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SESSÃO

COMISSÕES DE JUSTIÇA
E DE OBRAS TÊM
NOVOS SUPLENTES
Lincoln Santiago

Plenário
durante a
sessão dia 24

Os vereadores escolheram novos suplentes
para as Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Obras e Serviços Públicos da Câmara
de Taubaté em sessão extraordinária realizada na
terça-feira, 24.
Para a Comissão de Justiça, o suplente aprovado
é o vereador Richardson da Padaria (União), que
concorreu com o vereador Neneca Luiz Henrique
(PDT). O suplente da Comissão de Obras é o vere-
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ador Adriano Coletor Tigrão (Cidadania), que não
teve concorrente.
O vereador Richardson substitui João Henrique
Dentinho (União) na suplência, já que Dentinho
assumiu como membro no lugar de Moises Luciano Pirulito (PL).
Já Coletor Tigrão substitui Jessé Silva (PL), após
Jessé assumir como titular no lugar de Professor
Edson (PSD).

SESSÃO

Alterações no Estatuto do
Magistério tem aval da
Câmara de Taubaté
Dois projetos do prefeito José
Saud (MDB) que promovem alterações no Estatuto do Magistério
foram aprovados pela Câmara
de Taubaté na sessão do dia 24.
As propostas tiveram aval do
Plenário em duas votações com
a convocação de sessão extraordinária e seguem para sanção do
chefe do Executivo.
O projeto de lei complementar 10/2022 inclui as funções de professor da equipe de
práticas pedagógicas e professor
assistente técnico no Estatuto e

concede a ambos gratificação
de 5,5% do valor do vencimento
correspondente ao padrão inicial da classe.
O projeto de lei complementar 11/2022 concede gratificação de 11,5% do valor correspondente ao padrão inicial aos
ocupantes das funções de confiança de professor coordenador
e vice-diretor; 23% aos ocupantes da função de diretor de
escola; 28% à função de supervisor de ensino; 32% para coordenador de área.

A proposta extingue na vacância 200 cargos de monitor
de educação infantil e nove
cargos de provimento efetivo
de diretor de escola e cria as seguintes vagas para funções de
confiança: 5 coordenadores de
área, 28 supervisores de ensino,
122 diretores de escola, 66 vice-diretores de escola, 170 professores coordenadores.
As duas propostas foram
aprovadas com emendas de adequação redacional da Comissão
de Justiça e Redação.
Stockphotos
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SESSÃO
Stockphotos

Ensino domiciliar poderá ser
instituído em Taubaté
O projeto de lei ordinária 163/2021, que institui
o ensino domiciliar na educação básica, foi aprovado na sessão do dia 24. A proposta tem autoria
do vereador Marcelo Macedo (MDB), que pediu a
inclusão do documento na pauta.
O ensino domiciliar, ministrado pelos pais ou
responsáveis das crianças, está previsto no artigo
205 da Constituição Federal, de acordo com o projeto. Quem optar pela modalidade deve declarar a
escolha ao órgão competente por meio de formulário específico. Os pais terão a opção de contratar
terceiros para dar aulas aos filhos.
Os pais ou responsáveis devem manter registro
do planejamento e progresso do estudante, que
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deve ser apresentado sempre que requerido pelo
poder público. O órgão competente poderá disponibilizar modelo padrão de conteúdo programático e material de apoio, mas os pais poderão optar
por conteúdo próprio.
Os alunos do ensino domiciliar serão avaliados
por meio de provas previstas na Política Nacional
de Avaliação e Exames da Educação Básica.
O projeto veda qualquer tipo de discriminação,
constrangimento, coação ou exigências por parte
de agentes públicos em detrimento de estudantes
do ensino domiciliar.
A proposta teve aval em duas votações e segue
para sanção do prefeito.
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SESSÃO

Projeto que valoriza participação
popular na definição de datas
comemorativas é aprovado
Lincoln Santiago

A Câmara de Taubaté aprovou
no dia 24 o projeto de lei ordinária 102/2021, de autoria da
vereadora Elisa Representa
Taubaté (Cidadania), que altera
a lei municipal relativa ao calendário de eventos, de forma
a tornar mais claro que as consultas e audiências públicas que
avaliam a “alta significação” das
datas devem ser documentadas
e que instruam o projeto de lei.
A realização de consultas ou
audiências públicas está prevista na legislação relativa ao
calendário oficial de datas, mas
conforme a autora essa mudança vai trazer “mais nitidez
para os critérios de instituição
ou incorporação de datas e
eventos ao calendário oficial do
município”.
Emenda do vereador Alberto

João Henrique
Dentinho, Paulo
Miranda e
Richardson da
Padaria

Barreto (PRTB), aprovada com o
projeto, simplifica o texto, retirando a necessidade de se ouvir
“organizações e associações legalmente reconhecidas”, o que
poderia inviabilizar proposições

cujos segmentos não tenham
essas entidades atuantes.
A proposta teve aval em duas
votações com a convocação de
sessão extraordinária e segue
para sanção do prefeito.

R$2,3 milhões serão destinados ao Hospital Veterinário
Stockphotos

A abertura de crédito de
R$2.364.800 no orçamento para
custear a gestão do Hospital Veterinário foi aprovada pela Câmara de Taubaté.
O projeto de lei ordinária
89/2022, de autoria do prefeito
José Saud (MDB), foi incluído na
pauta da sessão dia 24 a pedido
do líder do governo, Marcelo
Macedo (MDB).
Na mensagem, o prefeito explica que é necessário oficializar

no orçamento a dotação para o
hospital. Fazem parte do montante R$ 150 mil em emendas
impositivas de vereadores.
O documento foi aprovado
com emenda redacional da Comissão de Justiça e Redação.
A proposta foi apreciada pelo
Plenário em duas votações, após
convocação de sessão extraordinária, e vai depender da sanção
do chefe do Executivo para que
se torne lei.
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SESSÃO

MÉDICOS OTORRINO E CIRURGIÃOVASCULAR RECEBERÃO TÍTULO DE
CIDADANIA TAUBATEANA
O projeto de decreto legislativo 5/2022, que concede o título
a Rubens Freire, tem autoria do
vereador Professor Edson (PSD).
Natural de São Paulo, Rubens
formou-se em Medicina pela
Unitau e especializou-se nas
áreas de cirurgia-geral, angiologia e cirurgia vascular. Foi professor na Unitau. Atua no Hospital Regional e no H-Mut e é
proprietário do Instituto de Angiologia e Cirurgia Vascular do
Vale do Paraíba.
Os títulos serão entregues em
solenidade que será agendada
para novembro. Duas emendas
da Comissão de Justiça aprovadas fazem adequações textuais. O documento foi promulgado pelo presidente da Câmara.

Reprodução Facebook

O médico otorrinolaringologista Carlos Eduardo Nazareth
Nigro e o cirurgião-vascular Rubens Freire Gonçalves deverão
receber títulos de cidadania
taubateana. Os projetos que concedem a honraria foram aprovados na sessão do dia 24.
A vereadora Vivi da Rádio (Republicanos) é autora do projeto
de decreto legislativo 3/2022, que
dá o título a Carlos Nigro, paulistano que mora em Taubaté
desde 1997. Ele veio para atuar
na especialidade de otorrinolaringologia e é um dos fundadores da Otorrino Clínica.
Diante da pandemia, atuou
fortemente no combate à
covid-19 e contabilizou 4.500 pacientes atendidos.

Imprensa CMT

Carlos
Nigro (à
direita) e
Rubens
Freire
(abaixo)

DENOMINAÇÃO DE RUA NO ITAIM FAZ
HOMENAGEM A JORNALISTA
Reprodução Facebook

Na sessão do dia 24, os vereadores aprovaram o projeto de
lei ordinária 200/2021, de autoria do vereador Paulo Miranda
(MDB), que denomina Jornalista Celso Guisard Faria a atual
rua 10, localizada no loteamento
residencial Vale dos Cristais,
bairro Itaim.
Celso Guisard nasceu aqui em
Taubaté e começou sua carreira
da rádio Difusora.
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Teve passagem pela rádio Gazeta, na capital de São Paulo, e
no Grupo Bandeirantes trabalhou durante 15 anos.
Ele atuou 25 anos no mercado
publicitário com sua agência de
propaganda, a Guisard Faria Publicidade. De 2011 a 2017, trabalhou na rádio SP Rio FM.
Guisard representou papéis
em filmes de Amácio Mazzaropi.
Morreu em abril de 2020.

AUDIÊNCIA

Candidatos ao cargo de
reitor da Unitau apresentam
propostas na Câmara
Fernanda Maria

A Câmara Municipal realizou
audiência pública na segunda-feira, 23, com três dos cinco
candidatos ao cargo de reitor da
Universidade de Taubaté.
O evento foi solicitado por requerimento dos vereadores Vivi
da Rádio (Republicanos) e Serginho (Progressistas).
As três chapas, encabeçadas
pela atual reitora, Nara Lúcia Perondi Fortes, e pelos professores
Renato Rocha e Mayra Cecília
Dellú, defenderam a continuidade dos atuais projetos.
Em justificativa enviada à
Mesa, os candidatos Francisco
José Grandinetti e Luís Fernando de Almeida alegaram
que participariam de um debate
caso seus nomes fossem escolhidos para a lista tríplice, cuja
divulgação estava programada
para o dia 24.
Assim como um debate eleitoral, a audiência foi dividida em
sete blocos, com apresentação
pessoal, questionamentos de vereadores, alunos e funcionários;
perguntas entre si e considerações finais.
Nara defendeu a expansão
da Universidade, a exemplo da
instalação do campus de Caraguatatuba. “Por que não outras cidades, por que não outros
cursos? O conhecimento é infinito”, disse. Reitora desde 2018,
ela aposta na reeleição para
dar continuidade aos projetos,
avançar com a progressão de

Renato Rocha,
Nara Fortes,
Vivi da Rádio,
Serginho, Mayra
Dellú

carreira dos servidores técnicos
e administrativos – já que a dos
professores está em vigor – e se
comprometeu a avançar no relacionamento com o Instituto de
Previdência do Município.
Na Unitau desde 2004, o professor Renato Rocha defendeu o
diálogo com alunos e profissionais, além da continuidade dos
projetos em andamento. “Somos
uma frente em prol da Unitau.
Vamos deixar os processos mais
transparentes possível”, disse.
Afirmou que irá trabalhar para
melhorar o acolhimento de pessoas com deficiência e anunciou
algumas mudanças, como a integração da Comunicação Social
à área de Gestão de Negócios e
Economia, por exemplo.
Com 21 anos de trabalho na
Unitau, a professora Mayra Ce-

cília Dellú afirmou que irá promover avanço nos projetos pedagógicos dos cursos, mantendo
a Universidade competitiva, e irá
ajustá-los às demandas do mercado. “A expansão pode ocorrer
de diversas formas, não só com
o campus fora da sede, mas
também com parceria com novas
empresas e outros projetos para
aumentar a receita, para que possamos reinvestir na sede”.
Participaram dos debates os
vereadores Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa Taubaté,
do Cidadania, Alberto Barreto
(PRTB), João Henrique Dentinho
e Richardson da Padaria do
União, Marcelo Macedo (MDB),
Moises Luciano Pirulito (PL) e
Talita Cadeirante (PSB). O vídeo
está disponível no canal da TV
Câmara Taubaté no Youtube.
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AUDIÊNCIA

Saúde demonstra trabalho
realizado no primeiro
quadrimestre de 2022
A Secretaria de Saúde apresentou aos vereadores os trabalhos realizados durante os
quatro primeiros meses de 2022,
durante audiência pública na Câmara de Taubaté no dia 25. O encontro foi coordenado pelo vereador Rodson Lima Bobi (PSDB).
De acordo com o secretário
de Saúde, Mário Peloggia, o
quadrimestre foi marcado pelo
início dos mutirões de saúde,
que ajudaram a aliviar a fila de
espera que estava crescente, em
virtude da priorização dos atendimentos a pacientes com covid
nos dois últimos anos.
“Quando chegamos, (...)
fomos avaliando o aspecto da
saúde e colocando em prática
ações previstas no plano de governo do prefeito José Saud, e
de maneira gradativa isso vem

acontecendo. Pegamos uma Prefeitura com um número de pessoas em fila de espera muito
grande. Foram praticamente
dois anos de pandemia, isso
afetou muito a saúde, e também
uma série de outros fatores associados até à disponibilidade
de vagas nas redes municipal e
estadual, o que acabou dificultando esse processo”, disse.
“O que fizemos: mutirões. O
primeiro foi de oftalmologia,
havia mais de 2.400 pessoas,
e iniciamos em janeiro. Hoje,
1.700 pessoas passaram pelo
processo, restam 700 pessoas,
e em dois ou três meses encerramos a fila”, continuou.
Em seguida, Peloggia anunciou que o próximo mutirão será
de fisioterapia, e no segundo semestre haverá atendimento dos

casos de hérnia, vesícula, cólon e vascular. “Estamos projetando para a parte cardiológica, que é
grande [a demanda]”, afirmou.
O secretário respondeu a questionamentos dos
vereadores e falou sobre as ações tomadas para
melhorar o atendimento nas unidades de saúde,
a reforma no Pronto-Socorro e a inauguração da
Rede Lucy Montoro, que deverá ocorrer em agosto.
Com relação às vagas de UTI, contou que dez
leitos para pacientes com covid foram migrados
para o atendimento geral da unidade intensiva.
Quanto à ampliação da rede, anunciou a construção de uma Unidade Básica de Saúde no São
Gonçalo e outra no Registro, além da necessidade
de contratação de 20 profissionais.
Participaram da audiência os vereadores Alberto Barreto (PRTB), Douglas Carbonne (Republicanos), Elisa Representa Taubaté (Cidadania), João
Henrique Dentinho e Richardson da Padaria, do
União, Marcelo Macedo e Paulo Miranda, do MDB,
Moises Luciano Pirulito (PL) e Serginho (Progressistas). Assista ao vídeo completo no canal da TV
Câmara Taubaté no Youtube.
Fernanda Maria

Secretário
Mário Peloggia
e vereador
Rodson Lima
Bobi
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AUDIÊNCIA

Planta Genérica de Valores é
debatida na Câmara
Lincoln Santiago

Os vereadores de Taubaté
acompanharam no dia 26 uma
nova apresentação da proposta
de alteração da Planta Genérica
de Valores Imobiliários (PGVI),
projeto de lei que está em tramitação na Casa. Trata-se da revisão de uma lei de 1997 que estabelece os valores imobiliários
de acordo com a região, uso e
perfil da construção.
Na condução dos trabalhos, o
vereador Douglas Carbonne (Republicanos) afirmou que essa revisão tem sido cobrada pelo Tribunal de Contas do Estado, que
aponta sucessivas perdas de receitas pelo município em virtude da defasagem da lei.
Os secretários de Finanças,
Fernando Amâncio, e de Planejamento, Lúcio Araújo, explicaram que existe um limitador de 15% para o aumento
do imposto sobre propriedade,
o IPTU, mas ressaltaram que a
mudança promove justiça social ao prever isenção a praticamente nove mil imóveis, de moradores que se classificam nos
critérios de baixa renda.
“Se você paga R$100 hoje, no
ano que vem vai pagar no máximo R$115, não vai subir mais
que isso. Eu tenho que colocar
um limitador, porque foram incompetentes e ineficazes nas
administrações anteriores, não
foram felizes em encarar a população e fazer aquilo que tem
que ser feito”, afirmou Amâncio.
“Se o seu imposto vai demorar 20 anos para chegar no
valor real dele, ele vai gradativamente, durante 20 anos, chegar
naquele valor. Vai ter proprie-

Eduardo
Couto, Delano
Marson Santos,
Fernando
Amâncio,
Douglas
Carbonne

dade em que o imposto vai se recuperar em quatro anos, outros,
em dez ou 20 para chegar na situação real”, prosseguiu.
O analista de geoprocessamento da CTA Geo, Delano
Marson Santos, exibiu o estudo
que embasou a revisão da lei.
A proposta reduz de 1,5% para
0,78% a alíquota de imposto de
terrenos, por exemplo. Já as indústrias poderão ser beneficiadas com a redução de 1%
para 0,34% na alíquota do imposto de seus terrenos, e de 0,5%
para 0,38% para a edificação.
De acordo com o secretário
Lúcio, após a Câmara aprovar a
revisão da PGVI, a Prefeitura irá
fazer o georreferenciamento de
toda a cidade, para monitorar

obras e construções que não estejam regularizadas. No entanto, ele apontou que esse trabalho
irá corrigir algumas distorções ligadas a padrões
que até então eram adotados – por exemplo, admitia-se como regra que as garagens tinham cinco
metros de largura, mesmo que tivessem, de fato,
2,5 metros.
Participaram da audiência Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa Taubaté, do Cidadania,
Marcelo Macedo e Paulo Miranda, do MDB, Neneca Luiz Henrique (PDT), Nunes Coelho e Vivi da
Rádio, do Republicanos, Professor Edson (PSD),
Richardson da Padaria (União), Rodson Lima Bobi
(PSDB), Serginho (Progressistas) e Talita Cadeirante (PSB).
O projeto de lei complementar 30/2021, que faz
a alteração na Planta Genérica, pode ser consultado no site da Câmara, opção “Atividades legislativas” e, depois, “Processo legislativo”.
O vídeo da audiência está disponível no canal da
TV Câmara Taubaté no Youtube.
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10

Acesse a biografia e os
contatos dos vereadores em
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br

Câmara Municipal de Taubaté, 27.5.2022 - Boletim Legislativo nº 1451

LEI

É LEI: CARROS COM PASSAGEIROS AUTISTAS
TÊM VAGAS DE ESTACIONAMENTO
RESERVADAS
Stockphotos

A Lei 5.732, de 24 de maio, garante a reserva de vagas de estacionamento em vias, espaços
públicos ou privados de Taubaté
para veículos que transportam
pessoa com transtorno do espectro autista (TEA). A proposta
é do vereador Jessé Silva (PL).
As vagas deverão ser sinalizadas e em número equivalente
a 2% do total, sendo garantido
o mínimo de uma vaga. A sinalização deverá ser feita em conformidade com as normas técnicas vigentes.
“Especialistas alegam que o
indivíduo com autismo costuma
ser impaciente, principalmente
em locais com muitas pessoas,

tais como mercados, hospitais
e escolas, ainda mais quando
ele precisa esperar; têm dificuldades em conviver em espaços
lotados, e muitas vezes o uso do
transporte público não é recomendado por causa do nível de
barulho. Portanto, a utilização
de carros particulares, de familiares ou cuidadores, torna-se
mais viável para transportar o
autista. A reserva específica de
vagas é, portanto, imprescindível”, justifica o autor no documento.
Acesse o portal da Câmara de
Taubaté, www.camarataubate.
sp.gov.br, para conhecer esta e
outras leis municipais.

Prestação de contas do 1º quadrimestre será
na segunda-feira, 30
Imprensa CMT

A prestação de contas do cumprimento das
metas fiscais da administração municipal nos
quatro primeiros meses de 2022 será realizada em
duas audiências públicas na segunda-feira, 30.
A partir das 9h, será a apresentação dos representantes do Instituto de Previdência do Município
(IPMT), Universidade de Taubaté e suas fundações.
Representantes da Secretaria de Finanças da
Prefeitura vão demonstrar as informações na segunda audiência, que tem início a partir das 14h.
Você pode enviar 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”). Acompanhe pela TV Câmara
Taubaté no canal 4.2 digital ou Claro TV canal 4,
no site da Câmara, Facebook e Youtube.
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PALAVRA DOS VEREADORES

54ª sessão ordinária
O vereador Rodson Lima Bobi
contrapôs os sentimentos de felicidade, diante da comemoração
dos dois anos do Centro de Convivência do Idoso (CCI) do Parque
Três Marias, com tristeza e indignação, diante da obra da piscina
que segue paralisada.

RODSON LIMA BOBI
PSDB

- É inaceitável você ficar um ano
com uma obra parada. É inaceitável ouvir das pessoas que
o dinheiro público está sendo
largado debaixo de chuva, debaixo de sol, e a Prefeitura não
toma nenhuma providência. Eu
não vou me cansar de cobrar do
Poder Executivo para que possa
finalizar essa obra. Indicadores
apontam que, na administração

O vereador Serginho registrou
emenda parlamentar de R$500 mil
destinada para Taubaté pelo deputado federal Guilherme Mussi
(Progressistas).

- O que pode ser realizado com
esses R$500 mil? É basicamente
infraestrutura, ou seja, iluminação, saneamento, [construção de] escadas. Nós vamos
procurar o gabinete do prefeito,
procurar algumas secretarias
para que a gente possa, então,
fazer bons investimentos com
esse recurso.
SERGINHO
Progressistas
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Ciclista
Serginho destacou moção de
aplauso ao ciclista de Taubaté
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pública, o maior câncer que
nós temos de gasto de dinheiro indevido é com obras
inacabadas. É um equipamento muito importante, que
vai trazer ainda mais saúde
para os idosos.
Espera
Bobi afirmou que há uma lista
com 200 idosos inscritos para
a prática de hidroginástica na
piscina em construção e questionou se a Prefeitura não tem
R$500 mil para finalizar a obra.
“O secretário de Obras está falhando não só com o vereador
Bobi, mas com toda a população
idosa da parte alta do Parque
Três Marias”, considerou.

Flávio Cipriano, pela conquista
do título brasileiro de ciclismo
de pista.
O documento tem autoria
do vereador e foi aprovado na
sessão do dia 24.
Estrutura
O vereador prestou contas à
comunidade da Vila Aparecida,
ao mostrar foto do conserto de
um afundamento em uma rua
onde havia tubos de Armco. A tubulação foi trocada por aduelas
de concreto.
Praça
O parlamentar mostrou ainda
a pintura realizada na praça
Santos Cursino, no Jardim Mourisco, onde já havia sido feito o
serviço de capina.
“A comunidade agradece,
ficou muito bonito.”

PALAVRA DOS VEREADORES

54 ª sessão ordinária
A vereadora Talita Cadeirante
apresentou moção de apelo aos senadores para que rejeitem o projeto que regulamenta o ensino
domiciliar no Brasil. Proposta semelhante foi aprovada em âmbito
municipal no dia 24, mas ela frisou
que o projeto é inconstitucional,
segundo parecer da Procuradoria
Jurídica da Câmara.

TALITA CADEIRANTE
PSB

- Esse projeto está tramitando
em âmbito federal, foi para
o Senado agora e, caso seja
aprovado, aí sim a gente pode
regulamentar o homeschooling
nos municípios. Mas se não
houver em âmbito federal essa
lei, a gente não pode fazer aqui
no nosso município. O parecer
que a gente tem é de que o

A vereadora Vivi da Rádio divulgou o projeto de lei de sua autoria que obriga a instalação de
câmeras de monitoramento nas
escolas do município.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

- Vai proteger o professor, o
aluno, vai proteger a escola
contra o tráfico de drogas e a
violência. Inclusive tem várias
diretoras me ligando, me chamando e pedindo o documento, porque gostaram muito
do projeto. Então, espero que vá
para frente, porque é um projeto
muito legal. Inclusive dentro da
sala de aula. Tem muitos professores que são acusados, isso
vai proteger o professor. Tem

projeto engloba matéria pertinente às diretrizes e bases
da educação. A gente acabou
de aprovar nessa Casa um
projeto inconstitucional, que
caso não passe pelo Senado
- e eu espero que não passe pode sofrer uma Adin.
Escola
Talita defendeu que educação
é dever do estado juntamente
com a família, não unicamente
de uma das partes. Ela também
demonstrou preocupação com
o possível aumento dos casos de
violência e abuso infantil: “A escola é o principal agente denunciador; é lá que se denuncia a
violência que a família faz.”

alunos que são oprimidos, vai
proteger o aluno.
Internet
Vivi elogiou a reunião do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o diretor-executivo
da Tesla Motors, Elon Musk, que
deverá resultar em parceria para
levar internet gratuita a 19 mil
escolas rurais, além de monitoramento gratuito na Amazônia.
Auxílio Brasil
Ela ressaltou o valor do Auxílio Brasil, benefício pago pelo
Governo Federal. “Em 2018 nós
tínhamos o Auxílio Brasil no
valor de R$187,79. Agora, com
menos integrantes, a família
vai ganhar R$409. Famílias com
mais filhos chegam a R$800.”
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54ª sessão ordinária
O vereador Adriano Coletor
Tigrão falou sobre a moção de
aplauso ao instrutor de artes marciais Marco Antonio de Paula e ao
campeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas. Ele questionou
a falta de atitude da Secretaria de
Esporte com os jovens que foram
até São Paulo sem a ajuda da pasta.

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania

- O taubateano não teve
nenhum líder, nenhum apoio
da nossa gestão. Eles foram
para São Paulo e trouxeram
19 medalhas, e eles pediram
apoio à Secretaria de Esporte.
Sabe o que eles pediram? Uma
van, mas eles não tiveram. Fecharam a porta na cara deles.
Jovens que estão mudando a

O vereador Alberto Barreto
afirmou que um professor teria
induzido os alunos da Escola Estadual Newton Câmara Leal de
Barros, no Jardim Gurilândia, a
tirar o título de eleitor e até mesmo
a revelar o nome de seu candidato
a presidente.

ALBERTO BARRETO
PRTB
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- Alguns alunos foram induzidos
ali, parece, por um professor, a
fazer um trabalho que parecia
inicialmente uma pesquisa. Aí
faz uma outra pergunta: “quem
você gostaria que fosse o seu
presidente em 2022?”. Aí, vem as
alternativas. O mais incrível, que
eu vi, esse questionário foi feito
através do Google, e o aluno
tinha que colocar o nome com-
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vida, porque o esporte muda
a vida das pessoas. Mas tem
que ter o apoio da gestão, o
apoio da secretaria, que eu
acho que está lá de enfeite.
Solidariedade
Tigrão aproveitou para abordar
o trabalho social “Brasileirinho
Futebol Clube”. O projeto agrega
mais de 100 crianças através do
esporte, para promover qualidade de vida e cidadania.
Agradecimento
Ele parabenizou e agradeceu
ao assessor Tiago Martins, que
deixou o gabinete após se dedicar ao Poder Legislativo durante dez anos, e desejou sucesso na carreira de professor.

pleto. Então, era obrigatório o
nome e a série da escola, ou
seja, vai identificar realmente
o aluno e qual a opção que
ele escolheu para votar.
Orçamento
Ele se manifestou contrário à
manutenção de um hospital público para animais e defendeu
que o dinheiro da saúde deve ser
usado para o ser humano.
Homeschooling
Barreto falou sobre a aprovação do projeto de lei que permite o ensino domiciliar e disse
que vai ser preciso comparar
o nível de desenvolvimento da
criança que estuda em casa com
aquela que vai à escola.

PALAVRA DOS VEREADORES

54 ª sessão ordinária
O vereador Diego Fonseca advertiu a administração da empresa
terceirizada CientíficaLab pela
falta de consideração com os munícipes que precisam fazer exame
de sangue e necessitam esperar
mais de quatro meses.

DIEGO FONSECA
PSDB

- CientíficaLab é uma empresa
terceirizada, que presta serviço
para a Prefeitura, presta serviço
nas Unidades Básicas de Saúde,
nos postos de saúde, Estratégia
de Saúde da Família, mas, em
alguns lugares - pasmem! - está
demorando até quatro meses
para se fazer um simples exame
de sangue. Eu estou falando especificamente da ESF do Parque
Piratininga, e vai acontecer lá no

O vereador Jessé Silva afirmou
que foi um prazer ter participado
da assinatura da lei municipal
de sua autoria que garante a reserva de vagas de estacionamento
a carros com passageiros autistas
em Taubaté.

JESSÉ SILVA
PL

- Quero agradecer ao prefeito,
que assinou a lei. Esse projeto
foi fruto de reuniões com mães,
com famílias que estão envolvidas nessa causa. Foi numa
reunião dessas, em que eu fui
falar sobre a saúde dos autistas,
que eu propus, mostrei e perguntei o que elas achavam, se
ajudaria. E foi assim, unânime,
com certeza vai ajudar muito os
autistas na cidade. Apresentei a

Gurilândia também, porque
já estou sabendo agora. Qual
é o erro do planejamento
para demorar quatro meses
para se fazer um simples
exame de sangue? Algumas
pessoas estão tendo retorno
no médico sem o exame.
Convocação
O parlamentar ainda frisou
que, se não houver melhora no
atendimento, convocará a diretora da empresa para prestar
esclarecimento sobre as dificuldades para gerir o local. “Se
não melhorar eu vou te convocar para vir aqui na Câmara,
junto com a empresa, para você
prestar esclarecimento.”

proposta à Casa e agradeço
aos vereadores que, de forma
unânime, aprovaram.
Educação
O vereador Jessé criticou a Secretaria de Educação pela falta
de manutenção da escola Ernani
Giannico, cujas portas estão em
estado de deterioração, e convidou a secretária da pasta para
visitar as instalações da escola
com ele.
Atendimento
Ele se reuniu com o secretário
de Saúde, Mário Peloggia, para
falar sobre a ampliação dos serviços prestados na área da saúde,
tanto no Centro de Distúrbios de
Comunicação (Cedic) como no
Madre Cecília. “Estamos lutando
juntos por essa causa.”
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54 ª sessão ordinária
por esse motivo que nós não
votamos antes, mas hoje foi
votado. Semana que vem
vamos correr para que a lei
- O tema que nós abordamos de um terço entre na Casa, e
hoje foi a educação. Quero mesmo se pedir vista, a gente
agradecer a todos os verea- vai aprovar.

O vereador João Henrique Dentinho comentou a aprovação de
dois projetos de lei na sessão do
dia 24, relativos a melhorias para
o magistério.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

dores, por unanimidade - eu
já tinha falado isso com a Vera
[Hilst, secretária] - aprovamos
os dois projetos necessários e
urgentes a vocês, diretores, a
vocês, professores. Esta Casa é
a favor de vocês. Então, não tem
Comissão de Educação contra
vocês. Não deu para votar antes
porque não ia dar tempo. Foi

O vereador Marcelo Macedo defendeu a possível nova realidade
da educação no Brasil, que é o ensino domiciliar (homeschooling).
Ele apresentou um projeto de lei
sobre o tema, que foi aprovado na
sessão do dia 24.

MARCELO MACEDO
PMDB
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- Homeschooling é uma prática
que nada tem a ver com evasão
escolar, que nada tem a ver como foi dito aqui nesta tribuna
- com violência ou com abuso.
Isso pode acontecer a qualquer
tempo, em qualquer lugar. O
homeschooling é a atenção daquele que tem deficiência, déficit ou até mesmo que seja,
como eu acabei conhecendo
nas reuniões que fiz, o super-
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Censo
Em requerimento encaminhado à Prefeitura, Dentinho sugeriu o detalhamento da população por bairro. Disse que o site
da Prefeitura apresenta essas informações, mas de forma genérica, sem delinear cada bairro.
“É totalmente desatualizado.
Se você olhar a quantidade de
bairros que existem naquele desenho, [são] apenas seis!”

dotado que tem dificuldade
em relacionamento interpessoal, que precisa de carinho e dedicação exclusiva.
Modelo
Macedo afirmou que esse modelo de educação é sucesso no
exterior e que deverá ser adotado
em todo o Brasil. O parlamentar
acredita que estes alunos que estudam em casa serão “bons profissionais para interagir com a
sociedade” e que é preciso apoiar
esse tipo de projeto. “Quero mostrar que é possível, sim, discutir
no âmbito municipal questões
que são correlatas ao âmbito estadual e federal. Temos de apoiar
aquilo que é bom, que é possível
se fazer.”

PALAVRA DOS VEREADORES

54 ª sessão ordinária
O vereador Paulo Miranda comentou os casos de violência
contra mulheres ocorridos na
cidade nos últimos dias e pediu
para que os culpados sejam tratados como bandidos e respondam pelos seus atos.

PAULO MIRANDA
MDB

- Os vereadores vieram a esta
tribuna aqui, e um falou aqui
que era bandido, outro falou
que era doente, e a vereadora
falou que era machismo. Não
é machismo não, é bandido
mesmo. Não pode jogar a
culpa em alguma coisa - “ah, é
a bebida; ah, é a droga; é isso, é
aquilo”. Não, o cara é bandido,
e bandido tem que ser tratado
como bandido! E bandido tem

que ter o que mais dói nele,
que é privar a liberdade dele.
Violência
O parlamentar citou as ocorrências em que uma jovem foi
alvo de tentativa de homicídio
através de disparos de arma, e
de outra que teve o rosto tatuado
à força por um ex-namorado.
Cobrou as devidas punições e
anunciou os telefones de auxílio
à população: Disque-Denúncia
181, Polícia Militar 190, e Guarda
Municipal 156.
Secretário
O vereador também criticou
um secretário da Prefeitura que
disse não se lembrar onde se localiza a avenida Timbó. “Se ele
não sabe onde é, ele tem que
pegar o banquinho e rapar fora.”
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Sessão
55ª SESSÃO ORDINÁRIA
31.5.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Eleição para 2º Vice-Presidente da Mesa
da Câmara.
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
Discussão e votação única do veto total
ao Projeto de Lei Ordinária nº 159/2021,
de autoria da Vereadora Vivi da Rádio,
que dispõe sobre a realização de sessões
de cinema adaptadas para pessoas com
Transtorno do Espectro Autista e suas
famílias.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 22/2021, de autoria
do Vereador Professor Edson, que acrescenta dispositivo na Lei Complementar
nº 55, de 8 de junho de 1994, incluindo
a Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas (EMCA) como patrimônio cultural
do Município de Taubaté.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 176/2021, de autoria da Vereadora Vivi da Rádio, que altera a Lei nº
3.200, de 22 de julho de 1998, dispondo
sobre a divulgação na internet das listagens de plantões médicos.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 193/2021, de autoria do Ve18

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

reador Serginho, que denomina Praça
Osvaldo Geraldo dos Santos.
– Há duas emendas.
ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 5/2022, de autoria do Vereador Serginho, que denomina Rua José
Carlos Santos Salles.
PALAVRA DOS VEREADORES
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
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Plenário Jaurés Guisard, 27 de maio de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Audiência
METAS FISCAIS 1º QUADRIMESTRE
Comunicamos que no dia 30 de maio
de 2022, segunda-feira, estarão à disposição, em audiência pública, para expor
e explicar, perante a Comissão Permanente Especial de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o cumprimento
das metas fiscais referentes do 1º quadrimestre de 2022:
Às 9 horas: representantes do Instituto
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de Previdência do Município de Taubaté IPMT, Universidade de Taubaté - UNITAU
e suas Fundações
Às 14 horas: representantes da Secretaria
de Finanças da Prefeitura Municipal de
Taubaté.
Taubaté, 16 de maio de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Decreto
DECRETO LEGISLATIVO Nº 644/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2022
Autoria: Vereadora Vivi da Rádio
Concede o Título de Cidadão Taubateano
ao Senhor Dr. Carlos Eduardo Nazareth
Nigro.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o título de Cidadão Taubateano ao Senhor Dr. Carlos
Eduardo Nazareth Nigro.
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 com o cumprimento
deste Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas orçamentárias próprias
consignadas no orçamento do Legislativo, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 25 de
maio de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 645/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº 5/2022
Autoria: Vereador Professor Edson
Concede o Título de Cidadão Taubateano

ATOS OFICIAIS

ao Dr. Rubens Freire Gonçalves.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Taubateano ao Dr. Rubens Freire
Gonçalves.
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 com o cumprimento
deste Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas orçamentárias próprias
consignadas no orçamento do Legislativo, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 25 de
maio de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

LDO
RELATÓRIO PRÉVIO
Projeto de Lei Ordinária nº 74/2022
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de
2023 e dá outras providências.
Fui designado relator em 20 de maio de
2022.
Competência
Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre todos os processos
relativos a assuntos de caráter financeiro
e tributário, especialmente sobre as proposições que, direta ou indiretamente,
alterem a despesa ou a receita do Município, acarretem responsabilidade ao
erário ou interessem ao crédito público,
conforme inciso III, do artigo 49, do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Taubaté, e zelar para que, em nenhuma
lei emanada da Câmara, seja criado encargo ao erário sem que se especifiquem
os recursos hábeis (artigo 49, § 1º, II, do

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

RICMT).
Ainda, conforme o Regimento Interno da
Câmara Municipal de Taubaté, compete
à Comissão de Finanças e Orçamento
emitir um relatório prévio sobre o Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias (artigo
209).
Relatório
O Projeto de Lei Ordinária nº 74/2022, de
autoria do Prefeito Municipal, estabelece,
nos termos do artigo 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes da Administração Pública Municipal, da Câmara Municipal, do Instituto de Previdência do
Município de Taubaté - IPMT, da Universidade de Taubaté - Unitau e das Fundações por ela criadas, para o exercício
financeiro de 2023 e orientações para elaboração e execução da lei orçamentária
anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.
A proposição foi protocolada na Câmara
Municipal de Taubaté em 29 de abril de
2022 e lida no expediente da 51ª Sessão
Ordinária, realizada em 3 de maio de
2022.
Foi ouvido, em 16 de maio de 2022, o
corpo de vereadores, conforme preceitua
o § 1º, do artigo 209, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taubaté.
Emendas e Audiências
A Receita Corrente Líquida estimada para
o ano de 2023 é de R$ 1.403.300.000,00,
valor que será base para o cálculo do
valor destinado às emendas impositivas.
Considerando que, na ocasião da tramitação do Projeto de Lei Orçamentária
para o exercício de 2023, haverá nova
previsão da Receita Corrente Líquida, sugerimos que as emendas sejam apresentadas apenas na Lei Orçamentária. Essa
sugestão é reforçada pelo que dispõe o §
9º, do artigo 166, da Constituição Federal.
Os Vereadores poderão apresentar
emendas ao corpo do projeto de lei até a
fase da discussão da proposição em Plenário, contudo sugere-se sua entrega antecipada, sempre eletronicamente, por
questão de organização do processo e
para propiciar acesso da informação à
população.

Caso um componente da Comissão de Finanças e Orçamento apresente emenda
ao corpo do projeto de lei e queira dar
a ela status de emenda da comissão,
deverá indicar o nome dos demais componentes no momento da apresentação
eletrônica. O autor principal de emenda
coletiva ao corpo da propositura também
deverá indicar os demais subscritores no
momento da elaboração.
A emenda que receber parecer contrário
desta comissão não será submetida à deliberação do Plenário, conforme dispõe o
Regimento Interno da Câmara Municipal
de Taubaté.
Na hipótese de o Plenário aprovar
emenda com parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento, ou
mesmo sem parecer da comissão, este
relator exime-se da atribuição a que se
refere o artigo 49, § 1º, IV, do Regimento
Interno da Câmara de Taubaté.
Para cumprir o que dispõe a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, esta Comissão solicitou à Presidência da Câmara
a realização de quatro Audiências Públicas, realizadas nos dias:
1ª - 1º/6/2022 - quarta-feira - 14h
Prefeitura Municipal de Taubaté
2ª - 2/6/2022 - quinta-feira - 9h
Prefeitura Municipal de Taubaté
3ª - 2/6/2022 - quinta-feira - 14h
Câmara Municipal, IPMT, UNITAU e
fundações
4ª - 6/6/2022 - segunda-feira - 18h30
Prefeitura Municipal de Taubaté
Foi solicitado ainda, que haja o acompanhamento dos eventos pela Diretoria de
Comunicação, transmissões ao vivo pela
TV Câmara e reserva do Plenário, com
convocação dos demais servidores necessários aos trabalhos.
Pleiteamos a divulgação das audiências
nos meios de comunicação de massa, inclusive com chamadas na programação
da TV Câmara, e na internet e a divulgação das audiências por meio de faixas
afixadas nas proximidades de locais com
grande afluxo de pessoas, conforme disposto nas alíneas “c” e “d”, do inciso II,
do artigo 211, do Regimento Interno da
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Câmara Municipal de Taubaté.
Após a instrução do processo, esta Comissão emitirá parecer.
Taubaté, 26 de maio de 2022.
Vereador Serginho
Membro e Relator da Comissão de Finanças e Orçamento

Licitação
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022
PROCESSO Nº 1898/2022
LOCAÇÃO
DE
IMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAIS
Homologo o julgamento procedido pelo
pregoeiro e adjudico o objeto desta licitação, no valor total de R$ 112.950,00, ao
fornecedor Office Vale Sistemas de Impressão Ltda EPP.
Publique-se.
Taubaté, 24 de maio de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022
PROCESSO Nº 2388/2022
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO
A Câmara Municipal de Taubaté realizará
licitação na modalidade pregão presencial, pelo critério de MENOR PREÇO,
para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado. A cópia do
edital poderá ser consultada gratuitamente e obtida na sede da Câmara Municipal de Taubaté, ou acessando o site
da Câmara Municipal de Taubaté na internet (www.camarataubate.sp.gov.br),
na opção “Transparência” e depois “Licitação”. No dia 09 de junho de 2022, às 09
horas e 30 minutos, na sede da Câmara
Municipal, será realizada sessão pú20
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blica única para credenciamento, recebimento da documentação necessária
para participação, e recebimento do envelope de proposta de preços e do envelope de habilitação. As propostas poderão ser entregues antecipadamente no
setor de Protocolo.
Taubaté, 27 de maio de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Portaria
PORTARIA N.º 67/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
INDICAR o servidor Sandro Luiz de Abreu
Ferreira, titular do cargo público efetivo
de Técnico Legislativo de Administração,
para responder pelo cargo público em
comissão de Secretário, no período de
06 a 15 de junho de 2022, em virtude das
férias do titular, fazendo jus à percepção
da diferença de remuneração, sem prejuízo de suas atribuições normais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 23 de
maio de 2022.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 68/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
NOMEAR, Rodrigo Santos Vieira,
RG 30.708.832-7 SSP/SP e CPF/MF
220.949.878-33, para exercer o cargo público de Assessor Técnico Parlamentar
- Padrão SS-II, de provimento em comissão, lotado no gabinete do Ver. Boanerge dos Santos, nos termos do artigo
86, inciso II, da Lei Complementar nº 1, de
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4 de dezembro de 1990.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 27 de
maio 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° 1235/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre a solicitação da falta abonada dos
servidores públicos municipais da Escola
Municipal Prof. José Ezequiel de Souza
de acordo com Decreto 13.025, de 23 de
maio de 2013.
Of. n° 582/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia os esclarecimentos prestados pela Secretaria
de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1236/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de intensificar
ações de segurança nas proximidades da
EMEF Prefeito José Gomes Guido Miné.
Of. n° 582/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo comandante
da Guarda Civil Municipal da Secretaria
de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1237/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que estude
a possibilidade de rever a dinâmica de
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atendimentos em Pamos e ESFs.
Of. n° 577/2022
A Secretaria de Saúde informa que recentemente a Área da Atenção Primária
Saúde do Município foi dividida em
quatro regionais, e cada Área tem um enfermeiro supervisor responsável, facilitando o monitoramento e avaliação da
assistência e do planejamento dos profissionais que atuam nas Unidades Básicas
de Saúde, onde será mais fácil o controle e o acompanhamento dos atendimentos, bem como, o levantamento dos
principais problemas encontrados no registro desse processo. Portanto, a Gestão
da Área de Planejamento Primária ampliará as ações de educação permanente
e continuará objetivando cumprir as normativas estabelecidas, com foco especial
no atendimento humanizado ao público.
Prefeito Municipal
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Requerer ao Prefeito que troque os
ventiladores da UBS do Estoril por
ar-condicionado.

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito recapeamento do asfalto das ruas que faltaram
no Jardim Califórnia.

Of. n° 583/2022
Seguem abaixo as informações prestadas
pela Secretaria de Saúde:
I. Esclarece que a aquisição de ar-condicionado para a ESF Estoril encontra-se
em processo de compras pela Diretoria
de Administração da SMS de Taubaté.
II. Informa que o saldo remanescente da
emenda foi direcionado à aquisição de
outros materiais permanentes, objetivando suprir as necessidades da referida
unidade, uma vez que o objeto principal
de indicação já tinha sido atendido.
Prefeito Municipal

Of. n° 584/2022
A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Obras para conhecimento e
adoção das providências cabíveis. A Secretaria de Mobilidade Urbana informa
que após a realização dos serviços realizará a implantação da sinalização vertical e horizontal necessária para o
tráfego seguro no local.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1240/2022
Autor: Boanerge
Requer informação ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar à Secretaria competente o reparo nas fissuras
deixadas após a instalação dos exaustores na cobertura do Mercado Municipal.

Requerimento N° 1243/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito limpeza e
soluções definitivas para o córrego do
bairro Chácara Silvestre.

Of. n° 578/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que o monumento se
encontra inserido em seu cronograma de
reformas e manutenção, inclusive com
outros monumentos do município já restaurados devido ao grande problema dos
monumentos de Taubaté necessitarem
urgentemente de tais restauros, haja
vista o estado em que estão.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1241/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que seja feita a sinalização de trânsito na avenida Álvaro Marcondes – Estoril.
Of. n° 583/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a sinalização horizontal da
avenida foi realizada no dia 29 de abril.
Prefeito Municipal

Of. n° 584/2022
A Secretaria de Obras informa que está
ciente que por muitos anos não são feitas
qualquer manutenção nos córregos que
formam toda a bacia hidrográfica de
nosso município. Ocorre que todas as autorizações do Daee e Cetesb para manutenção estão vencidas desde 2015, impossibilitando qualquer atividade até
novas licenças junto aos órgãos competentes. Para tal, foi aberta uma ata para
locação de escavadeira, com lança longa
e caminhões, para que seja efetuada a
limpeza dos córregos dentro do município e valetas da várzea na zona rural. A
Secretaria de Obras informa, ainda, que
em 2021 estava administrando o orçamento feito pela gestão passada e que
somente em 2022 terá o orçamento da
atual gestão, ou seja, não foi orçado a
manutenção dos córregos da cidade na
gestão anterior. Conforme programações
já deu início as limpezas de córregos no
mês de abril de 2022.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1239/2022
Autor: Jessé Silva

Requerimento N° 1242/2022
Autor: João Henrique Dentinho

Requerimento N° 1244/2022
Autor: João Henrique Dentinho

Requerimento N° 1238/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
a Secretaria competente a reconstrução
do monumento de 1942 localizado na
praça Campos Sales, Centro, erigido em
homenagem ao centenário da cidade de
Taubaté, um dos monumentos mais importantes dentro do contexto histórico
da nossa região.

Of. n° 578/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada uma avaliação
no local, para levantamento das necessidades e providências necessárias.
Prefeito Municipal
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Requer ao Exmo. Sr. Prefeito recolocação
dos brinquedos infantis na EMEI Oswaldo
Barbosa Guisard, no Jardim Ana Emília.
Of. n° 584/2022
A Secretaria de Educação informa que verificará junto à gestão escolar as necessidades da unidade para a recolocação dos
brinquedos em questão.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1245/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a implantação de lombofaixa na praça Frei Vicente, na Estiva.
Of. n° 584/2022
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 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 fisica), em vias públicas,
disciplinada pelo parágrafo único do
art. 94, do Código de Trânsito Brasileiro,
“proíbe a utilização de tachas e dispositivos similares implantados transversalmente 6. via pública”, no art.1°, diz que “A
ondulação transversal pode ser utilizada
onde se necessite reduzir a velocidade do
veículo de forma imperativa, nos casos
em que estudo técnico de engenharia de
tráfego demonstre índice significativo ou
risco potencial de acidentes, cujo fator
determinante é o excesso de velocidade
praticado no local e, onde outras alternativas de engenharia de tráfego são
ineficazes”.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1246/2022
22
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Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a regulamentação do Projeto da Associação
Meninos do Futuro, que acontece no
Campo do Ipiranga.
Of. n° 584/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que não dispõe
de estagiários de forma gratuita, devido
a orientações e burocracias do Conselho
Federal de Educação Física — CONFEF. O
mecanismo de contratação de estagiários
na Prefeitura é por meio de processo seletivo realizado pelo Ciee e todos os estagiários da Secretaria de Esportes estão
com horários atribuídos. Atualmente,
a Secretaria de Esportes dispõe de sete
estagiários. Em relação à cessão de uso
do campo, a Secretaria de Esportes informa que existe um termo de responsabilidade de utilização para com o Esporte
Clube Ipiranga e que o termo inviabiliza a
cessão de uso do mesmo local para duas
instituições, no entanto, não se opõe à
atual parceria do projeto com o clube e,
ainda, apoia a continuidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1247/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito iluminação
na pista de caminhada do Parque Jardim
das Nações.
Of. n° 584/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local,
para posterior adoção das providências
necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1248/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre a casa de histórias dentro
do Horto Municipal.
Of. n° 584/2022
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A Secretaria de Serviços Públicos informa que houve uma tentativa de ocupação, porém, há necessidade de reforma estrutural e demais necessidades.
Houve manifestação da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa para utilizar
o espaço, ficando a Sesp no aguardo de
manifestação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1249/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito iluminação
no Largo da Inconfidência.
Of. n° 584/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação foi atendida em
29/4/2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1250/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer informações sobre o transporte
escolar dos alunos da EMEEEIF Madre
Cecília.
Of. n° 579/2022
O Departamento de Frota e Logística informa que no contrato vigente existe dispositivo prevendo a troca imediata de
veículos em casos de avarias, bem como
há previsão de aplicação de penalidades
em caso de descumprimento do contrato e esclarece, ainda, que tal previsão
continuará vigente no próximo contrato.
A Secretaria de Educação informa que,
para o caso específico do transporte escolar de alunos do Madre Cecília, já foi
solicitado ao gestor do contrato que notifique a contratada em função dos relatos
e queixas que recebeu por parte da direção da Escola Madre Cecília.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1251/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer informações sobre a dispensa de
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remédios nas UPAs de nosso município.
Of. n° 579/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Secretaria
de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1252/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a falta de publicidade dos estabelecimentos credenciados no Programa
Mesa Taubaté para utilização do Cartão
Cesta Básica.
Of. n° 588/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1253/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a dificuldade de atendimento no
Pronto-Socorro Infantil.
Of. n° 588/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia os
esclarecimentos prestados pela diretora-geral do Hospital Municipal Universitário de Taubaté para conhecimento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1254/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de se determinar
às Secretarias competentes que seja viabilizada a reforma do telhado da área externa do Mercado Municipal.
Of. n° 588/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada uma avaliação
no local, a fim de efetuar levantamento
das necessidades e providências neces-
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sárias quanto ao solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1255/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de se determinar às
Secretarias competentes que viabilizem
estudos visando à instalação de lixeiras
subterrâneas nas imediações do Shopping Popular, no Mercado Municipal.
Of. n° 588/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Serviços Públicos:
1 - Já houve tentativa de instalação das
lixeiras subterrâneas próximo do Shopping Popular, porém, não houve viabilidade, em função da instabilidade do
solo do local.
2 - A retirada de lixo é realizada diariamente, conforme a demanda.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1256/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de realização de estudos para dedetização e desratização do
Mercado Municipal de Taubaté.
Of. n° 588/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a dedetização e desratização
do Mercado Municipal são realizados
mensalmente, conforme cópia anexa
do certificado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1257/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente para que viabilizem colocação da
iluminação de lâmpada de LED no bairro
Chácara Ingrid.
Of. n° 588/2022

A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local, para posterior adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1258/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, que determine ao departamento
competente para que seja realizada a
restauração da pavimentação asfáltica
na rua Muriqui paralelo com a rua
Sagui-de-Tufo-Branco.
Of. n° 588/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local, para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1259/2022
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
Muriqui.
Of. n° 588/2022
A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Obras para conhecimento e
adoção das providências cabíveis. A Secretaria de Mobilidade Urbana informa
que após a realização dos serviços realizará a implantação da sinalização vertical e horizontal necessária para o
tráfego seguro no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1260/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que venha realizar um estudo
quanto à possiblidade de implantar um
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semáforo para travessia de pedestres
na rua Geraldo de Bona, contemplando
assim as escolas EMEF Ernani de Barros
Morgado, EMEF Dom José Antônio do
Couto e EMEI Irmã Bernadete Almeida.
Of. n° 586/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será avaliada a possibilidade
de instalação do semáforo para pedestres na rua.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1261/2022
Autor: Professor Edson
Requer a fiscalização e possíveis melhorias a fim de evitar a parada de veículos fechando as ruas e impedindo o
fluxo do trânsito na rua Eduardo Nozelli,
Independência.
Of. n° 581/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que efetuará vistoria no local e
após implantará as melhorias que garantam o melhor fluxo de veículos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1262/2022
Autor: Professor Edson
Requer a implantação de placas de
“proibido entrada de ônibus” na rua Iracy
Vilalta Tuan, na região da Independência.
Of. n° 581/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que entrará em sua programação
a instalação da sinalização de proibido o
estacionamento de ônibus e caminhões
na rua.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1263/2022
Autor: Professor Edson
Requer a intensificação da atuação da
Guarda Civil Municipal (GCM) em toda
extensão do Conjunto Urupês e bairro
da Constroem.
24
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Of. n° 581/2022
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 e durante o deslocamento
das equipes, caso se deparem com atos
ilícitos, medidas serão tomadas. A Secretaria de Segurança Pública Municipal
oficiará à Polícia Militar relatando os
fatos narrados no requerimento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1264/2022
Autor: Professor Edson
Requer a troca e manutenção da iluminação em ambos os sentidos da Avenida
Carlos Pedroso da Silveira, na altura do
cruzamento com a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.
Of. n° 581/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local, para posterior adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1265/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade da realização de
poda das palmeiras localizadas no Conjunto Urupês.
Of. n° 581/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1266/2022
Autor: Professor Edson
Requer a revitalização da calçada por
toda a extensão da avenida Marrocos.
Of. n° 581/2022
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A Secretaria de Obras informa que a obra
de execução da pista de caminhada na
avenida foi retirada da licitação para
atualização da planilha orçamentária,
devido à defasagem dos preços dos serviços. O processo se encontra no setor
competente para efetuar a reserva de dotação orçamentária e posteriormente ao
Departamento de Compras para agendar
nova licitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1267/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre os loteamentos irregulares ou em
fase de regularização existentes.
Of. n° 591/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópias as
informações prestadas pela Secretaria
de Habitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1268/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a garantia do direito de horário especial de trabalho para o servidor que
tenha cônjuge, filho ou dependente com
deficiência.
Of. n° 590/2022
O Departamento de Recursos Humanos
esclarece que, em conformidade com as
informações prestadas pelos próprios
servidores durante o último recadastramento, atualmente 76 servidores ativos
com algum tipo de deficiência e há nove
dependentes declarados como tendo
algum tipo de deficiência.
Já se encontra em estudos, junto ao
projeto do plano de carreiras, a aplicação
de jornada de trabalho reduzida para as
situações requeridas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1269/2022
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Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de alteração do requisito de escolaridade para o cargo de
instrutor de artes.
Of. n° 590/2022
O Departamento de Recursos Humanos
informa que é legalmente possível de se
proceder com a alteração do requisito
de escolaridade do cargo de instrutor
de artes, passando do atual requisito de
ensino médio para o ensino superior. No
entanto, deverá ser observada se tal alteração se justificaria, cabendo à Secretaria de Educação, pasta na qual tal cargo
atua, avaliar as demandas pertinentes
à área e, desta forma, verificar a necessidade de maior ou menor capacitação
técnica por parte de tais profissionais. No
momento não há estudos quanto à possível equiparação ao cargo de instrutor
de esportes, visto que se tratam de atividades diversas. Atualmente há 47 cargos
de instrutor de artes providos nesta Prefeitura, sendo que desses 47 servidores
dez não possuem ou não declararam
possuir nível superior completo, o que
inviabilizaria a alteração da referência
salarial do referido cargo ao mesmo nível
salarial de outros cujo requisito seja o de
nível superior.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1270/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o cumprimento da Lei 5.519, de 25
de novembro de 2019, de autoria da Vereadora Loreny.
Of. n° 590/2022
O Departamento de Compras esclarece
que, corroborando também com a nova
Lei de Licitações 14.133/21, nossas
cláusulas editalícias estão sendo
oportunamente adequadas para que
seja exigido do licitante declaração
de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com defi-
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ciência, bem como para reabilitado da
Previdência Social, previstas em lei e
em outras normas específicas, como
também a exigência comprobatória
prevista nas alíneas “a”, “b” e “c” do
inciso VIII, da Lei 5.519/2019, quando
legalmente obrigadas. As novas cláusulas deverão ser observadas por
todas as empresas participantes dos
processos licitatórios nesta municipalidade a fim de promover mais visibilidade política de inclusão.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1271/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a fiscalização do cumprimento da
Lei 5.009, de 15 de julho de 2015, de autoria da Vereadora Gorete, sobre a disponibilização de cardápios em braile nos estabelecimentos do município.
Of. n° 590/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será avaliada
junto ao setor competente os procedimentos de fiscalização.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1272/2022
Autor: Serginho
Requer fiscalização de caçambas de entulhos nas vias públicas.
Of. n° 589/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1273/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre adesão ao
atendimento aos consumidores superendividados no Procon do município,
após a entrada em vigor da Lei Federal
14181 de 2021.

Of. n° 589/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Divisão de
Saúde Mental, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1274/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre Resolução 8,
de 14 de agosto de 2019.
Of. n° 589/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Procuradoria Administrativa,
da Procuradoria-Geral do Município e
pela Divisão de Defesa e Proteção ao
Consumidor, do Procon Taubaté.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1275/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre Lei Federal
10.097 de 2000.
Of. n° 589/2022
A Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo informa que, empenhada na geração de empregos e com
essa finalidade, está desenvolvendo
várias parcerias de cursos com o Sebrae,
tanto para o setor de economia produtiva, jovem aprendiz e pessoas com
vulnerabilidade. No dia 4/5/2022 foi realizada uma consultoria do Sebrae para
abertura de vagas de cursos para aperfeiçoamento e retorno ao mercado de
trabalho, tanto para pessoas com vulnerabilidade e quanto para jovens. A Secretaria informa que está efetuando levantamento de dados para que alguns
números sejam mais claros, tais como:
quantidades de vagas disponíveis para
jovens e quais empregos têm maior dificuldade de serem preenchidos, e por
meio da Escola do Trabalho e seus parceiros, serem abertos cursos de aperfeiçoamento a esse tipo de público-alvo.
A Secretaria não medirá esforços para
abertura de novas frentes de trabalhos,
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ATOS OFICIAIS

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

seja por meio de incentivos fiscais e
cessão de uso de áreas e, principalmente
tecnologia, onde grande parte da mão de
obra será voltada a jovens, por estarem
voltados à tecnologia. De posse dos números, a Sedint dará conhecimento
ao nobre vereador, a fim de informar a
população.
Prefeito Municipal

Of. n° 587/2022
A Secretaria de Educação informa que
o Concurso Público 1/2021 foi homologado em 29/4/2022 e deu início às convocações para os professores efetivos.
Esclarece, ainda, que estão sendo cumpridos os componentes curriculares,
entre eles, inglês.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1276/2022
Autor: Serginho
Requer revitalização e inclusão da praça
Nossa Senhora Aparecida no roteiro da
Feira de Arte e Artesanato.

Requerimento N° 1280/2022
Autor: Talita Cadeirante, Alberto Barreto,
Douglas Carbonne, Elisa Representa
Taubaté, Jessé Silva, João Henrique Dentinho, Marcelo Macedo, Moises Luciano
Pirulito, Paulo Miranda, Serginho, Vivi da
Rádio
Requer informações a Mag.ª Reitora da
Universidade de Taubaté (Unitau) sobre
os investimentos feitos pela Universidade e a abertura de novos cursos fora
de sede.

Of. n° 589/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
efetuar levantamento das necessidades
quanto à iluminação e revitalização,
para posterior adoção das providências
necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1277/2022
Autor: Serginho
Requer manutenção na quadra de esportes da Chácaras Flórida.
Of. n° 589/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que tem a previsão de investimento em manutenção
e reforma de equipamentos públicos esportivos no exercício de 2022, contudo,
analisará a possibilidade de atender futuramente o pedido do vereador requerente, conforme sua lista de prioridades
de manutenção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1278/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer do ao Sr. Prefeito que solicite
à Secretaria de Educação informações
sobre a falta de professor de inglês na
Escola Mário Lemos de Oliveira.
26

Of. R nº 118/2022
Dirigimo-nos a V. Sa. para apresentar as
seguintes informações (anexo).
Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Requerimento N° 1281/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que tome
providência quanto à criação de cargos
de professores da educação básica.
Of. n° 580/2022
A Secretaria de Educação informa que o
concurso público 1/2021 foi homologado
em 29/4/2022, e tiveram início as convocações para os professores efetivos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1282/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que nos informe o horário de trabalho do secretário adjunto de Saúde e da diretora de
Atenção à Saúde.
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Of. n° 617/2022
Transcrevemos as informações prestadas
pela Secretaria de Saúde:
“O secretário adjunto Fabrício Grasnele
Velasco e a diretora Leiza Lencioni Prado
cumprem 40 horas semanais, conforme
Lei Complementar 475, de 2022, que são
as horas cadastradas no Departamento
de Recursos Humanos, a saber: horário
Fabrício: segunda a sexta-feira das 8h às
18h; horário Leiza: segunda a sexta-feira
das 8h às 18h. Devido à função de confiança exercida, os profissionais estão
sempre à disposição, com total dedicação às demandas da saúde do município, inclusive nos horários fora do expediente e nos finais de semana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1283/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a contratação da empresa Aorta Comunicação e
Eventos Ltda.
Of. n° 632/2022
A justificativa se dá por conta da maior
crise sanitária mundial, covid-19, visando que nossa cidade conseguisse
salvar o maior número possível de vidas,
foi contratada a empresa Aorta para desenvolver uma campanha publicitária.
Quanto ao processo administrativo, encontra-se disponível para vista no Departamento de Comunicação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1284/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
criação dos programas “Ruas Abertas” e
“Pedestre Ativo”
Of. n° 627/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que já estão sendo realizados estudos para liberar a via de circulação em
dias pontuais.
Prefeito Municipal

ANTERIOR

1.400.000,00
35.000.088,00

APLICAÇÕES DIRETAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

TOTAL DA DESPESA

3.1.90.00.00

3.3.00.00.00

3.3.90.00.00

4.0.00.00.00

4.4.00.00.00

4.4.90.00.00

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

1.400.000,00

1.400.000,00

6.149.662,00

6.149.662,00

27.450.426,00

27.450.426,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

33.600.088,00

3.1.00.00.00

ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

GERAL

3.0.00.00.00

CÓDIGO
ATUALIZADA

FIXADA
SUPLEMENTAÇÃO
ANULAÇÃO

35.000.088,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

6.149.662,00

6.149.662,00

27.450.426,00

27.450.426,00

33.600.088,00

2.176.622,51

5.000,00

5.000,00

5.000,00

265.680,14

265.680,14

1.905.942,37

1.905.942,37

2.171.622,51

NO MÊS

EMPENHADA

2.916.674,00

2.916.674,00

2.916.674,00

ARRECADADA
NO MÊS

9.494.660,56

14.038,00

14.038,00

14.038,00

1.667.852,15

1.667.852,15

7.812.770,41

7.812.770,41

9.480.622,56

ACUMULADA

11.666.696,00

11.666.696,00

11.666.696,00

ACUMULADA

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

7.318.038,05

9.038,00

9.038,00

9.038,00

1.402.172,01

1.402.172,01

5.906.828,04

5.906.828,04

7.309.000,05

ANTERIOR

8.750.022,00

35.000.088,00

TOTAL DA RECEITA

DESPESA

8.750.022,00

35.000.088,00

DUODÉCIMO

8.750.022,00

ANTERIOR

1.4.1.4.01

35.000.088,00

ESTIMADA

TRANSF FINANC RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÃO

1.4.1.4.00

CÓDIGO GERAL

RECEITA

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

25.505.427,44

1.385.962,00

1.385.962,00

1.385.962,00

4.481.809,85

4.481.809,85

19.637.655,59

19.637.655,59

24.119.465,44

DIFERENÇA

23.333.392,00

23.333.392,00

23.333.392,00

DIFERENÇA

ATOS OFICIAIS
Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Balancete
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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).

