrizes da Câmara, IPMT,
Unitau e fundações.
As apresentações se encerram

na segunda-feira, 6, a partir das
18h30, com informações das Secretarias de Saúde, Educação,
Justiça e Procuradoria.
Assista à audiência pela TV
Câmara Taubaté no canal 4.2,
Claro TV canal 4, site, Facebook
e Youtube. Envie perguntas pelo
WhatsApp (12) 3625-9525 ou pelo
site da Câmara durante a transmissão ao vivo (clique em “TV
Câmara” e depois em “Ao Vivo”).
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LEI

Destinação de R$59 milhões
para saúde e educação é
oficializada por lei
A destinação de R$59 milhões no Orçamento de 2022
para a saúde e educação em
Taubaté está oficializada com
a publicação de duas leis de
autoria do prefeito José Saud
(MDB) sobre o assunto.
A Lei 5.727, de 13 de maio, reforça o valor destinado ao serviço de gestão das unidades de
urgência e emergência de saúde
em R$12,7 milhões.
O prefeito considera “a necessidade de assegurar a qualidade dos serviços ofertados aos
usuários e garantir quantidades

suficientes de atendimento” e
também o “compromisso de
elevar os índices de desempenho no atendimento qualitativo e quantitativo”.
Já a Lei 576, também de 13
de maio, autoriza a transferência de R$46,5 milhões para
viabilizar a contratação de organização social que gerencie
serviços nas escolas de ensino
integral. Esse total será distribuído em R$21,7 milhões para
as unidades de educação infantil e R$24,8 milhões para a
Secretaria de Educação.

Saud ressalta o impacto positivo do ensino integral na formação das crianças e no desempenho escolar. Além disso,
ele destaca a “limitação do município em sua capacidade de
ofertar todos os serviços complementares aos alunos” e
acrescenta que a “promoção de
um chamamento público para
firmar contratos de gestão configura-se como a ferramenta mais
eficaz” para atingir os princípios
da administração pública.
Você pode conferir esta e outras leis municipais no site.

Limpeza de restos de poda
tem prazo instituído por lei
Stockphotos

A Lei Complementar 477, em
vigência desde 17 de maio, determina que concessionárias
e prestadoras de serviços públicos devem limpar restos de
corte e poda de árvore imediatamente após a conclusão do
serviço. O projeto tem autoria
do vereador Adriano Coletor Tigrão (Cidadania).
De acordo com a lei, quando
o trabalho perdurar por mais de
um dia, a limpeza deve ser feita
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diariamente, conforme determina a nova regra. De acordo
com o autor, isto deverá contribuir para desobstruir as vias e
calçadas do município.
“É comum, após a poda de
árvores, as empresas deixarem
de proceder a retirada de galhos e folhas, comprometendo
a acessibilidade e a limpeza
de vias, além de causar a obstrução das ruas e calçadas”,
afirma o vereador.

AUDIÊNCIA

Zona azul: concessionária
responde questionamentos
Vitor Reis

Lúcio Araújo,
Tiago Dias,
Richardson da
Padaria, Adelcio
Antonini e Paulo
Severo

O serviço de zona azul digital foi tema de audiência realizada na quinta-feira, 19, na Câmara
de Taubaté. Perguntas apresentadas pelos vereadores foram respondidas pelo representante da
Estapar, concessionária que opera o sistema.
O vereador Richardson da Padaria (União),
autor do requerimento de convocação da audiência, conduziu os trabalhos. Participaram os
vereadores Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa Taubaté, do Cidadania, Alberto Barreto
(PRTB), Douglas Carbonne e Vivi da Rádio, do Republicanos, Jessé Silva e Moises Luciano Pirulito,
do PL, Marcelo Macedo (MDB), Serginho (Progressistas) e Talita Cadeirante (PSB).
O repasse financeiro da Estapar ao município
e como é utilizado foram questionamentos levantados pelos vereadores. O diretor de Relações Institucionais da Estapar, Adelcio Antonini, explicou
que são destinados à Prefeitura 41,81% do faturamento bruto, além do recolhimento de ISS. De outubro de 2019 a abril de 2022, foram repassados
R$3,5 milhões para a administração municipal.
O secretário de Mobilidade Urbana, Tiago Dias,
afirmou que 95% da verba vinda da concessionária
são destinados ao orçamento da pasta e 5% para o
Fundo Social. Exemplificou que a pintura de ruas e
avenidas está sendo viabilizada por este dinheiro.
Dificuldades com a operação dos parquímetros
e mau atendimento por parte de agentes da Es-

tapar também foram questões apresentadas pelos
parlamentares. Antonini afirmou que os equipamentos são monitorados por uma central, frisou
que os usuários do sistema podem fazer o pagamento de diversas formas e destacou o estímulo
ao uso do aplicativo, pela praticidade e facilidade.
Ele afirmou que há canais de comunicação por
meio dos quais a população pode fazer reclamações, seja por telefone, pela internet ou mesmo no
escritório que fica na rua Monsenhor Siqueira.
Diante de reclamações sobre notificações e
multas, que consideraram inclusive a falta de tolerância dos agentes, Antonini esclareceu que o
usuário tem dez minutos após a emissão da notificação para fazer o pagamento da tarifa mínima e
há um prazo para regularização, antes de a notificação se tornar multa.
Sobre a responsabilização da concessionária
diante de roubos ou danos a carros na área da
zona azul, o secretário de Mobilidade Urbana
afirmou que não há essa garantia, já que a empresa faz somente a gestão do espaço público, e
não a guarda do veículo.
Assuntos como gratuidade de vagas para pessoas com deficiência, aumento de número de
vagas no estacionamento rotativo e possibilidade
de diminuição no valor cobrado pela hora também
estiveram na pauta do debate. O vídeo está disponível no canal da TV Câmara no Youtube.
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PALAVRA DOS VEREADORES

53ª sessão ordinária
O vereador Richardson da Padaria recomendou à Prefeitura de
Taubaté a criação de um Grupo de
Estudo para o Exercício da Fiscalização de Investimentos e Estruturas da Guarda Civil Municipal.

RICHARDSON DA PADARIA
União

- A gente está fazendo a indicação ao prefeito, esse
projeto avalia, monitora, fiscaliza e propõe encaminhamentos a respeito dos investimentos do Executivo municipal
em estrutura física, material
de custeio e permanente da
Guarda Civil Municipal (GCM),
assim como também avalia,
monitora, fiscaliza e propõe
encaminhamentos atinentes
ao atual plano de carreira e à

O vereador Rodson Lima Bobi
cobrou da Prefeitura de Taubaté
a finalização da piscina que está
em construção no Centro de Convivência do Idoso (CCI) do Parque
Três Marias.

RODSON LIMA BOBI
PSDB
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- A antiga gestão deixou [o
local] 70% construído, quase
construiu a piscina para o CCI
do Três Marias, e faz um ano
e meio que o negócio parou.
Um ano e meio que não tem
mais obra, piscina parada, e as
pessoas cobram o vereador. E
você fala com o secretário, não
resolve. Você fala com o engenheiro, não resolve. Ou seja,
faz requerimento, não resolve.
E o pior de tudo: todo mundo
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remuneração dos servidores.
São Gonçalo
Richardson mostrou um vídeo
da praça Mário Suttanni, no São
Gonçalo, para falar sobre o serviço de limpeza feita no local
e no entorno da Escola Álvaro
Ortiz. Ele apresentou emenda de
R$70 mil para investimentos em
um parquinho ali, para proporcionar mais qualidade de vida e
diversão para as crianças.
Geriatra
O
vereador
apresentou
uma moção de aplauso à geriatra Maria Célia Brandão Fernandes, do Centro de Convivência do Idoso, na Vila Marli,
pelo “excelente trabalho e dedicação realizados no atendimento” aos frequentadores.

sabe que uma obra inacabada, uma obra parada,
fica o dobro do preço
quando vai reconstruir.
Professores
Bobi falou sobre o adiamento
da votação dos projetos de lei
que estão na Casa relativos à
carreira dos professores. Ele
chamou o pedido de adiamento
de “manobra do caos”, disse
que já houve audiência pública
para discutir o assunto com a
população e, além disso, que as
propostas já foram submetidas
às Comissões de Justiça e de Finanças, ou seja, estão prontas
para serem votadas, de forma
que os servidores recebam os
benefícios prometidos.

PALAVRA DOS VEREADORES

53ª sessão ordinária
O vereador Serginho destacou a
aprovação de projetos do prefeito
em benefício dos servidores da
Universidade de Taubaté, para que
nenhum deles receba menos que
o salário-mínimo e pela concessão
de auxílio-alimentação.

SERGINHO
Progressistas

- Hoje, [os servidores receberão]
pelo menos R$1.200, que é o salário-mínimo. O auxílio alimentação também é um crédito
que vai entrar para o servidor,
de 1,5 Unidade Fiscal do Município (UFMT). Então, parabéns
à Universidade de Taubaté,
que está conseguindo colocar
a casa em ordem. Era uma luta
desta Casa para beneficiar os
servidores, mas as gestões an-

teriores não atendiam. Parabéns ao governo do prefeito
Saud, parabéns a esta Casa.
Agora a gente consegue dar
um pouco mais de dignidade
para esses trabalhadores.
Abrigo
Serginho esteve no bairro San
Charbel para verificar uma demanda da comunidade, sobre
falta de abrigo para os usuários
do transporte público. Ele solicitou a instalação por meio de
requerimento.
Infraestrutura
Sobre as obras no córrego do
Monção, o vereador afirmou
que guias e sarjetas já estão instaladas, e que a galeria de água
pluvial foi refeita.

vão me falar que os direitos
humanos representam. Mas
os direitos humanos são
macros. Por que nós temos
o Estatuto da Pessoa com
Deficiência e o Estatuto do
- Me questionaram sobre a im- Idoso? Porque necessidades
portância da criação desse específicas precisam de leConselho. Quero explicar que
gislação específica!

A vereadora Talita Cadeirante
reiterou a defesa da criação de um
Conselho Municipal de Diversidade Sexual e de Gênero, tema de
audiência pública realizada na Câmara de Taubaté no dia 16, por iniciativa dela.

TALITA CADEIRANTE
PSB

ele é importante porque nós,
da comunidade, somos pagadores de impostos, trabalhamos, usamos o SUS, o
transporte público, e nós merecemos ter um espaço de discussão das nossas demandas,
porque nós também devemos
ser respeitados e incluídos. Aí

Números
Talita chamou atenção para
números referentes à violência
contra as pessoas LGBTQIA+: o
Grupo Gay da Bahia registrou
que, a cada 20 horas, um LGBT
morre no Brasil; além disso, a
organização aponta que 8,4%
dos jovens que se suicidam são
LGBTs rejeitados pela família.
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53ª sessão ordinária
cebido. Então, graças a Deus,
agora está resolvido parcialmente o problema desses moradores, pois quando alagava
as crianças não passavam
- A gente fez um trabalho muito para ir pra escola, ficava todo
grande no Sete Voltas. É um mundo preso em seu lugar.

A vereadora Vivi da Rádio comemorou o início das obras no
Sete Voltas, em atendimento a
uma solicitação feita por ela a
partir de reclamações de moradores do bairro.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

pedido dos moradores. Foram
feitas várias reuniões nesse
bairro, e agora as obras começaram. Eu estou muito contente, é uma obra de ampliação
de captação de águas pluviais, e
os moradores agradecem. Eu fiz
vários requerimentos, várias visitas e várias reuniões. Acredito
que outros vereadores também
devem ter feito, devem ter re-

O vereador Adriano Coletor Tigrão cobrou do prefeito José Saud
o envio de um projeto de lei para
conceder revisão salarial aos servidores da Prefeitura de Taubaté.
Ele lembrou que a Câmara e a
Unitau já garantiram o reajuste
de seus funcionários.

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania
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- Temos que entender que
a Unitau é uma, a Câmara é
outra, e a Prefeitura é outra. São
órgãos separados. Mas temos
que representar sempre o trabalhador, dignidade acima de
tudo. Eu acho que é isso que o
trabalhador merece. São eles
que levantam a bandeira de
madrugada, de noite, nas UPAs,
também na escuridão dessas
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Habitação
Vivi comentou a situação
do Residencial Bandeirantes.
Segundo ela, as casas estão
prontas, mas não foram entregues, apesar da cobrança de
uma taxa das pessoas que irão
morar no local. Ela procurou a
Secretaria de Planejamento e
a Sabesp, para compreender o
motivo do atraso, e irá buscar explicações da construtora.

ruas, são eles que merecem
todo o meu respeito. Então,
é para dar dignidade, um salário digno a cada trabalhador no nosso Brasil.
Infraestrutura
Tigrão pediu explicações
sobre a elaboração de um projeto de anel viário em Taubaté
e disse que dois secretários fizeram um voo de helicóptero
para avaliar essa possibilidade.
“O que saiu do papel? Aquela
voltinha que eles deram na cidade, alguma coisa ela trouxe
de bom? [Quero saber] se alguma coisa trouxe para mudar
a cidade de Taubaté. Ou foi só
um passeio?”

PALAVRA DOS VEREADORES

53ª sessão ordinária
O vereador Alberto Barreto colocou em dúvida as estatísticas nacionais sobre mortes de pessoas
LGBTQIA+ e disse que os números
são inflados, uma vez que até
mesmo crimes não relacionados
ao preconceito são classificados
como homotransfobia.

ALBERTO BARRETO
PRTB

- O índice de pessoas LGBTs que
foram mortas diminuiu 28% em
2020. As pessoas falam tanto do
governo Bolsonaro, que é homofóbico, e reduziu [o índice].
De 237 LGBTs que morreram
vítimas de homotransfobia usando mais o termo correto, e
não homofobia -, no Brasil em
2020, surpreende a redução de
mortes violentas de LGBT, de

329 caiu para 237, diminuição
de 28%. A estatística sobre
mortes provocadas por homofobia são infladas.
Dúvida
Barreto questionou a quantidade de pessoas mortas, de
fato, por crime de homotransfobia. Segundo ele, existe a possibilidade de crime passional
ou roubo seguido de morte, por
exemplo, serem classificados
como violência de gênero, sem
que houvesse motivação homofóbica. “O cara vai assaltar, o
outro cara reage, ele dá um tiro,
mata, e depois descobre que era
homossexual. Pronto: homofobia! O bandido nem sabia a
opção sexual da pessoa.”

pedido de vista. Fez audiência
pública, discutiu o projeto,
estava nas comissões... E
perdeu um mês, e mais um
mês. Os diretores, supervisores e vice-diretores não vão
- Sei que é regimental o pedido receber o recurso. Quem está
de vista, mas pasmem, os dire- preocupado com a educação?

O vereador Douglas Carbonne
afirmou que o pedido de vista
que retirou, da pauta, a votação
dos projetos de lei relacionados
aos professores prejudicou a categoria, que ficará sem receber os
benefícios por mais um mês.

DOUGLAS CARBONNE
Republicanos

tores, supervisores e vice-diretores não receberão essa gratificação no dia 30. Eu avisava lá
atrás que a oposição poderia
trabalhar na questão de segurar
o projeto, e realmente aconteceu isso aqui nesta tarde de
hoje! Então, fico triste pelos professores, coordenadores e supervisores. Está aí aprovado o

CCZ
Carbonne fez um apelo à população, para que façam doações de vermífugos para os animais abrigados no Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ). Ele
comentou que, se cada pessoa
fizer sua parte, todos os animais
conseguem ser ajudados. “Não
preciso que gostem de mim,
mas que gostem dos bichos.”
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A vereadora Elisa Representa
Taubaté anunciou a Conferência
Intermunicipal da Educação,
etapa local que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da educação nacional.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

- Nós teremos este ano a Conferência Nacional da Educação e,
na semana que vem, na quarta,
quinta e sexta-feira, a etapa intermunicipal, de 24 a 26 de
maio, das 19h às 22h. O evento
contará com as cidades de Cachoeira Paulista, Campos do
Jordão, Canas, Guaratinguetá,
Jambeiro, Jacareí, Lorena,
Queluz, São José e Taubaté. As
inscrições estavam encerradas,
mas foram prorrogadas. Quem

quiser discutir a educação,
este é um momento extremamente importante.
Diversidade
Elisa comentou a audiência
pública que ocorreu em 16 de
maio, sobre a criação do Conselho Municipal de Diversidade
Sexual e Gênero. Por meio de
vídeo, o assessor parlamentar
Rafael Soares, coordenador
municipal da Aliança Nacional
LGBTQIA+, reforçou a importância do tema.
Maternidade
No dia 15 de maio, a vereadora participou de uma roda de
gestantes na Escola Quintal da
Mantiqueira. Também elogiou o
andamento do Plano Municipal
de Primeira Infância.

Vale do Paraíba. Isso é muito
preocupante. Que o estado
possa ter um olhar mais direto
para Taubaté sempre que for
- Estive no H-Mut, uma visita na necessário um pedido como
qual pude fiscalizar de perto as este, de tão urgente que é.

O vereador Jessé Silva confrontou a falta de reciprocidade do
estado nas demandas da saúde do
município, principalmente no que
tange ao H-Mut.

JESSÉ SILVA
PL

16

tão aguardadas melhorias. Eu
quero deixar um repúdio à Secretaria de Estado da Saúde: o
Governo do Estado sempre está
precisando da cidade, e todas
as vezes que Taubaté precisa,
em um caso urgente, é essa correria, esse desacerto. O estado
nunca cede quando Taubaté
mais precisa, mas Taubaté
sempre acode os municípios do
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Comemoração
Jessé comemorou o Dia Internacional da Família no Lar Bom
Samaritano e agradeceu a todos
pelo envolvimento.
Esporte
O parlamentar lembrou que
priorizou as emendas impositivas destinadas ao esporte
e anunciou que uma equipe
taubateana de karatê, o Karate
Kyokushin, competiu no Rio
Grande do Sul e conquistou dez
de 12 pódios.

PALAVRA DOS VEREADORES

53ª sessão ordinária
de Fátima do Sabará, nós
fomos para Nossa Senhora
de Fátima, do Parque Urupês.
Participamos no sábado da
quermesse e tivemos um
longo papo com um grande
amigo meu que é o padre Gil,
- Estivemos no Parque Sabará, que é o pároco também do
tem uma foto do Padre Damião Jardim Gurilândia.

O vereador João Henrique Dentinho participou de festividades
em homenagem a Nossa Senhora
de Fátima, realizadas em comunidades de Taubaté, e mostrou fotos
dos eventos. A comemoração do
dia da santa de Portugal acontece
em 13 de maio, data da aparição
aos três pastorinhos em 1717.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

segurando uma (criança vestida
de) ovelhinha. Para se ter uma
ideia, essa ovelhinha tem dois
anos e meio. Ela entrou como
ovelhinha com os três pastorinhos. Depois, tivemos a procissão luminosa ao redor da comunidade. Da Nossa Senhora

O vereador Marcelo Macedo elogiou o trabalho do Banco de Leite
Humano e defendeu a valorização
da entidade, pela importância do
serviço prestado à região.

MARCELO MACEDO
MDB

- Hoje eu tive uma reunião
para tratar de assuntos relacionados ao Banco de Leite
de Taubaté, que faz um trabalho maravilhoso, e nós, que
somos legisladores, cidadãos,
taubateanos, vamos fiscalizar
e cobrar para que as empresas
que vierem a se instalar e utilizar dos nossos meios mantenham e contratem entidades
de Taubaté, como o Banco de
Leite. É mais uma questão aí

Agenda
Dentinho apresentou imagens da visita que realizou a
Santa Isabel, na qual esteve com
o vereador Marcos Cannor, o deputado federal Junior Bozzella e
o presidente da Câmara de Tremembé, Luiz Carlos Alves. Em
Guaratinguetá, conheceu o projeto Equoterapia Arte e Vida.

para a gente fiscalizar.
Exames
Macedo comentou que o
equipamento de urodinâmica
do Hospital Municipal Universitário de Taubaté (H-Mut) está
parado, provavelmente para
conserto, e nenhum paciente
consegue fazer exame no momento. Ele disse que irá buscar
uma solução para que este problema seja resolvido.
Reconhecimento
O vereador parabenizou os
assistentes sociais, cuja data
foi celebrada em 15 de maio, e
também os servidores da Universidade de Taubaté, que se organizaram para cobrar a votação
dos projetos de lei aprovados na
sessão ordinária.
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O vereador Paulo Miranda cobrou da Prefeitura de Taubaté a fiscalização das adegas, que devem
encerrar suas atividades às 23h,
conforme exige uma lei que entrou em vigência recentemente.

PAULO MIRANDA
MDB

18

- Tem algumas adegas boas,
mas existe uma ali, no coreto
da Estiva, que teve mais uma
pessoa baleada, uma jovem de
16 anos. Já conversei com o diretor de Segurança, o coronel
Vanderlei Pereira, já conversei
com o Alexandre Magno [secretário de Serviços Públicos]
e já conversei com o prefeito.
A gente precisa começar a fiscalizar e cumprir a lei, porque
a lei foi feita. Se as adegas es-
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tivessem fechadas às 23h, à
1h30 essa menina não teria
sido baleada. De novo: coincidentemente ou não, mas foi
na porta da adega.
Indústria
Paulo Miranda participou do
evento no qual foi assinado o
protocolo de intenção para a instalação da empresa Vaya Space
Brasil, no dia 13. A indústria deverá desenvolver projetos de foguetes e satélites em sua linha
de montagem. “O que mais me
agrada são os 200 empregos que
vão ser gerados no município.
Então, se vai criar foguetes, se
vai fazer bombas e vai vender,
não importa, o que importa são
os 200 empregos”, disse.
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ATOS OFICIAIS

Sessão
54ª SESSÃO ORDINÁRIA – 24.5.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação das atas das sessões
anteriores.
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 102/2021, de autoria da Vereadora Elisa Representa
Taubaté, que altera a Lei nº 5.488, de
11 de junho de 2019, que institui o Calendário Oficial de Datas e Eventos do
Município de Taubaté.
– Há uma emenda.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Complementar nº 10/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que altera
a Lei Complementar nº 180, de 21 de
dezembro de 2007, para dispor sobre
o exercício das funções de Professor
da Equipe de Práticas Pedagógicas e
Professor Assistente Técnico.
– Há uma emenda.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Complementar nº 11/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que altera
a Lei Complementar nº 180, de 21 de
dezembro de 2007, e a Lei Complementar nº 470, de 13 de dezembro
de 2021, para dispor sobre a forma
de gratificação dos profissionais que
exercem funções de natureza técnica
e de assessoramento para gestão das
20

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

atividades de educação nas unidades
escolares e na Secretaria Municipal
de Educação, ampliar o quantitativo
das funções que especifica e dá providências correlatas.
- Há uma emenda.
ITEM 4
Discussão e votação única do Projeto
de Decreto Legislativo nº 3/2022, de
autoria da Vereadora Vivi da Rádio,
que dispõe sobre a concessão de Título
de Cidadão Taubateano ao Senhor Dr.
Carlos Eduardo Nazareth Nigro.
ITEM 5
Discussão e votação única do Projeto
de Decreto Legislativo nº 5/2022, de
autoria do Vereador Professor Edson,
que dispõe sobre a concessão de
Título de Cidadão Taubateano ao Dr.
Rubens Freire Gonçalves.
ITEM 6
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 200/2021, de autoria
do Vereador Paulo Miranda, que denomina via pública do Loteamento
Residencial Vale dos Cristais (Condomínios Ágata e Jade), localizado no
bairro Itaim, neste Município.
– Há duas emendas.
PALAVRA DOS VEREADORES
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, 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
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Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Plenário Jaurés Guisard, 20 de maio de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
CONVOCAÇÃO
Fica a Câmara Municipal de Taubaté convocada para reunir-se em Sessão Extraordinária, no dia 24 de maio de 2022, às
15h45, para deliberação das seguintes
matérias:
ITEM 1
Eleição para suplente da Comissão de
Justiça e Redação.
ITEM 2
Eleição para suplente da Comissão de
Obras, Serviços Públicos, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Plenário Jaurés Guisard, 20 de maio de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Audiência
CANDIDATOS À REITORIA
Comunicamos que no dia 23 de maio,
segunda-feira, às 14h00, na sede da
Câmara Municipal, será realizada Audiência Pública, objeto de requerimento subscrito pelos vereadores Serginho e Vivi da Rádio, para debater as
ideias e dar espaço para apresentação
das propostas dos candidatos à Reitoria da Unitau.
Taubaté, 10 de maio de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

ATOS OFICIAIS

SAÚDE 1º QUADRIMESTRE
Comunicamos que no dia 25 de maio de
2022, quarta-feira, às 9h, a Secretaria Municipal de Saúde estará presente nesta
Casa, em audiência pública, para expor
e explicar, perante a Comissão de Saúde,
Trabalho, Seguridade Social e Servidor
Público da Câmara Municipal de Taubaté,
as ações desenvolvidas pela Secretaria na
área da saúde do município de Taubaté
durante o 1º quadrimestre de 2022.
Taubaté, 16 de maio de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

blica e Habitação)
2/6/2022 - quinta-feira - 9h
Prefeitura Municipal (Secretarias de Planejamento, Desenvolvimento e Inclusão
Social, Serviços Públicos, Cultura e Economia Criativa, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Mobilidade Urbana e
Administração)
2/6/2022 - quinta-feira - 14h
Câmara Municipal, IPMT, Unitau e suas
fundações (FUST, FUNCABES, FUNAC e
FAPETI)

PLANTA GENÉRICA DE VALORES

6/6/2022 - segunda-feira - 18h30
Prefeitura Municipal (Secretarias de
Saúde, Educação, Justiça e Cidadania e
Procuradoria Geral do Município)

Comunicamos que no dia 26 de maio,
quinta-feira, às 9h30, na sede da Câmara
Municipal, será realizada, sob coordenação do Vereador Douglas Carbonne,
Audiência Pública que abordará o
Projeto de Lei Complementar nº 30/2021,
que Institui a Planta Genérica de Valores
de Metro Quadrado de Terrenos e Edificações no Município.
Taubaté, 17 de maio de 2022.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
O Projeto de Lei Ordinária nº 74/2022
pode ser consultado no site www.camarataubate.sp.gov.br, opção “Atividades
Legislativas/Processo Legislativo”.
A presença da população, da sociedade
civil organizada e das instituições em
geral é imprescindível para o êxito
do evento. Envie sua pergunta pelo
WhatsApp (12) 3625-9525.

Vereador Paulo Miranda
Presidente

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Vereador Marcelo Macedo, presidente
Vereador Rodson Lima Bobi, secretário
Vereador Serginho, membro

LDO 2023
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
de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2023.
1º/6/2022 - quarta-feira - 14h
Prefeitura Municipal (Secretarias de Finanças, Gabinete, Governo e Relações
Institucionais, Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Obras, Segurança Pú-

Assista à audiência pela TV Câmara
Taubaté no canal 4.2 da TV aberta, Claro
TV canal 4 ou pelo site da Câmara (TV
Câmara/Ao Vivo).
REGULAMENTO DAS AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS PARA DISCUSSÃO DO
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO
DE 2023
Datas: 1º, 2 e 6/6/2022
Horário: 14h, 9h e 18h30
Os representantes das Secretarias da

Prefeitura Municipal de Taubaté poderão
falar por até 10 minutos cada, prorrogáveis a critério do presidente da audiência pública.
Data: 2/6/2022
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 e Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia
e Inovação da UNITAU - FAPETI 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 inscrever-se para
utilizar a Tribuna por até 3 minutos ou
encaminhar seus questionamentos, sugestões e reclamações pelo aplicativo
WhatsApp. As manifestações devem
estar relacionadas ao Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias 2023, e, em es-
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pecial, sobre a adequação do projeto
com as reivindicações feitas na(s) audiência(s) realizada(s) pela Prefeitura.
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.

Decreto
DECRETO LEGISLATIVO Nº 643/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2022
Autoria: Vereador Douglas Carbonne
Concede o Título de Cidadão Taubateano
ao Deputado Federal Milton Vieira.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o título de Cidadão Taubateano ao Deputado Federal Milton Vieira.
Parágrafo único. O título deverá ser entregue ao agraciado em sessão solene,
na forma que dispõe o caput do art. 3º do
Decreto Legislativo nº 11, de 28 de maio
de 1991.
Art. 2º As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão à conta de verbas orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 18 de
maio de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Licitação
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO
Processo: nº. 1503/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação nº.
91/2018.
22

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Contratante: Câmara Municipal de
Taubaté
Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
- PRODESP
Objeto: Prestação de serviços contínuos
de publicidade legal.
Valor Total: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 22 de
maio de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.90 Serviços de publicidade legal.
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO
Processo: nº. 1056/2020
Modalidade: Dispensa de Licitação nº.
52/2020.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS
Objeto: Prestação de serviços de postagem de correspondências.
Valor Total: R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais)
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 30 de
maio de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.47 –
Serviços de comunicação em geral.
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO: nº 2654/2022 – “Renovação
de associação ao IBAM”.
Ante os documentos juntados aos
autos do processo epígrafe e do parecer
exarado pela Procuradoria Legislativa,
com fundamento no art. 25, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e, em
atenção ao comando previsto no art. 26,
da mesma Lei, RATIFICO a Inexigibilidade
de Licitação em favor da empresa IBAM
– Instituto Brasileiro de Administração
Municipal.
Publique-se.
Taubaté, 20 de maio de 2022.
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Vereador Paulo Miranda
Presidente

Portaria
PORTARIA N.º 65/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, Tiago Martins
Damião, RG 44.320.705-7 SSP/SP e CPF/
MF 349.944.518-26, do cargo público de
Assessor Técnico Parlamentar- Padrão SS
- II, de provimento em comissão, lotado
no gabinete do Ver. Adriano Graciano,
nos termos do artigo 105, inciso II, da Lei
Complementar nº 1, de 4 de dezembro de
1990, a partir de 30 de maio de 2022.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 18 de
maio de 2022.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 66/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
NOMEAR, Tatiana Sant’ana Ribeiro da
Silva Ramos, RG 40.046.990-X SSP/SP e
CPF/MF 369.281.178-00, para exercer o
cargo público de Assessor Técnico Parlamentar - Padrão SS-II, de provimento
em comissão, lotada no gabinete do Ver.
Moisés Luciano Pereira dos Santos, nos
termos do artigo 86, inciso II, da Lei Complementar nº 1, de 4 de dezembro de
1990.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 20 de
maio de 2022.
A MESA DA CÂMARA
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Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 1126/2022
Autor: Professor Edson
Solicita que seja convocado o classificado
via concurso público para ocupar, temporariamente, o cargo de professor de funilaria na Escola do Trabalho da Estiva.
Of. nº 497/2022
A Área Pedagógica do Ensino Técnico e
Profissionalizante da Secretaria de Educação informa que as contratações temporárias (em regime da CLT) estão proibidas até o momento, porém, será
analisada a demanda junto à Coordenação das Escolas do Trabalho, para possível chamamento para efetivação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1127/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a limpeza e corte
do mato por toda a extensão da rua Umberto Passareli, na Independência.
Of. nº 497/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o serviço foi executado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1128/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a limpeza e corte do
mato em todo o Conjunto Urupês.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a manutenção e
possíveis melhorias nas vias públicas do
bairro Serrinha.

A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a poda será incluída em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal

Of. nº 497/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local, a fim de analisar
a possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1133/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer ao Prefeito que realize recapeamento asfáltico na rua Tamoio, Vila
Aparecida.

Requerimento N° 1130/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a instalação de
calhas com lâmpadas na sala de pintura
automotiva e funilaria da Escola do Trabalho na Estiva.
Of. nº 497/2022
A Secretaria de Educação informa que
efetuará a aquisição de calhas para a instalação, conforme solicitado, visto que o
almoxarifado não dispõe mais desse item
em estoque.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1131/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a instalação de lixeiras na avenida
Independência.
Of. nº 497/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será avaliada a viabilidade para a instalação, bem como a disponibilidade de lixeiras.
Prefeito Municipal

Of. nº 497/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o serviço já foi executado.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1132/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que determine a Secretaria de Serviços Públicos
para que proceda à poda de árvores, localizado na rua São José, 381, Centro.

Requerimento N° 1129/2022

Of. nº 501/2022

Of. nº 495/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local, a fim de analisar
a possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1134/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer que a Sabesp realize benfeitorias
na viela localizada na avenida Capitão
Adolfo Monteiro, no Parque Aeroporto.
RVDT /Of .O87 /22
Apresentamos estudo técnico e orçamentário para prolongamento de redes,
como segue (anexo disponível no site).
Trata-se de acesso particular, não pertencente ao sistema viário oficial. A obra
poderá ser executada somente após a
oficialização da rua pela Prefeitura de
Taubaté. Os custos para desapropriação
da faixa de servidão em área particular
não estão incluídos neste orçamento. O
pedido de ligação deverá ser formulado
à Sabesp pelo proprietário do imóvel,
após a execução e liberação da rede
executada. No ato do pedido de ligação
deverá apresentar documentação comprobatória formal de propriedade do
imóvel e da autorização formal da Prefeitura. A autorização da Prefeitura está
vinculada à apresentação da guia de emplacamento do imóvel ou outra regulamentada pelo município.
Engº. Claudio Katayama
Gerente de Divisão
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Requerimento N° 1135/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de estudo técnico para instalação
de redutor de velocidade na rua João
Portes Del Rei cruzamento com a rua Otaviano de Moura Andrade, Vila Albina.
Of. nº 494/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do Ofício 15/2021 — 11 PJ/kcon,
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixas), sem que antes seja justificada
por estudos técnicos. Na Resolução
600/2016, que estabelece os padrões e
critérios para a instalação de ondulação
transversal (lombada física) em via públicas, disciplinada pelo parágrafo único
do art.94 do Código de Trânsito Brasileiro, proíbe a utilização de tachas, tachões e dispositivos similares implantados transversalmente A. via pública,
no art. 10 diz que: “A ondulação transversal pode ser utilizada onde se necessite reduzir a velocidade do veículo
de forma imperativa, nos casos em que
estudo técnico de engenharia de tráfego
demonstre índice significativo ou risco
potencial de acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e onde outras alternativas
de engenharia de tráfego são ineficazes”.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1136/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que reforce
o policiamento ostensivo e a atividade
de fiscalização da Atividade Delegada
nos locais que estão acontecendo os chamados “fluxos”.
Of. nº 504/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
24
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Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1137/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine amplie o EAFI – Escola de Atletas
e Formação Integral para o ensino médio.
Of. nº 496/2022
O requerimento foi encaminhado à Secretaria de Educação para conhecimento
e análise quanto ao solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1138/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao Controle de Animais Sinantrópicos que realize campanha de vacinação antirrábica.
Of. nº 496/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo CAS — Controle de Animais Sinantrópicos da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1139/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que preste
informações sobre a retirada do bebedouro do ESF Marlene Miranda.
Of. nº 496/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que o bebedouro
da ESF Marlene Miranda foi retirado pelo
Setor de Manutenção de Obras da Saúde,
e está sendo consertado para retorno à
unidade o mais breve possível.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1140/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
a possibilidade de que seja feito com ur-
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gência o recapeamento da rua Portugal,
no Jardim das Nações.
Of. nº 506/2022
A Secretaria de Obras informa que a rua
em questão será incluída em seu
cronograma de trabalho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1141/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero Requerimento 1740 de 8/9/2021
- Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito a respeito das vagas e licenças dos
box, banca área coberta e feira livre do
Mercado Municipal de Taubaté.
Of. nº 505/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que as informações solicitadas no
Requerimento 1740/2021 foram protocoladas nesta E. Casa de Leis, dirigido ao
vereador requerente, por meio do Ofício
Sesp 534/2021, no dia 23/9/2021.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1142/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero os Requerimentos 2675 de
10/12/2021 e 511 de 22/2/2022 - Requer
ao Exmo. Sr. Prefeito informações da
Secretaria de Educação sobre a manutenção das salas aula e banheiro que
hoje estão sendo utilizados como arquivo diversos na EMEI Maria Aparecida
da Silva Quintanilha.
Of. nº 505/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1143/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
as Secretarias competentes viabilizem a
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limpeza do toldo, pintura e abordagens
sociais diárias para atendimento da população em situação de rua que permanece dia e noite na concha acústica,
localizada na praça Monsenhor Silva
Barros, Centro.
Of. nº 494/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação de limpeza e de manutenção será incluída em sua programação de serviços. Seguem, por cópia,
as informações prestadas pela Secretaria
de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1144/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudo para
a colocação ou troca das placas com
nomes das ruas de nossa cidade.
Of. nº 506/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que as placas denominativas são
instaladas ou substituídas sob demanda
específica de determinada via, de acordo
com as solicitações recebidas, o pedido
é encaminhado para confecção da placa
para posterior instalação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1145/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito limpeza e
corte do mato no canteiro central da Vila
das Graças.
Of. nº 500/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o serviço já foi executado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1146/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito podas
das árvores nos cruzamentos da
região central.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Of. nº 500/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será incluída
em sua programação de serviços, com
prioridade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1147/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito limpeza
das guias na Estrada Municipal dos
Remédios.
Of. nº 500/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será incluída em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1148/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o atendimento na CientificaLab.
Of. nº 500/2022
A Secretaria de Saúde informa que
está com aumento nas solicitações de
exames, devido ao pós-pandemia, e
muitos munícipes têm voltado a realizar consultas de rotina. Contudo, a Secretaria está se empenhando para sanar
esse problema junto à CientíficaLab, o
quanto antes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1149/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, informações sobre processos licitatórios.
Of. nº 500/2022
Seguem as informações prestadas pela
Departamento de Compras:
Pregão presencial 3/22 - Processo
6.296/22 - Sessão realizada dia 12/4/2022,
certame encontra-se na etapa de realização da prova de conceito, que será realizada dia 25/4/2022.

Pregão presencial 6/22 - Processo
8.699/22 - Contrato já assinado pela empresa vencedora Etherium Technology
Eireli e ordem de serviço emitida em
11/4/2022 - Prazo para implantação 180
dias.
Pregão presencial 20/21 - Processo
59.512/21 - Processo Revogado em
21/12/2021.
Pregão presencial 23/21 - Processo
67.436/21 - Processo Adjudicado em
23/3/2022 a favor da empresa ARC Comércio, Construção e Administração
de Serviços Ltda. Processo em fase de
Homologação.
Pregão presencial 24/21 - Processo
68.842/21 - Contrato assinado com a empresa iK1 Tecnologia Ltda. em 10/3/2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1150/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a criação de
um programa de treinamento para a rede
escolar, para o atendimento inclusivo
dos alunos com TEA.
Of. nº 500/2022
A Secretaria de Educação informa que
atua com profissionais e estudantes público-alvo da educação especial, conforme é preconizado na Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva, com o amparo legal
do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Diante posicionamento, informamos que
existe uma política de formação continuada, onde possibilitamos formação
em serviço, as quais ocorrem:
- Semanalmente, por meio do horário de
Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC);
- Mensalmente, por meio do direcionamento de Equipe de Práticas Pedagógicas
(EPP) e com convidados/palestrantes.
No que tange à formação específica
sobre o atendimento à pessoa dentro
do Espectro Autista (TEA), a Secretaria
de Educação informa que realizou no
dia 28 de março a 13 de abril do corrente ano uma formação continuada em
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serviço para professores especialistas
que atuam em todas as unidades escolares sobre o trabalho direcionado para
o desenvolvimento das habilidades básicas e a análise funcional do comportamento para crianças com TEA, com o
objetivo de instrumentalizar os professores especialistas de modo que eles
sejam multiplicadores nas unidades escolares onde atuam, fortalecendo, desta
forma, o atendimento oferecido para
a população escolar com TEA. A Secretaria informa que outras formações são
realizadas com foco na inclusão escolar,
como: formações sobre adaptação curricular, orientações sobre atendimento na
sala de recursos multifuncionais; orientações para o auxiliar de inclusão; formações sobre a elaboração do Plano de
Desenvolvimento Individual (PDI), entre
outras ações que impactam diretamente
no atendimento ao estudante com TEA.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1151/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente a criação
de um centro de atendimento integral exclusivo para pessoas do espectro autista
(TEA) no município de Taubaté.
Of. nº 500/2022
A Secretaria de Saúde informa que está
sendo avaliado um local, ao lado da
UBS Mais Parque Aeroporto, para a construção de um centro de reabilitação que
contará com toda estrutura necessária,
ou seja, condições estruturais, materiais e recursos humanos capacitados
para o atendimento à população com
deficiência. A proposta é que tenhamos
nesse Centro um ambulatório exclusivo
ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A Secretaria de Educação esclarece que o município possui uma unidade escolar que
realiza o atendimento educacional na
modalidade exclusiva para estudantes
público-alvo da Educação Especial, no26

Consulte os requerimentos no
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meada como EMEEEIF Madre Cecília.
Após avaliação realizada pela assessoria
pedagógica, os estudantes são matriculados na unidade escolar, conforme os
critérios estipulados para a realização do
atendimento. Em parceria com a saúde,
são realizados atendimento no contraturno escolar de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia,
para os estudantes que necessitam de
atendimento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1152/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito cobertura
da quadra esportiva do bairro Santa
Luzia Rural.
Of. nº 500/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que para a cobertura da quadra será necessário
projeto aprovado pela Secretaria de Planejamento, previsão de gasto na Lei Orçamentária, bem como recurso financeiro disponível.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1153/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a contratação de convênio para ampliar o atendimento na especialidade de neurologia
em Taubaté.
Of. nº 500/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1154/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer a Exma. Sra. Renilda Peres de
Lima, secretária de Educação do Estado,
providências em relação à gestão da
Escola Estadual Monsenhor João Alves.
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Requerimento N° 1155/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o Cemte Madre Cecília.
Of. nº 500/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Coordenação de Reabilitação
Madre Cecília.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1156/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito instalação
de novos postes de iluminação na Praça
da Capela do Alto do Cristo.
Of. nº 500/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção das providências necessárias. Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1157/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito reforço na
segurança na Praça da Capela do Alto
do Cristo.
Of. nº 500/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1158/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção na quadra coberta da EMIEF Prof.
Dr. João Baptista Ortiz Monteiro.
Of. nº 500/2022
A Secretaria de Educação informa que a
EMIEF Prof. Dr. João Baptista Ortiz Monteiro está contemplada no cronograma
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de reformas a ser realizada, e a manutenção da quadra foi incluída nos itens
avaliados para revitalização daquele
espaço. A reforma abrangerá toda a
unidade escolar.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1159/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito controle de
pragas no gramado da praça da Capela
do Alto do Cristo.
Of. nº 500/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local,
para posterior adoção das providências
necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1160/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito doações de
alambrados para a Associação Beneficente Madre Teresa de Calcutá.
Of. nº 500/2022
A Secretaria de Serviços Urbanos informa
que a solicitação já vem sendo tratada
junto à Secretaria de Obras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1161/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que
intensifique o policiamento na EE Professor Bernardino Querido e EMIEF Ernesto de Oliveira Filho.
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Autor: Diego Fonseca
Requer que a Secretaria de Educação
disponibilize Professores de Educação
Física na Educação Infantil.

Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade de
implantar em Taubaté o programa “Conservador da Natureza”.

Of. nº 495/2022
A Secretaria de Educação informa que
realiza estudos para inserir o componente
curricular de Educação Física na matriz
curricular da educação infantil, a partir
da implementação da Lei 11.738/2008.
Prefeito Municipal

Of. nº 495/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Meio Ambiente e
do Bem-Estar Animal.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1163/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre o processo
eleitoral para reitor e vice-reitor da Universidade de Taubaté - Unitau.
Of. nº 495/2022
A reitora da Universidade de Taubaté,
Profa. Dra.Nara Lúcia Perondi Fortes, informa que em razão do grande levantamento a ser realizado, as informações
serão encaminhadas posteriormente ao
vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1164/2022
Autor: Serginho
Requer gestão junto à Universidade de
Taubaté no sentido de informar a esta
Casa sobre existência ou não de parentesco de candidatos à Reitoria da Universidade de Taubaté com membros do
Poder Executivo (prefeito e vice-prefeito)
ou Legislativo (vereadores).

Of. nº 499/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações da Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal

Of. nº 495/2022
A reitora da Universidade de Taubaté,
Profa. Dra.Nara Lúcia Perondi Fortes, informa que em razão do grande levantamento a ser realizado, as informações
serão encaminhadas posteriormente ao
vereador requerente.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1162/2022

Requerimento N° 1165/2022

Requerimento N° 1166/2022
Autor: Serginho
Requer ações para melhorar a iluminação
na avenida Doutor Lycurgo Barbosa
Querido, no Parque São Luís.
Of. nº 495/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local,
para posterior adoção das providências
necessárias
Prefeito Municipal.
Requerimento N° 1167/2022
Autor: Serginho
Requer gestão junto à Universidade de
Taubaté no sentido de informar a esta
Casa sobre investimentos a serem desenvolvidos nos próximos anos.
Of. nº 495/2022
A reitora da Universidade de Taubaté,
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes, informa que em razão do grande levantamento a ser realizado, as informações
serão encaminhadas posteriormente ao
vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1168/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudos
sobre a instalação de braços de iluminação pública em pontos escuros localizados na Estrada Municipal do Borba.
Of. nº 495/2022
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A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local,
para posterior adoção das providências
necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1169/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade que
informe os horários e itinerários dos
ônibus que realizam o transporte coletivo em Taubaté.
Of. nº 496/2022
Segue anexa a relação solicitada, expedida pela Secretaria de Mobilidade
Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1170/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de estudo e possíveis melhorias viárias a fim de atender
aos munícipes que saem das ruas do
Conjunto Urupês para entrar na avenida
Marrocos.
Of. nº 497/2022
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/kcon,
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixas), sem que antes seja justificada
por estudos técnicos. Na Resolução
600/2016, que estabelece os padrões e
critérios para a instalação de ondulação
transversal (lombada física) em via públicas, disciplinada pelo parágrafo único
do art.94 do Código de Trânsito Brasileiro,
proíbe a utilização de tachas, tachões
e dispositivos similares implantados
transversalmente à via pública, no art.
10 diz que “A ondulação transversal pode
ser utilizada onde se necessite reduzir a
28
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velocidade doe veículo de forma imperativa, nos casos em que estudo técnico
de engenharia de tráfego demonstre
índice significativo ou risco potencial de
acidentes cujo fator determinante é excesso de velocidade praticado no local e
onde outras alternativas d engenharia de
tráfego são ineficazes.”
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1171/2022
Autor: Professor Edson
Requer informações sobre a possibilidade de implantação de pavimentação
asfáltica e iluminação pública na Estrada
Itapecerica de Baixo.
Of. nº 497/2022
A Secretaria de Obras informa que está
sendo efetuado estudo topográfico para
inclusão da pavimentação em seu cronograma de trabalho. Quanto à iluminação,
a Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria técnica no
local, para posterior adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1172/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre poda de árvore no Cecap.
Of. nº 498/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a poda solicitada será incluída em
sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1173/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
venha realizar um estudo quanto à viabilidade da inclusão dos cargos de monitor e instrutor no quadro do magistério,
através da reforma administrativa.
Of. nº 502/2022
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A Secretaria de Educação informa que
será realizado um estudo quanto à viabilidade da inclusão dos cargos de monitor
e instrutor no quadro do magistério.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1174/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito através da
Secretaria competente que execute as reformas necessárias na EMEI Pastor José
Ezequiel da Silva no bairro do Barranco.
Of. nº 509/2022
A Secretaria de Educação informa que
a equipe de manutenção atendeu a um
chamado da direção da unidade escolar,
com relação ao vazamento no sistema de
aquecimento solar. O vazamento de fato
ocorreu, foi sanado e verificou-se que
não havia problema no sistema de aquecimento solar de forma a necessitar de
técnico especializado para manutenção.
Quanto aos danos citados na alvenaria,
um engenheiro efetuará uma vistoria no
local, para que seja verificado se é caso
coberto pela garantia da obra.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1175/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a transparência, o orçamento e o
planejamento para as novas Secretarias
criadas pela Lei Complementar 470/2021
– Reforma Administrativa.
Of. nº 508/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela unidade competente da Secretaria de Finanças.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1176/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a contratação das entidades
que vão gerir o Pronto-Socorro Muni-
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cipal e a UPA San Marino.
Of. nº 508/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Secretaria
de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1177/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre leis municipais em vigor que não
estão sendo cumpridas pela Prefeitura.
Of. nº 508/2022
Segundo informa o Gestor da Área de
Conselhos, Fernando Borges, foi solicitado a todos os presidentes dos Conselhos o cumprimento da lei em referência, sendo que alguns enviaram
as informações ao Departamento de
Comunicação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1178/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o processo de aquisição da decoração de Páscoa.
Of. nº 508/2022
Seguem as informações prestadas pelo
Departamento de Compras:
1) Conforme consta na ata da sessão em
anexo, em destaque na segunda página,
nas “Ocorrências da sessão pública”, a
empresa Amaro Eventos e Serviços Ltda.
foi inabilitada por apresentar o documento exigido no item 5.1.3.1 em cópia
simples, ato vedado pelo item 5.1 do
Edital.
2) Conforme informado na resposta
1, a justificativa está presente na ata
da sessão, encaminhada em anexo,
em destaque na segunda página, nas
“Ocorrências da sessão pública”. Esta
ata também está presente no nosso
Portal da Transparência e no nosso site:
https://taubate.sp.gov.br/licitacoes/
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pregao/0822-contratacao-deempresa-especializada-em-prestacao-de-servicos-de-decoracao-de-pascoa-na-pracadom-epaminondas-pelo-periodo-de-07-a-18-de-abril-de-2022/
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1179/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a aplicação do Código de Ordenação Espacial do Município (Lei Complementar 7 de 17 de maio de 1991) no
que diz respeito aos painéis orientadores
de localização com sinalização tátil nos
shoppings centers.
Of. nº 508/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que o assunto será avaliado junto
ao setor competente, quanto ao procedimento de fiscalização.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1180/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a gestão da
Unitau nos últimos 20 anos.
Of. nº 507/2022
A reitora da Universidade de Taubaté,
Profa. Dra. Nara Lúcia Perondi Fortes, informa que em razão do grande levantamento a ser realizado, as informações
serão encaminhadas posteriormente ao
vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1181/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer ao Prefeito que realize a instalação de guias e sarjetas na via de acesso
4 na Estrada do Barreiro.
Of. nº 495/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efe-

tuará vistoria no local, a fim de analisar
a possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1182 /2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que designe
o setor competente para que instale
bancos de cimento, modelo pranchão
(2mx40cm) na área externa do Ambulatório Médico de Especialidades (AME).
Of. nº 533/2022
A Secretaria de Saúde informa que será
averiguada junto ao DRS - Departamento
Regional de Saúde do Governo Estadual,
responsável pela estrutura predial, bem
como junto à organização social “Seconci”, gestora dos serviços de saúde,
sobre a possibilidade e a viabilidade da
execução do pedido pelo estado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1183 /2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Informações sobre emissão de alvará
de funcionamento e laudo AVCB - Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros dos
prédios onde funcionam creches e escolas municipais.
Of. nº 532/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo Departamento
de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1184 /2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer do ao Sr. Prefeito reforço de policiamento no Sedes, a fim de evitar
roubos e brigas que acontecem com frequência no local
Of. nº 532/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Segu-
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rança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1185 /2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer que se determine elaboração de
projeto orçamentário para ação que vise
solucionar problemas de alagamentos
na Av. Fraternidade.
Of. nº 525/2022
A Secretaria de Obras informa que incluirá a solicitação em sua programação
e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise quanto à possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1186 /2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que considere a possibilidade de conceder a revisão salarial dos servidores públicos.
Of. nº 525/2022
A Secretaria de Finanças informa que
concedeu a revisão para a grande parte
dos servidores, e para aqueles que não
atingiram o percentual de 9,3%, está
sendo verificada a possibilidade de
proceder a revisão.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1187 /2022
Autor: Professor Edson
Requer a abertura de mais vagas de carga
e descarga e aumento do tempo permitido nas vagas de veículos no centro
do município.
Of. nº 528/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que as vagas de carga e descarga
existentes na região central foram implantadas em locais específicos, visando
atender o maior número possível de
pontos comerciais, próximos a elas, pois
as vagas não objetivam atender a um es30
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tabelecimento em particular. Com respeito ao tempo estipulado nas atuais
placas, os mesmos foram determinados
após vistoria no local e considerou-se o
tempo razoável para a ação de carga e
descarga e a rotatividade nessas vagas,
também é importante, pois atende um
maior número de estabelecimentos comerciais. Ademais, a instalação da vaga é
feita sob demanda, a qual gera uma vistoria que avaliará a possibilidade ou não
de implantação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1188 /2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de que seja retomada a aplicação de vacinas da gripe
na UBS Mais Independência.
Of. nº 528/2022
A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde informa que em virtude
da ampla cobertura vacinal e Campanhas desenvolvidas ao mesmo tempo,
por determinação do Ministério da Saúde
e, ainda, com a manutenção das vacinas
consideradas de rotina na UBS Mais Independência, torna-se inviável tecnicamente implementar mais um tipo de
vacina à Unidade de Saúde que até o momento vem desempenhando exemplarmente toda a grade vacinal posta sob sua
responsabilidade. Tal medida minimiza a
possibilidade de ocorrência de aglomerações desnecessárias, bem como, erros
de administração de imunizantes devida
a alta demanda de ações de vacinação
neste momento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1189 /2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que se digne informar da possibilidade de ajuste da
referência dos instrutores/monitores
de esporte.
Of. nº 529/2022
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O Departamento de Recursos Humanos
informa que fora recentemente elaborada a reforma administrativa e realizou a correção da tabela de referências
e das referências salariais dos cargos que
se encontravam em maior defasagem.
O Departamento de Recursos Humanos
permanece analisando e realizando estudos quanto aos valores salariais praticados para eventuais e pontuais correções que se façam necessárias, assim,
como se encontram em andamento
outros projetos de valorização dos servidores, como o Plano de Carreiras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1190 /2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito Municipal que seja
feito o serviço de poda e capina na Estrada da Rocinha.
Of. nº 529/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação
e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local, para análise quanto à possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1191 /2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que seja refeita a
faixa de pedestre na rua Padre Arlindo
Vieira próximo ao nº 65.
Of. nº 529/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa a impossibilidade da repintura da
faixa para travessia de pedestres no local
indicado, pois toda a frente do imóvel de
n° 65 possui guia rebaixada, entretanto,
efetuará vistoria para analisar outro local
para implantação de faixa de pedestres
no trecho em questão.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1192 /2022
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Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito Municipal que
instale proteção nos postes de iluminação, no bolsão da Avenida do Povo.
Of. nº 529/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade da instalação solicitada, para posterior adoção
das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1193 /2022
Autor: Serginho
Requer um estudo no sentido de recepcionar com abrigo e assentos os munícipes que aguardam na fila de atendimento do cadastro único.
Of. nº 536/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela coordenadora do Setor de Cadastro Único, da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1194 /2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre segurança no
Parque Monteiro Lobato.
Of. nº 536/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1195 /2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre reuniões
mensais com secretários municipais.
Of. nº 536/2022
A administração municipal, em conjunto
com todas todas as Secretarias, procura
realizar metas/ ações/ estratégias a serem
executadas no município, a fim de atenderem e melhorarem todas as necessi-

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

dades da população. A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que toda ação
por ela efetuada, não é executada sem o
prévio conhecimento do chefe do Poder
Executivo, e todas essas ações, quando
afetam, direta ou indiretamente, a área
de atuação de outra Secretaria, não é
posta em prática sem antes ser feito um
planejamento em conjunto, procurando
prever todas as variáveis que possam
ocorrer, corn exceção de casos emergenciais. Com respeito às intervenções ocorridas na semana da data mencionada
no requerimento, elas fazem parte do
pacote de mudanças viárias já previstas.
Foram implantados desvios, os quais
foram bem estruturados e executados,
placas de advertência e orientação foram
instaladas nos principais pontos, painéis
de mensagens fixo e móvel divulgaram as
informações, agentes de trânsito permaneceram nos pontos estratégicos, a fim
de organizar e orientar o tráfego e, a divulgação foi feita pelos meios de comunicação da Prefeitura, bem como foram
realizadas diversas entrevistas com o objetivo de divulgar o trajeto de desvios e o
motivo das obras de requalificação das
calçadas, recapeamento e ampliação da
capacidade viária. A Secretaria de Mobilidade Urbana salienta que a lentidão registrada era prevista, pois a obra estava
sendo realizada na Rua Dino Bueno, importante via de ligação na região central,
porém, os desvios foram bem executados e o objetivo principal foi atingido,
pois não houve registro de acidentes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1196 /2022
Autor: Douglas Carbonne
Reitera Requerimento 303/2022 - Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que tome
providências quanto à situação do coreto
da praça Monsenhor Silva Barros.
Of. nº 527/2022
Cumpre-nos encaminhar, por cópia,
as informações prestadas pelas Secretarias de Inclusão Social e de Segu-

rança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1197 /2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer a Mag.ª Reitora da Universidade de Taubaté, Profa. Dra. Nara Lucia
Perondi Fortes, preste esclarecimento
sobre os alunos conselheiros.
Requerimento N° 1198 /2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que
realize a pintura de faixa de pedestres na
rua Augusta Moreira de Castro Guimarães
- Parque Aeroporto.
Of. nº 527/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a revitalização da faixa
de pedestre na rua entrará em sua
programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1200 /2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre o Projeto de
Lei Complementar n° 9/2022, que altera
a Lei Complementar nº 180, de 21 de dezembro de 2007.
Of. nº 525/2022
Cumpre-nos enviar por cópia, as informações prestadas pela diretoria pedagógica da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1201 /2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer que se determine a elaboração de
um projeto orçamentário de cobertura
da quadra poliesportiva da EMEF Prof.
Ernani Giannico.
Of. nº 525/2022
A Secretaria de Educação informa que
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o projeto para a cobertura da quadra é
modelo FDE, já está sendo elaborado e
encontra-se na Área de Planejamento
para adequação ao prédio da EMEF Prof.
Ernani Giannico e posterior implantação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1202 /2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que realize
a revitalização da praça do Cristianismo.
Of. nº 527/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que o assunto vem sendo tratado
por meio do Processo Administrativo
18.866/2021.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1203 /2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero requerimento 2678 de 10/12/2021
- Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre possibilidade de se determinar à Secretaria competente para realizar estudo e ou avaliação da situação
dos moradores do Continental que foram
transferidos para ser atendido no Pamo
do Barreiro.
Of. nº 534/2022
A Secretaria de Saúde esclarece que faz
parte do planejamento de governo a
ampliação de Equipes de Saúde da Família no município, onde o respectivo
planejamento contempla a ampliação de uma segunda equipe para
a Unidade de Saúde do Continental.
Outro ponto é que o Ministério da
Saúde preconiza o acompanhamento
de até 4.000 pessoas pela Equipe de
Saúde da Família, número que é coberto pela ESF Continental. O processo de regionalização é parte importante nos instrumentos de gestão do
SUS, onde são definidas as áreas próximas a uma unidade de saúde, sendo
esse critério componente integrante
da organização e planejamento das
32
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ações nos serviços de saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1204 /2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade seja viabilizado retorno da Estratégia Saúde da Família –
ESF do bairro Caieiras.
Of. nº 534/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1205 /2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, que determine ao departamento
competente para que verifique a possibilidade de pavimentação asfáltica na rua
Sagui-de-tufo-branco – Piracangaguá.
Of. nº 534/2022
A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Obras para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal

nhado para o respectivo setor para prosseguimento no projeto, para melhorias
estruturais da unidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1207 /2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de se determinar a
Secretaria competente que viabilize estudos para executar a construção da cobertura da quadra de esporte da Escola
Chácara Ingrid, localizada na Estrada do
Barreiro - Piracangaguá.
Of. nº 534/2022
A Diretoria de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa
que já houve estudos sobre as quadras
sem cobertura e, para a cobertura serão
utilizados projetos modelo FDE. A EMEF
Prof. Ciniro Bueno está incluída no cronograma para a cobertura da quadra.
Como todos os projetos ainda não estão
prontos, quanto à adequação ao prédio
da PMT, a execução será após a licitação
para essa finalidade.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1206 /2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de se determinar
a Secretaria competentes para executar
as manutenções necessárias na ESF Barreiro, localizado na avenida Álvaro Marcondes de Mattos - Chácara Ingrid.

Requerimento N° 1208 /2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de se determinar a
Secretaria competente que viabilize estudos para executar as intervenções necessárias à revitalização do campo de futebol do São Gonçalo, esquina com a rua
Miguel Garcia Velho.

Of. nº 534/2022
A Secretaria de Saúde informa que na
data de 27/4/2022 a ESF Barreiro recebeu
a visita técnica dos profissionais da Secretaria de Obras para emissão de parecer técnico, dessa forma, os problemas
estruturais serão acompanhados pelo
setor competente. Assim, tão logo essa
unidade for contemplada com recursos,
objetivando a sua reforma, será encami-

Of. nº 534/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação do corte do mato será
inserida em sua programação de serviços. A Secretaria de Esportes, Lazer e
Qualidade de Vida informa que na data
de 27/4/2022 realizou visita “in loco”
no local, com a presença do nobre vereador autor do requerimento, bem
como a participação de representantes
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das agremiações que ali frequentam, e
foi informado sobre o procedimento e situações que envolvem o local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1209 /2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, junto às Secretarias competentes,
para que informe se todas as escolas e
creches municipais do nosso município
possuem alvará do Corpo de Bombeiros.
Of. nº 534/2022
A Secretaria de Educação informa que algumas unidades possuem o auto de vistoria, e as demais são objetos de um TAC
junto ao Ministério Público do Estado de
São Paulo para regularização.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1210 /2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, junto às Secretarias competentes,
para que informe se todas as UPAs do
nosso município possuem alvará do
Corpo de Bombeiros.
Of. nº 534/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1211 /2022
Autor: Richardson da Padaria
Reiterando Requerimento 1990/2021 de
28/9/2021 - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito
José Antônio Saud informações sobre
atendimento telefônico na Prefeitura Municipal de Taubaté.
Of. nº 534/2022
Encontra-se em tramitação processo
licitatório para contratação de empresa responsável por novas linhas telefônicas e internet e suas respectivas

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

manutenções. A Secretaria de Planejamento informa que sua linha telefônica
é a de número 3635-2383 e possui
outros canais de atendimento, como
por exemplo: e-mail planejamento@
taubate.sp.gov.br e o site da Prefeitura,
sendo que a aquisição de novos canais
de atendimento está sendo providenciado pelo setor responsável. A Divisão
de Cadastro Técnico informa que sua
linha telefônica é a de número 36243104. A Secretaria de Educação informa
que possui quatro linhas telefônicas
no PABX - 3622-3115, 3621-4544, 36861531 e 3621-5717. Quando uma linha
é acionada por ligação externa, é
distribuída para três atendimentos
internos, portanto, a supracitada
Secretaria suporta três ligações externas
ao mesmo tempo no atendimento ao
público. Todas as quatro linhas foram
testadas e estão funcionando normalmente. A Secretaria de Saúde informa
que o atendimento telefônico em algumas unidades dos Pamos e ESFs
possuem telefones fixos, contudo, tal
demanda está sendo avaliada para que
se consiga resolver os problemas de telefonia das unidades básicas que necessitarem o quanto antes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1212 /2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de determinar
à Secretaria competente a ampliação
dos pontos de iluminação pública da
praça localizada na avenida da Fraternidade com a rua Miguel Abraão Feres,
Vila Olímpia.
Of. nº 526/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local para
posterior adoção de providências quanto
à ampliação da iluminação. A troca das
lâmpadas queimadas será inserida em
sua programação de serviços
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1213 /2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer a inclusão no cronograma de
obras, a transposição do córrego localizado no Residencial Estoril.
Of. nº 525/2022
A Secretaria de Obras informa que irá verificar a solicitação para posterior programação do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1214 /2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, a possibilidade da realização de
obras de infraestrutura em à área verde
localizada no Bairro Santa Teresa.
Of. nº 535/2022
A Secretaria de Planejamento informa
que irá providenciar estudos da área em
questão, acrescentando em seu cronograma de elaboração de projetos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1215 /2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
a possibilidade da conclusão do recapeamento da rua José Cassiano de Freitas,
no Parque Três Marias.
Of. nº 535/2022
A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Obras para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1216 /2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre Programa
de Certificado de Reciclagem que pode
elevar renda de catadores em 25%.
Of. nº 536/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
tratar-se de programa criado recente-
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mente, assunto que será tratado junto à
Secretaria de Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal. Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de
Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1217 /2022
Autor: Elisa Representa Taubaté, João
Henrique Dentinho, Vivi da Rádio
Requer ao Egrégio Plenário, autorização
para inclusão do PLO 57/2022 nos debates da audiência pública aprovada
pelo Requerimento 1117/2022.
Requerimento N° 1218 /2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
Secretaria competente, a instalação de
faixa de pedestre em frente ao Tenda
Atacado e do Condomínio Spazio Tintoretto, na avenida Charles Schnneider, em
frente ao nº 791, no bairro Barranco.
Of. nº 538/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o local está situado em um
trecho de curva à direita nos dois sentidos de circulação da via. No sentido
bairro, além da curva, há um aclive. A
avenida é um trecho da Rodovia SP-62,
que é compartilhada com o município e possui grande fluxo de veículos,
com duas faixas de rolamento em cada
sentido. Feitos esses apontamentos, a
Secretaria de Mobilidade Urbana considera que a colocação de uma faixa de
travessia defronte ao n° 791 colocaria
em risco os pedestres, pois as curvas e o
aclive prejudicam a visão dos pedestres
em relação aos veículos e tardam a visão
dos motoristas em relação aos pedestres,
oferecendo a eles um tempo limitado de
reação, com vistas a evitar um acidente.
Acrescenta-se que há um ponto de travessia segura a apenas 108 metros do
ponto solicitado, sinalizado com faixa de
pedestres e semáforo.
Prefeito Municipal
34
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Requerimento N° 1219 /2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
venha realizar um estudo quanto à viabilidade de implantar o programa “Domingo no Parque” no parque do Sedes.
Of. nº 531/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que há previsão
de retornar com o evento em meados do
mês de maio, o qual inclusive consta em
sua programação de eventos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1220 /2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre as propostas e o planejamento
para valorização dos cargos de monitores
e instrutores.
Of. nº 537/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo Departamento
de Recursos Humanos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1221 /2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre as novas margens de empréstimo
consignado para os servidores públicos.
Of. nº 530/2022
O Departamento de Recursos Humanos
informa que a margem consignável
atualmente praticada segue em conformidade com o disposto na Lei Municipal
4.004, de 14 de dezembro de 2006.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1222 /2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito reforço na
segurança pública no Areão.
Of. nº 530/2022
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O comandante da Guarda Civil Municipal,
da Secretaria de Segurança Pública Municipal, informa que quanto ao reforço
na segurança pública no Areão, especificamente na rua José Vicente de Barros,
altura do 1.351, por consequência de informações de munícipes quanto à situações de furtos, roubos, dentre outros
crimes, informa que em deslocamento
de um próprio público a outro, a Guarda
Civil realiza patrulhamento ostensivo e
preventivo, dessa forma tal solicitação
será atendida e, durante o deslocamento
das equipes, caso se depare com atos ilícitos, medidas serão tomadas. Informa,
ainda, que oficiará ao Comando da Polícia Militar, para conhecimento dos fatos
narrados no requerimento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1223 /2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito podas
das árvores, cortes de matos no bairro
Independência.
Of. nº 530/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que já foram iniciados os serviços
de limpeza na avenida.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1224 /2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o Hospital Público Veterinário de
Taubaté.
Of. nº 530/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Meio Ambiente e Bem Estar-Animal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1225 /2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito limpeza da
boca de lobo na Av. Marechal D. Fonseca.
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Of. nº 530/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será encaminhada à
concessionária EcoTaubaté, para inclusão em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1226 /2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudo
para adequação e equiparação do
cargo de auxiliar de saúde bucal da Prefeitura de Taubaté.
Of. nº 530/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde. O Departamento de Recursos Humanos informa
que permanece analisando e realizando
estudos quanto aos valores salariais praticados para eventuais e pontuais correções que se façam necessárias, assim
como se encontram em andamento
outros projetos de valorização dos servidores, como o plano de carreira.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1227/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
a Secretaria competente intensifique o
policiamento no bairro Gurilândia, em
específico nas proximidades do campo
de futebol.
Of. n° 578/2022
O Comandante da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Segurança Pública Municipal, informa que em deslocamento de um próprio público a outro, a
Guarda Civil realiza o patrulhamento ostensivo e preventivo, dessa forma tal solicitação será atendida. Informa, ainda,
que incluirá no CPP (Cartão de Prioridade
de Patrulhamento), os campos de futebol
do Bairro Gurilândia e durante o deslocamento das equipes, caso se depare com
atos ilícitos, medidas serão tomadas.
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Ademais, a Secretaria de Segurança Pública Municipal oficiará à Polícia Militar informando os fatos narrados no
requerimento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1228/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito nivelamento de
um trecho próximo ao n° 2646 na Av.
Voluntário Benedito Sérgio, no Jardim
Santa Helena.
Of. n° 587/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em seu cronograma
de trabalho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1229/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito a reimplantação da
ciclovia na rua Quinze de Novembro.
Of. n° 587/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a retirada da ciclofaixa da rua
foi realizada em função das adequações
viárias programadas para a região
central, e será reimplantada após as análises das mudanças viárias, atendendo
aos estudos da rede cicloviária, onde
estão sendo verificados locais onde o ciclista tenha mais segurança para trafegar.
Com respeito à denominação da ciclofaixa, a Secretaria de Mobilidade informa
que conforme art.10 da Lei n° 5.047, de
2015, o nome Marcela Nogarotto foi dado
a todo o complexo cicloviário da cidade,
não somente ao trecho da rua.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1230/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
higienização de pontos de ônibus.
Of. n° 587/2022

A Secretaria de Serviços Públicos informa que a higienização dos pontos de
ônibus é feita rotineiramente pela concessionária Ecotaubaté. Quanto aos moradores de rua que dormem nos pontos
de ônibus, a Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que a Guarda
Civil realiza o patrulhamento e toda a
extensão do município e está sempre
atenta à situação de pessoas em estado
de vulnerabilidade social, e durante as
abordagens são oferecidos os serviços
sociais disponíveis nesta Prefeitura.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1231/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer à Vunesp - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista
que preste esclarecimento sobre o resultado final do concurso público 1/2021
realizado para contratação de professores para a rede municipal de ensino de
Taubaté/SP.
Requerimento N° 1233/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Ao senhor Rodrigo Garcia, digníssimo Governador do Estado de São Paulo, solicitando sua especial atenção ao grave problema que o município de Taubaté está
enfrentando em relação ao desabastecimento de medicamentos de alto custo.
Requerimento N° 1234/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao Departamento competente
que estude em promover a dedetização nos bairros Vista Alegre e Portal da
Mantiqueira.
Of. n° 585/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo CAS — Controle de Animais Sinantrópicos da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO-2023
Lei de Diretrizes Orçamentárias

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 de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2023.
Prefeitura Municipal (Secretarias de Finanças, Gabinete,
Governo e Relações Institucionais, Esporte, Lazer e
Qualidade de Vida, Desenvolvimento, Inovação e
Turismo, Obras, Segurança Pública e Habitação)

02•JUN
quinta-feira

09h

segunda-feira

19H
18h30

quarta-feira

14h

Prefeitura Municipal (Secretarias de Planejamento,
Desenvolvimento e Inclusão Social, Serviços Públicos,
Cultura e Economia Criativa, Meio Ambiente e Bem
Estar Animal, Mobilidade Urbana e Administração)

Câmara Municipal, IPMT, Unitau e suas fundações (FUST,
FUNCABES, FUNAC e FAPETI)

06•JUN

01•JUN

02•JUN
quinta-feira

14h

Prefeitura Municipal (Secretarias de Saúde,
Educação, Justiça e Cidadania e Procuradoria Geral
do Município)

A presença da população, da sociedade civil organizada e das instituições em geral é imprescindível para o êxito do evento.
Envie sua pergunta pelo WhatsApp (12) 3625-9525.

LOCAL:
AV. PROF. WALTER THAUMATURGO, 208 – JARDIM DAS NAÇÕES
O Projeto de Lei Ordinária nº 74/2022 pode ser consultado no site www.camarataubate.sp.gov.br,
opção “AtividadesLegislativas/Processo Legislativo”.

Assista à audiência pela TV Câmara Taubaté no canal 4.2 da TV aberta, Claro TV canal 4
ou pelo site da Câmara (TV Câmara/Ao Vivo).

