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Programa Desperdício Zero
é aprovado; selo reconhece
estabelecimentos adeptos

Lei Orgânica terá ajuste de
nomenclatura quanto às pessoas
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SESSÃO

COMBATE À FOME:
PROGRAMA DESPERDÍCIO
ZERO É APROVADO EM
PRIMEIRA VOTAÇÃO
A Câmara de Taubaté aprovou em primeira votação no dia 2 o projeto de lei 7/2022, de autoria
do vereador Moises Luciano Pirulito (PL), que cria
o programa Desperdício Zero e institui o selo “Estabelecimento contra o desperdício” às empresas
que cumprirem os requisitos da lei.
O objetivo é reduzir o desperdício de alimentos
por bares, restaurantes, empresas atacadistas, varejistas, indústrias, produtores, feirantes e ou-

tros do setor alimentício e,
ainda, evitar que toneladas de
alimentos sejam destinadas ao
aterro, diminuindo, assim, os
gases do efeito estufa.
Os alimentos poderão ser doados e encaminhados por meio
de celebração de convênios a
entidades não governamentais,
Stockphotos
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associações, fundações sem
fins lucrativos, bancos de alimentos, entre outros, com o objetivo de atender aos programas
sociais ou de combate à fome
e ao desperdício. Também poderão ser objeto de celebração
de convênio as entidades públicas que prestam atendimento
e assessoramento aos beneficiários abrangidos pelos programas de assistência social e
entidades públicas que prestam
atendimento aos animais, como
zoológicos e redes de proteção.
Os alimentos devem estar em
bom estado, dentro das especificações técnicas para consumo e
das determinações estipuladas
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Segundo o vereador, iniciativas como esta já são tomadas
nos Estados Unidos e em diversos países da Europa. Em
Portugal, por exemplo, há pratos
de comida sendo vendidos por
cinco euros, reduzindo em 40%
o desperdício de comida.
Com o projeto foram aprovadas quatro emendas redacionais da Comissão de Justiça,
entre elas, uma que retira do
texto menção à responsabilidade civil e criminal do estabelecimento. A proposta depende
de segunda votação e sanção do
prefeito, para que se torne lei.

SESSÃO

Stockphotos

Lei Orgânica terá ajuste de
nomenclatura quanto às
pessoas com deficiência
A Câmara de Taubaté aprovou em segunda votação no dia 2 a proposta de emenda à Lei Orgânica 2/2022, de autoria da vereadora Talita
Cadeirante (PSB) e subscrito por sete parlamentares, que altera a Lei Orgânica de Taubaté para
adequar as nomenclaturas que referenciam as
pessoas com deficiência.
A intenção é trazer para a lei máxima do mu-

nicípio as modernizações propostas pela Convenção das Nações Unidas, valorizar o segmento
das pessoas com deficiência e reconhecer o direito à cidadania deste grupo para além de sua
vulnerabilidade social.
A emenda à Lei Orgânica depende de promulgação, pelo presidente da Câmara, Paulo Miranda
(MDB), para que entre em vigência.
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SESSÃO

PRAZO PARA
PREFEITO RESPONDER
REQUERIMENTOS
SOFRE ALTERAÇÃO
Vitor Reis

A Câmara de Taubaté alterou de 15 dias corridos para 15
dias úteis o prazo dado ao prefeito para responder os requerimentos parlamentares. A mudança foi aprovada em primeira
votação no dia 2 e depende de
segunda análise e promulgação,
para que entre em vigência.
A proposta de emenda à Lei
Orgânica 3/2022 foi inserida
na ordem do dia a pedido do
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autor, vereador Marcelo Macedo
(MDB). Seis parlamentares subscreveram o documento.
“Hoje, a Prefeitura de
Taubaté, através do seu Departamento Técnico-Legislativo, é
responsável pelas respostas dos
documentos oficiais e tem 15
dias corridos para respondê-los,
de acordo com a nossa Lei Orgânica. Alterando para 15 dias
úteis, as respostas poderão in-
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clusive chegar até essa Casa de
Leis com mais qualidade, tendo
em vista a quantidade de requerimentos protocolados a cada
sessão ordinária”, justificou o
autor da proposta.
Com o texto, foi aprovada
emenda da Comissão de Justiça
e Redação, que tira do texto original o “crime de responsabilidade”, no caso de descumprimento da norma.

SESSÃO

Ronaldo Homem Montanha
assume mandato
Vitor Reis

O vereador Ronaldo Homem Montanha (Republicanos) assumiu o mandato na Câmara de
Taubaté em decorrência de licença do vereador
Nunes Coelho (Republicanos) durante o período
de 2 de agosto a 3 de outubro. A posse aconteceu
durante a 60ª sessão ordinária, no dia 2.
Nascido em São Caetano do Sul (SP) no ano de
1964, Ronaldo Aparecido Gonçalves trabalha com
luta livre de forma profissional e voluntária. É fundador do projeto Parceiros do Bem, no Jardim
Mourisco, que interage com jovens no combate às
drogas e ao consumo de bebida alcoólica.
Administra de forma voluntária a quadra coberta de esportes da Vila Marli, onde são oferecidas modalidades esportivas gratuitas, como
luta, artes marciais, basquete, futebol e vôlei, para
cerca de 500 crianças de sete a 18 anos de idade.
Ronaldo Homem Montanha já havia assumido
a suplência durante esta legislatura entre fevereiro
e março de 2021, em virtude da licença da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).

Dois projetos são adiados da
pauta, e um é retirado
Durante a sessão do dia 2, os
vereadores adiaram a votação
de duas proposituras, e uma
terceira foi retirada da pauta.
O vereador Marcelo Macedo
(MDB) pediu o adiamento, por
uma sessão, da votação do projeto de lei 22/2021, de sua autoria, que dispõe sobre o uso
de carrinhos adaptados para
atender às necessidades dos cadeirantes em supermercados e
hipermercados de Taubaté.

Devido à apresentação de
emendas parlamentares, que
exigem a análise das comissões
temáticas da Casa, deverá retornar à pauta na próxima semana o projeto de resolução
1/2022, de autoria da vereadora
Talita Cadeirante (PSB).
A proposta altera o Código
de Ética dos Vereadores para
considerar como incompatível
com a ética e o decoro parlamentar a prática da violência

política de gênero através de
assédio,
constrangimento,
humilhação, perseguição ou
ameaça contra vereadora no
exercício de mandato.
A pedido do autor, vereador
Adriano Coletor Tigrão (Cidadania), foi retirado o projeto de lei 48/2021, que obrigaria a Prefeitura de Taubaté
a divulgar a lista de vacinados
contra a covid. A propositura
será arquivada.
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AGENDA

SEMANA TERÁ AUDIÊNCIA
SOBRE ALEITAMENTO
MATERNO E SOLENIDADE EM
HOMENAGEM A ADVOGADOS
A agenda da Câmara de
Taubaté terá audiência pública
sobre a importância do aleitamento materno na quarta-feira,
10, a partir das 14h30. O debate
tem iniciativa da vereadora Elisa
Representa Taubaté (Cidadania),
autora do requerimento de convocação 1986/2022.
No documento, Elisa ressalta
a campanha Agosto Dourado
para conscientização sobre a importância do aleitamento ma-

terno e considera que “ações do
poder público são fundamentais para visibilizar e dar apoio
às questões que são importantes
para avanços sociais”.
Você pode participar da audiência presencialmente ou enviar perguntas pelo WhatsApp
(12) 3625-9525.
Na quinta-feira, 11, a partir
das 14h, o Dia do Advogado é
tema de solenidade, em que
serão homenageados Jorge Luiz

de Carvalho Santos e Celia Teresa Mörth. O orador será o vereador Marcelo Macedo (MDB).
Vale lembrar que na terça-feira, 9, tem a segunda sessão
ordinária pós-recesso legislativo
de julho, às 16h.
Você pode acompanhar os
eventos no Plenário ou pela TV
Câmara no canal aberto 4.2 e
pela Claro TV canal 4, site, Facebook e Youtube (pesquise por
tvctaubate).
Imprensa CMT
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PALAVRA DOS VEREADORES

60ª sessão ordinária
uma coisa meio parecida,
que a gente pegou carona
nessa história. Eu, apesar de
gostar de animais, confesso
que pouco sei sobre a causa.
Então, a minha formação é
outra. Eu procuro atuar na
- Eu queria fazer aqui um
área em que a gente tem um
pedido de desculpas, em especial ao vereador Douglas pouco de expertise.

O vereador Boanerge se desculpou com os vereadores Douglas
Carbonne e Moises Luciano Pirulito a respeito do Samu Animal.
Ele apontou que, apesar de apoiar
a causa, não é sua área de atuação
e “sem querer pegou carona nas
congratulações”.

BOANERGE
PTB

Carbonne e ao vereador Moises
Pirulito, que militam nessa
causa. Eu recebi algumas congratulações a respeito do
Samu Animal através da rede
social. Sabe aquelas coisas da
assessoria, da gente divulgar as
utilidades públicas? E aí, ficou

Aborto
O parlamentar parabenizou
os vereadores Alberto Barreto
e Vivi da Rádio, que reforçaram
ser contra o aborto, e criticou
manifestantes que aplaudem
essa medida. “Se vocês tivessem
sido abortadas, não estavam ali,
batendo palmas.”

passar para a população?
Será que realmente ele está
fazendo aquilo que ele foi nomeado na portaria? Ou ele já
está fazendo campanha? É
candidato? Desse jeito, não
- Fiz um questionamento para o vai ser. Sabe por quê? Tem
secretário, eu falei: “esse funcio- que ter respeito. Isso não foi
nário Junior, que está nomeado
a primeira, não foi a segunda
na sua Secretaria, ao menos ele
- essa já é a terceira vez!

O vereador Diego Fonseca desabafou sobre a falta de transparência da Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana e a conduta
de um dos funcionários da pasta,
quanto à pintura de sinalização de
trânsito em escolas.

DIEGO FONSECA
PSDB
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é responsável pelas pinturas?”
Para minha surpresa, não. Falei
[que são] duas situações: ou os
pedidos que nós fazemos para
a Secretaria não são atendidos,
ou ele tem informação privilegiada. Como é que ele tem informações privilegiadas para
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Desabafo
Ainda sobre esse assunto, o
vereador pediu mais respeito à
Casa e mais respeito aos pedidos
que os vereadores fazem em
prol da população. Ele também
questionou atitudes que o funcionário realizou, mesmo não
sendo da sua área de atuação.

PALAVRA DOS VEREADORES

60ª sessão ordinária
visitar uma família que está
maltratando um animal, deixando o animal com fome”, e,
quando eu chego lá, a pessoa
- Fica o alerta para o prefeito: não tem nem para [ela] comer.
saia um pouco, vá nos bairros Como é que ela vai dar pro
periféricos da cidade, conheça bicho, meu Deus, se a pessoa
a realidade de cada bairro. É está com fome?

O vereador Douglas Carbonne
recomendou ao prefeito que frequente mais a periferia para conhecer as necessidades da população mais carente.

DOUGLAS CARBONNE
Republicanos

onde a população está, tem que
buscar essas informações. É importante a gente fazer isso. O
povo precisa sair do trabalho e ir
para o supermercado, comprar
os seus produtos e levar o seu
pão de cada dia pra casa, é esta
a discussão que nós temos que
ter. Quando falam pra mim: “vá

A vereadora Elisa Representa
Taubaté indicou o uso de plataformas digitais que oferecem formação profissional de forma gratuita à população.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

- Se vocês têm interesse, é formação gratuita nas áreas de
tecnologia, programação e
desenvolvimento, e essa formação conecta alunos com
as vagas de emprego. A gente
tem o Taubatech e a plataforma
Elastech, que é direcionada
às mulheres. Então, para você
que está sem emprego, está desempregada, está procurando
se formar em alguma atuação,
procure nestas plataformas, a

Diálogo
Carbonne citou os ex-vereadores Pollyana Gama e Rodrigo
Luis Digão e disse que aprendeu
muito com eles e com outros políticos que passaram pela Câmara de Taubaté.
Defendeu que existe diálogo
na “política boa”, além de “respeito pelas pessoas”.

Taubatech ou a Elastech.
Agosto Dourado
Elisa falou sobre a importância do aleitamento materno
e anunciou que no dia 10, às
14h30, haverá uma audiência
pública na Câmara para discutir
o tema com secretarias competentes e outros convidados.
Cultura
O assessor parlamentar Rafael Soares lamentou que, a pedido do prefeito, a Secretaria
de Planejamento e o Conselho
de Patrimônio irão rever os patrimônios tombados na cidade,
para talvez reverter o tombamento de alguns deles. “Essa
é uma preocupação para todo
mundo que se importa e se preocupa com a preservação da memória, da nossa identidade.”
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PALAVRA DOS VEREADORES

60ª sessão ordinária
O vereador Jessé Silva falou
sobre os trabalhos feitos durante
o recesso de julho e comentou a
primeira Copa São Paulo Karatê
Kyokushin realizada em Taubaté.
O município levou várias conquistas em categorias diferentes.

JESSÉ SILVA
PL

- Foi uma data especial para a
cidade de Taubaté, no mundo
das artes marciais, que Taubaté
está sendo destaque. Uma copa
reconhecida pela federação. E
a notícia chegou até o Japão,
no site japonês que reconhece
essa modalidade no Brasil. Parabéns a todos da organização,
aos mestres, aos responsáveis,
aos pais. Sempre que posso,
destino emendas para incen-

O vereador João Henrique
Dentinho usou a tribuna para
falar sobre os trabalhos realizados no recesso parlamentar,
como uma reunião entre a EDP, a
Secretaria de Serviços Públicos e
moradores do Cecap.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União
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- [Estivemos] falando sobre a
situação da energia no local,
que está em perigo, em risco.
Agora, nós vamos de quadra
em quadra, conscientizando
os moradores sobre a importância de toda a troca da fiação
e do sistema de iluminação e
de recebimento de iluminação
nessas casas. Para vocês terem
uma ideia, tem algumas residências que não recebem a
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tivar ainda mais as ações em
bairros da periferia e ações
para que o esporte continue
transformando vidas.
Hierarquia
Jessé comentou que a Prefeitura enfrenta problemas por
falta de hierarquia, pois acredita
que os diretores se sobrepõem
às funções dos secretários. “Não
é possível que um diretor possa
ir a um bairro e delegar funções, resolver tudo. E o secretário fica onde? Hierarquia não
está tendo.”
O vereador sugeriu que os secretários e diretores da Prefeitura fossem convocados pela Câmara para esclarecer os vários
ruídos de comunicação.

energia completa. Não chega
nem a 110 volts.
Música
Dentinho prestigiou o maestro César Pimenta, que está
à frente da Orquestra Sinfônica
Jovem de Taubaté. O grupo comemorou o aniversário de 20
anos nesta semana.
SSVP
O parlamentar falou sobre a
importância da Sociedade São
Vicente de Paulo, entidade que
visa fomentar o amor ao próximo. “Se todas as famílias assistidas pelos vicentinos tivessem
que pedir cesta básica na Prefeitura, não haveria dinheiro suficiente”. Defendeu que os vicentinos mereciam mais apoio do
poder público.

PALAVRA DOS VEREADORES

60ª sessão ordinária

MARCELO MACEDO
MDB

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL

O vereador Marcelo Macedo criticou a postura de servidores da
Prefeitura, que estariam mais preocupados em “fazer política”.

dando. Deixa a gente fazer política e tentar melhorar um dia
de cada vez a nossa cidade”.

- Tem muito servidor fazendo
política, enquanto deveria estar
só trabalhando. Está se metendo a fazer o que não sabe
e o que não deve. É óbvio que
a maioria dos servidores é
técnica, são profissionais, mas
alguns ainda não entenderam.
Mas já tem um ano e meio de
governo, está na hora de entender. Eu falei: “prefeito, nós
fizemos a reforma [administrativa], você vai ter que fazer
uma faxina aí, porque não está

Prazo
Macedo comentou a aprovação da proposta que ampliou
de 15 dias corridos para 15 dias
úteis o prazo para a Prefeitura
responder requerimentos enviados pela Casa. “Só hoje chegaram 156 requerimentos. É impossível responder em 15 dias.”
Contrato
Macedo anunciou que o Tribunal de Contas julgou e declarou, por unanimidade, que
está correta a inexigibilidade da
empresa Mind Lab. O contrato
com a Prefeitura de Taubaté é de
R$11,5 milhões .

O vereador Moises Luciano Pirulito falou sobre a chegada da oncologia ao AME no município.

basta só cobrar o candidato,
vereador, prefeito, secretário.
Não basta só cobrar, tem que
agradecer também.

- Alguns meses atrás eu cobrei
essa parte do atendimento oncológico na cidade, porque a
Rede Hebe Camargo aqui, de
atendimento via Hospital Regional, não tem suportado.
Hoje é lei, em 60 dias tem que
começar o tratamento. Eu fiz
essa cobrança, e dito e feito. A
palavra dada foi palavra cumprida. Fui agradecer pessoalmente [o secretário de Estado
da Saúde, Jean Gorinchteyn]
sobre essa situação e agradeci
mesmo, porque o político não

Fiscalização
O parlamentar e a diretora de
Trânsito, Gisele Lombardi, visitaram a rua Dona Benta, no
bairro Gurilândia, e verificaram
a necessidade de instalação de
lombada na via e de uma minirrotatória no cruzamento com a
rua Chapeuzinho Vermelho.
Pirulito ainda elogiou o atendimento do Hospital Veterinário, para onde levou um cachorro acidentado. Segundo ele,
havia várias pessoas no Hospital, e todas elogiaram a eficiência do atendimento.
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PALAVRA DOS VEREADORES

60ª sessão ordinária
O vereador Paulo Miranda falou
sobre a possibilidade de cancelamento do campeonato de futebol
amador em Taubaté e pediu à Liga
Municipal de Futebol que não
tome esta atitude.

PAULO MIRANDA
MDB

- Eu queria dizer ao presidente
da Liga que a história se repete.
Em 2018 aconteceu a mesma
coisa, e ninguém foi punido,
então, não tem que dizer se foi A
ou B, se precisar, tem que punir.
[Mas] Eu acho que foi uma decisão um pouco antecipada.
Não havia necessidade. Inclusive, quero falar aqui, o presidente do Juventus, a gente
acompanhou o jogo junto, e
não houve problema algum.

Enfim, ele [o presidente da
Liga] está lá para tomar decisões. Acho que não merecia
parar o campeonato. Todos
esperam, querem assistir.
Repercussão
Além dos torcedores que lamentam o cancelamento das
partidas, Paulo Miranda lembrou que há muitos comerciantes no entorno dos campos
que dependem dos jogos para
sobreviver. Registrou que em
2016, quando foi prefeito, levou
a Guarda Civil para os campos, e
não houve problema algum durante a disputa. Ele concordou
que há alguns torcedores mais
bravos e até violentos, mas disse
que isto é o “calor do futebol”.

o número de alunos naquela
EMEI. O serviço foi feito, as
salas reformadas, o telhado
reformado, foi feita a calha, e
hoje nós recebemos a informação de que conseguiram
chamar 60 crianças por pe- Uma devolutiva que eu
ríodo nessas três salas, dando
quero trazer aqui é a questão
da reforma da EMEI Professor mais oportunidade para as
Oswaldo Salgado, lá no Parque mães que precisam trabalhar.

O vereador Rodson Lima Bobi
sugeriu que a Prefeitura assine
convênio com creches particulares para atender à demanda de
1.500 crianças que estão na fila de
espera. Ele falou que a reforma de
uma escola no Parque Três Marias
ajudou a dar vazão para essa fila.

RODSON LIMA BOBI
PSDB
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Três Marias. Foi um pedido que
a gente fez, porque havia três
salas que estavam lá, comprometidas, com o telhado quebrado, e não tinha condições
de atender aos alunos, diminuindo e reduzindo ainda mais
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Dinheiro
Bobi disse que apresentou requerimento à Secretaria de Educação para credenciar as escolas particulares e zerar a fila
da creche. Afirmou que o custo
seria de R$10 milhões por ano,
o que representa 0,02% do orçamento da pasta.

PALAVRA DOS VEREADORES

60ª sessão ordinária
Monteiro, na Santa Terezinha.
Tinha essa demanda importante lá, então, as escolas da
nossa região serão benefi- É uma tomada de preço de
ciadas com investimento.

O vereador Serginho comentou
o empréstimo tomado pela Prefeitura de Taubaté para reformar as
escolas municipais.

SERGINHO
Progressistas

mais de R$3 milhões, com várias
escolas, e aí destaco aqui, presidente, uma escola ali, próxima
do senhor, Dr. Quirino. A manutenção é na ordem de R$370 mil;
para a EMEF Professora Judith
Campista César, R$446 mil; e na
Esplanada Santa Terezinha - eu
já comentei que estava com problemas sérios de manutenção -,
na ordem de R$1 milhão. E vai
fazer bastante coisa lá na EMIEF
Professor Dr. João Baptista Ortiz

A vereadora Vivi da Rádio divulgou os benefícios que conseguiu junto à Estapar para os usuários do estacionamento rotativo
nas ruas de Taubaté.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

- Tem pessoas que vão até um
local, e o parquímetro está quebrado. Vai ter que ir à rua de trás,
e dez minutos não dá tempo. Em
dez minutos o idoso não faz isso.
Eles estão atendendo o nosso
pedido e vão aumentar para 15
minutos. Eu pedi 20, mas consegui 15. Outra situação: R$22
de notificação de pré-multa é
muito alto. Eu pedi para que baixasse esse valor. Eles colocaram
que em até duas horas, se você

Melhorias
Serginho mostrou fotos da situação da margem do parque linear no Jardim Garcez, próximo
à Escola Cláudio César de Toledo, onde o assoreamento do
córrego danificou parte do calçamento, e disse que solicitou
à Prefeitura a recolocação dos
pisos intertravados.
Acrescentou que há galhos
soltos no córrego do Moinho,
próximo à entrada da tubulação
de concreto, e já solicitou manutenção e limpeza.

pagar, vai para R$11.
Notificação
Ainda sobre a pré-multa de
R$22, Vivi solicitou extensão do
prazo de 24 horas para o pagamento, antes que vire multa de
fato. A Estapar se comprometeu
a aumentar para 72 horas.
H-Mut
Vivi relatou ainda o caso de
um idoso internado no H-Mut,
que não consegue se alimentar
sozinho e precisou esperar por
três horas até a esposa chegar e
ajudá-lo a tomar o café. Ela criticou a falta de sensibilidade da
equipe de enfermagem, que não
ajudou o paciente. “Isso é desumano. Os enfermeiros do H-Mut
estão frios, é preciso um treinamento mais humanizado.”
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60ª sessão ordinária
O vereador Alberto Barreto destacou os trabalhos de desassoreamento e canalização de águas pluviais que estão sendo realizados
pela Secretaria de Obras.

priedade deles. [Quero] parabenizar tanto o prefeito Saud
como o secretário de Obras, o
Carlão (Carlos Oliveira, secre- É uma obra que a gente, desde tário-adjunto), e o pessoal eno começo do mandato, vem co- volvido nessa demanda.

ALBERTO BARRETO
PRTB

brando da Secretaria de Obras,
que é a limpeza e desassoreamento dos rios, principalmente
do Córrego do Judeu, que gera
muito transtorno para os produtores rurais na várzea do Paraíba. E [tem] também a ligação
de água fluvial no mesmo local,
já que havia prejuízo enorme
para produtores rurais, já
que desaguava direto na pro-

Partido

14
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Emca
O vereador visitou a Escola
Municipal de Ciências Aeronáuticas (Emca) acompanhado
do deputado estadual Castello
Branco e irá discutir emendas
estaduais para a unidade.
Projeto
Barreto destacou a atitude do
vereador Adriano Coletor Tigrão
(Cidadania), que retirou projeto
que obrigava a Prefeitura a publicar a lista de vacinados contra
a covid em Taubaté.

ATOS OFICIAIS

Sessão

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

EXPEDIENTE

1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 186/2021, de autoria
do Vereador Boanerge, que denomina
Rua Alameda das Primaveras, a rua
sem saída, localizada na Avenida Dom
Pedro I, defronte ao Túnel João Dias da
Silva, no bairro Quinta das Frutas.
– Há uma emenda.

Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens
e de proposições apresentadas pelos
Vereadores.
Discussão e votação de proposições em
destaque.

ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 48/2022, de autoria do
Vereador Richardson da Padaria, que
denomina Rua Joaquim Bonifácio Monteiro a rua nº 10, do Loteamento Jardim
do Lago I.
– Há uma emenda.

ORDEM DO DIA

PALAVRA DOS VEREADORES
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
Ronaldo
Homem
Montanha,
Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB

61ª SESSÃO ORDINÁRIA
9.8.2022
16 horas

ITEM 1
2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 7/2022, de autoria do
Vereador Moises Luciano Pirulito, que
dispõe sobre a criação do Programa
Desperdício Zero e o Selo Estabelecimento contra o desperdício.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 10/2022, de autoria do
Prefeito Municipal, que aprova o Plano
Diretor de Turismo do Município de
Taubaté.
– Há uma emenda.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 49/2022, de autoria do
Vereador Douglas Carbonne, que acrescenta dispositivo na Lei nº 3.996, de 1º
de dezembro de 2006, para determinar
que os prédios utilizados pelos serviços
municipais de saúde recebam denominação exclusivamente alusiva a médicos, profissionais da enfermagem,
pessoas com serviços prestados na
área da saúde e prestadores de assistência religiosa.
ITEM 4

Plenário Jaurés Guisard, 5 de agosto de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Lei Orgânica
EMENDA À LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ Nº 78,

DE 3 DE AGOSTO DE 2022
Autoria: Vereadora Talita Cadeirante e
demais vereadores
Altera a redação de dispositivos da Lei
Orgânica do Município de Taubaté para
adequar as nomenclaturas que referenciam as Pessoas com Deficiência.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
APROVA E A MESA PROMULGA A SEGUINTE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, NOS TERMOS
DO § 2º DO SEU ARTIGO 26:
Art. 1º Esta Emenda dá nova redação
aos arts. 6º e 174 da Lei Orgânica do
Município de Taubaté, de 3 de abril
de 1990, para adequar as nomenclaturas relacionadas às Pessoas com Deficiência segundo as modernizações
propostas na Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito das Pessoas com
Deficiência.
Art. 2º O inciso III do art. 6º da Lei Orgânica do Município de Taubaté passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...
...
III - cuidar da saúde e da assistência
pública, da proteção e garantia dos cidadãos e, em especial, das pessoas
com deficiência;”
Art. 3º O inciso IV do art. 174 da Lei Orgânica do Município de Taubaté passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 174. ...
...
IV - à adequação dos locais já existentes e previsão de medidas necessárias quando da construção de novos
espaços, tendo em vista a prática de esportes e atividades de lazer por parte
das pessoas com deficiência, idosos
e gestantes de maneira integrada aos
demais cidadãos.”
Art. 4º Esta Emenda à Lei Orgânica
entra em vigor na data de sua publicação oficial.
Câmara Municipal de Taubaté, 3 de
agosto de 2022.
MESA DA CÂMARA
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Licitação
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO
Processo: nº. 222/2019.
Modalidade: Dispensa de Licitação nº.
78/2019.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE.
Objeto: Prestação de serviço de seleção
e administração de programa de estágio da Câmara Municipal de Taubaté.
Valor Total: R$ 25.078,20 (vinte e
cinco mil e setenta e oito reais e vinte
centavos).
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 01 de
agosto de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.48 Serviço de Seleção e Treinamento.
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO
Processo: nº. 2173/2021.
Modalidade: Pregão nº. 05/2021.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
Contratada: RF ENGENHARIA EM RADIODIFUSÃO LTDA-ME.
Objeto: Prestação de serviços de engenharia com especialidade em
telecomunicação.
Valor Total: R$ 73.200,00 (setenta e três
mil e duzentos reais).
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 02 de
agosto de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais.
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO
PROCESSO: nº. 2233/2021.
MODALIDADE: Pregão nº. 06/2021.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
16

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Contratada: NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviço de Telecomunicações, com fornecimento de rede de
fibra óptica Lan to Lan.
Valor Total: R$ 19.800,00 (dezenove mil
e oitocentos reais).
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 05 de
agosto de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99 –
Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa
Jurídica.
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO
PROCESSO: nº. 1526/2019
MODALIDADE: Pregão nº. 05/2019 (Lei
Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e
suas alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços de telefonia fixa.
Valor Total: R$ 15.249,20 (quinze mil,
duzentos e quarenta e nove reais e
vinte centavos).
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 18 de
julho de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações.
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO
PROCESSO: nº. 2381/2018.
MODALIDADE: Pregão nº. 10/2018.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços de telefonia
móvel celular.
Valor Total: R$ 192.705,91 (cento e noventa e dois mil setecentos e cinco reais
e noventa e um centavos).
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Prazo: 12 (doze) meses a partir de 06 de
julho de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações.

Portaria
PORTARIA N.º 87/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
NOMEAR, Ivete Monteiro de Albuquerque, RG 7.413.667-7 SSP/SP e CPF/
MF 737.910.248-68, 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, 05 de
agosto de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 1700/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer à Secretaria de Educação Municipal, autorização para realização de
uma audiência pública para debater com
os moradores do bairro Cecap em conjunto com a EDP Bandeirante e a Secretaria de Serviços Públicos, problemas de
interesse comum, nas dependências do
auditório do Cemte.
Of. n° 904/2022

ATOS OFICIAIS

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Requerimento N° 1868/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
recapeamento asfáltico na Av. Projetada
Um, Água Quente.

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

Of. nº 952/2022
A Secretaria de Obras informa que, após
vistoria no local, constatou-se que o pavimento encontra-se desgastado, e não
apresenta buracos. A referida via será
incluída na lista de recapeamentos futuros da Secretaria de Obras, porém, sem
prazo estipulado para execução.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1870/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero ofício 186/2022 - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para que
designe à secretaria competente, para
que seja realizada a limpeza e roçagem
em toda a extensão da rua Projetada 3,
Sitio Tangará, próximo ao n° 97.

Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Educação.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1869/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
determine a secretaria competente a
realização de estudo para implantação
de redutor de velocidade na avenida
Adolfo Moreira Guedes, Esplanada
Independência
Of. nº 944/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do Ofício 15/2021 - 110 PJ/kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixas), sem que antes seja justificada por
estudo técnicos. Na Resolução 600/2016,
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas,
disciplinada pelo “parágrafo único do
art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro,
proíbe a utilização de tachas, tachões e
dispositivos similares implantados transversalmente à via pública”, no art. 1° diz

Of. nº 954/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação está incluída em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1871/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
da possibilidade de intensificar a fiscalização e as vistorias individuais de caráter
educativo e o carro fumacê no Continental I.
Of. nº 954/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações pelo Controle de Animais Sinantrópicos, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1872/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a falta do medicamento Dramin na
UPA Santa Helena.
Of. nº 954/2022

Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1873/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção do piso na sala de sapateado no
Centro Cultural.
Of. nº 949/2022
O requerimento foi encaminhado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa
para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1874/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre os critérios do chamamento de artistas no Centro Cultural.
Of. nº 949/2022
Cumpre-nos encaminhar, por cópia, as
informações prestadas pela Secretaria
de Cultura e Economia Criativa.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1875/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
estudo técnico para implantação de semáforo no bairro Vila das Graças.
Of. nº 949/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que para a implantação de semáforo no cruzamento da rua José Vicente de Barros x avenida José Olegário
de Barros x rua Pe. Fischer será necessário proceder a retirada da rotatória, o
fechamento da aproximação da rua José
Vicente de Barros, direcionando esses
fluxos para a rua dos Cortezes e avenida
Aimorés, e a proibição dos movimentos
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de retorno e de conversões à esquerda.
Serão realizados estudos de circulação,
temporização semafórica e projeto geométrico para atestar a viabilidade de tal
implantação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1876/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo Sr. Prefeito que determine à secretaria competente que reforce a segurança no bairro Emecal.
Of. nº 948/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1877/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo Sr. Prefeito que faça a
manutenção do vestiário do Campo do
Camarões.
Of. nº 948/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que, no momento,
não dispõe de dotação orçamentária
para a referida manutenção, entretanto,
solicitará junto à secretaria competente
vistoria no local para realização de orçamento e inclusão no cronograma de
manutenção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1878/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre a execução do Projeto de
Lei Orçamentária 158/2021, referente às
emendas que destinei para o Orçamento
de 2022 para área da saúde, no valor de
R$96.500.
Of. nº 954/2022
A Secretaria de Saúde informa que o
projeto está em fase de orçamento
18

Consulte os requerimentos no
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dos custos da obra para a execução
da licitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1879/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre a execução do Projeto de
Lei Orçamentária 158/2021, referente às
emendas que destinei para o Orçamento
de 2022 para área da Saúde, no valor de
R$30.000.

mento de 2022 para área da Saúde, no
valor de R$20.000.
Of. nº 954/2022
A Secretaria de Saúde informa que a
Emenda 190.2, no valor de R$20.000 para
aquisição de equipamento: nobreak hospitalar, por meio do Pregão Eletrônico
131/2022, será empenhada e posteriormente ocorrerá a entrega com emissão
da nota fiscal.
Prefeito Municipal

Of. nº 954/2022
A Secretaria de Saúde informa que a
Emenda 190.4, no valor de R$30.000, foi
utilizada para aquisição de ração para
canino adulto, conforme a nota de empenho e nota fiscal em anexo.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1882/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre a execução do Projeto de
Lei Orçamentária 158/2021, referente
às emendas que destinei para o Orçamento de 2022 para área da Saúde, no
valor de R$200.000.

Requerimento N° 1880/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre a execução do Projeto de
Lei Orçamentária 158/2021, referente às
Emendas que destinei para o Orçamento
de 2022 para área da Saúde, no valor de
R$50.000.

Of. nº 954/2022
A Secretaria de Saúde informa que a
Emenda 190.1, no valor de R$200.000,
compõe um planejamento no qual contemplará o custeio das ações e serviços
de saúde no H-Mut.
Prefeito Municipal

Of. nº 954/2022
A Secretaria de Saúde informa que foram
licitados os itens: sanfonado, válvula,
fita verde, torneira metálica, caixa de
tornada, canaleta, cabo flexível, módulo
de tornada, disjuntor, cabo flexível, entre
outros por meio do Pregão 154/2022, que
encontra-se em fase de adjudicação e homologação, e posteriormente ocorrerá a
entrega dos materiais.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1883/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer a implantação do “Corujão da
Saúde” no município.

Requerimento N° 1881/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre a execução do Projeto de
Lei Orçamentária 158/2021, referente
às emendas que destinei para o Orça-

Requerimento N° 1884/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o Programa Municipal de Transferência de Renda Básica e o cadastramento de novos estabelecimentos.
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Of. nº 954/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Divisão de
Atenção Especializada, da Secretaria
de Saúde.
Prefeito Municipal
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Of. nº 958/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo Departamento de Administração do Suas, da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1885/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de elaboração de
um Plano Municipal de Esportes.
Of. nº 958/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que o solicitado
consta no planejamento a longo prazo,
para conclusão em 2024, uma vez que
não foi encontrado em gestões passadas
nenhum dado de política pública, nem
mesmo o registro dos equipamentos públicos de responsabilidade da mesma,
ou seja, tendo que realizar o trabalho do
zero. Contudo, a Secretaria de Esporte
entende a importância do Plano Municipal de Esporte e está trabalhando nas
diretrizes para iniciar as discussões junto
à comunidade esportiva.
Prefeito Municipal

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Requer informações sobre Residencial
Vale dos Bandeirantes.
Of. nº 956/2022
Cumpre-nos encaminhar as informações
prestadas pela Secretaria de Habitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1888/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a falta de
professores no ensino médio noturno
na EAFI.

Of. nº 956/2022
A Secretaria de Habitação informa que é
responsável apenas pela análise socioeconômica do grupo familiar, entretanto,
deliberou o processo administrativo da
requerente à Secretaria de Obras para liberação ou não com relação à previsão
para uma possível entrega do material.
Prefeito Municipal

Of. nº 956/2022
A Secretaria de Educação informa que
se encontra em andamento as convocações de novos professores do Concurso Público 1/2021, para suprimento
de cargos em vacância. As aulas que
ainda não foram atribuídas estão sendo
ministradas em caráter eventual até
que todas as vagas sejam preenchidas,
ou seja, em caso de falta de professores
efetivos, os eventuais da lista dos Processos Seletivos 1/2021 e 2/2021 são
chamados. Atualmente, o Programa
Escola de Atletas e Formação Integral EAFI atende 249 alunos aprovados nas
seletivas EAFI, que ocorrem anualmente,
com publicação de edital. Atendemos
também, 230 discentes em formato
de escolinha esportiva para alunos da
Escola Sedes. Destaca-se que o EAFI é
destinado para alunos regularmente
matriculados no sistema de ensino municipal, como previsto no art.10 do Decreto 14.092, de 15 de agosto de 2017. A
Secretaria de Esportes e Qualidade de
Vida informa que as aulas de esportes
são praticadas no contra-turno escolar,
ou seja, fora do período das aulas regulares da educação. Sendo assim, em relação as atividades esportivas do EAFI
não há falta de professores.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1887/2022
Autor: Serginho

Requerimento N° 1889/2022
Autor: Rodson Lima Bobi

Requerimento N° 1886/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre situação referente a doação de materiais para a Sra.
Roseli Adriana de Paula.

Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre a possibilidade
da realização de um estudo para que seja
feito o recapeamento total da Estrada
das Sete Voltas.
Of. nº 955/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação consta na programação de projetos de recuperação de estradas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1890/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre o possível encerramento das atividades da Escola do Trabalho no bairro Marlene Miranda.
Of. nº 955/2022
A Secretaria de Educação informa que
não existe a possibilidade de encerramento das atividades desenvolvidas pela
Escola do Trabalho, no Marlene Miranda.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1891/2022
Autor: Nunes Coelho
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
esclarecimentos sobre o auxílio TFD (Tratamento Fora do Domicílio).
Of. nº 950/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela unidade competente da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1892/2022
Autor: Professor Edson
Requer que sejam realizadas melhorias
na Escola Municipal de Artes Maestro
Fêgo Camargo.
Of. nº 947/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
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