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Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022 - PROCESSO Nº 4230/2022
SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL
A Câmara Municipal de Taubaté realizará
licitação na modalidade pregão presencial, pelo critério de MENOR PREÇO,
para prestação de serviço de pintura
predial. 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 08 de
setembro de 2022, às 09 horas e 30 minutos, na sede da Câmara Municipal, será
realizada sessão pública 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, 24 de agosto de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO
DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 2339/2021
MODALIDADE: Pregão nº. 07/2021 (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
fornecimento de 2 (dois) links de internet
dedicados.
Valor Total: R$ 17.400,00 (dezessete mil e
quatrocentos reais).

Nº 1473
24.8.2022
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 04 de
agosto de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.99
Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas e
seus anexos estão disponíveis no site camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 1972/2022
Autor: Professor Edson
Requer Exmo. Sr. Prefeito que seja feita
a pintura e revitalização da quadra poliesportiva localizada na praça Manso
Fukuda, Independência.
Of. nº 968/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que a quadra não
está contemplada no cronograma de manutenção das quadras cobertas de 2022,
contudo, após a conclusão desta lista,
será avaliada a possibilidade de atendimento do pedido.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1973/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através
da secretaria competente, informações
sobre pedido de esmolas ou venda de
balas e outros produtos pelas crianças
nos semáforos e locais públicos de nossa
cidade.
Of. nº 980/2022
Cumpre-se nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1976/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal sobre a falta de brinquedos infantis (playground) na Creche do Jardim
Ana Emília e problemas com vazamento
de esgoto.
Of. nº 979/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Educação:
1- A atual equipe da Secretaria Municipal de Educação ainda não discutiu
a necessidade de brinquedos infantis
junto à atual equipe gestora da referida
unidade de ensino, entretanto, verificará
imediatamente.
2- No que se refere à recolocação dos
brinquedos infantis, esclarece-se que
será verificada a disponibilidade de realocação de outras unidades ou a confecção de um processo para aquisição
dos mesmos.
3- No que se refere à manutenção do vazamento de esgoto no local, o serviço foi
realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Educação e o escoamento encontra-se normalizado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1977/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre as intervenções previstas para o
Pamo da Vila São José.
Of. nº 979/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que efetuará reforma na Unidade da ESF Vila São José
e irá contemplar as reivindicações da
nobre vereadora. O processo de reforma
encontra-se junto ao Setor de Obras, no
aguardo do processo licitatório, para
posterior início dos serviços.
Prefeito Municipal

CONCURSO

DIVULGADA LISTA DEFINITIVA DE
PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXA;
INSCRIÇÃO TERMINA QUINTA,25
Lista está disponível nos sites da Câmara e da Fundação Getulio Vargas. Provas serão
realizadas no dia 16 de outubro em dois períodos: das 8h às 12h e das 14h às 18h

A Câmara de Taubaté publicou na
terça-feira, 24, a lista definitiva de pedidos de isenção da taxa de inscrição
do concurso público aberto em julho.
A lista está disponível em https://bit.
ly/ConcursoCMT2022 e no site da Fundação Getulio Vargas, https://conhecimento.fgv.br/concursos/cmt22.
Antes, no dia 11, havia sido publicada a lista preliminar, sujeita a recurso. A isenção da taxa pôde ser solicitada entre os dias 27 e 29 de julho
e atende às leis municipais 5.470/2018,
e 4.973/2015, que tratam do benefício
em relação aos doadores de medula
óssea e aos desempregados, mediante
a apresentação de documentos descritos no edital.
Estão abertos dois editais para o
preenchimento de 15 vagas, além de
cadastro reserva.
As inscrições prosseguem até as
16h do dia 25 de agosto de 2022 e
podem ser feitas pelos sites mencionados acima.
As provas acontecerão no domingo,
16 de outubro de 2022, em dois períodos: das 8h às 12h para os cargos de
cerimonialista, copeiro, técnico de administração, contador, assistente de
produção videográfica, auxiliar de operações e segurança; e das 14h às 18h
para recepcionista, técnico de informática, apresentador de rádio e televisão,
auxiliar de produção televisiva, auxiliar
de zeladoria, consultor e motorista.
Serão reservadas vagas aos candi-
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datos com deficiência compatível com
o cargo e as atribuições, na proporção
de 5% das vagas previstas. O candidato
que necessitar de atendimento espe-
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cial deverá indicar, no formulário de
inscrição, os recursos necessários para
cada fase do concurso e enviar laudo
médico que justifique a condição.

EXPEDIENTE

Versão digital do Boletim Legislativo
camarataubate.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 208
Jardim das Nações - CEP 12030-040
Tel. (12) 3625-9500
Fax: (12) 3625-9527
www.camarataubate.sp.gov.br
camarataubate@camarataubate.sp.gov.br
Ouvidoria
ouvidoria@camarataubate.sp.gov.br
Tel. (12) 3625-9526
Boletim Legislativo
Órgão oficial
Editado sob responsabilidade da Mesa
Tiragem impressa limitada - edição digital
Siga a gente!
Instagram /camarataubate
Facebook /camarataubate
Twitter @camarataubate
Assista à TV Câmara Taubaté
Canal 4.2 digital
Claro canal 4
Facebook /tvctaubate
Youtube /tvctaubate
PodCâmara
Ouça nosso podcast! Pesquise PodCâmara no
Spotify, Castbox e Google Podcasts
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Júlio César Zacarias da Rocha
CHEFE DE REDAÇÃO
Tânia Cação Vinhas
REPÓRTERES
Fernanda Ribeiro e Lincoln Santiago
ESTAGIÁRIOS
Eduarda Visoto, João Victor Mercê,
Larissa Tavares, Louise Sampaio e Vitor Reis

VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA
(1º.1.2021 a 31.12.2024)
Mesa 2021-2022
Presidente
Paulo de Tarso Cardoso de Miranda “Paulo Miranda” (MDB)
1º vice-presidente
Richardson Ramos de Sousa “Richardson da Padaria” (União)
2º vice-presidente
Rodson Lima Silva Junior “Rodson Lima Bobi” (PSDB) PL)
1º secretário
João Henrique de Moraes Ramos “João Henrique Dentinho” (União)
2º secretário
José Adalcio Nunes Coelho “Nunes Coelho” (Republicanos)
Plenário
Adriano Graciano “Adriano Coletor Tigrão” (Cidadania)
Boanerge dos Santos “Boanerge” (PTB)
Diego Fonseca Nascimento “Diego Fonseca” (PSDB)
Douglas Alberto Santos “Douglas Carbonne” (Republicanos)
Edson Aparecido de Oliveira “Professor Edson” (PSD)
Elisa de Oliveira Coelho Manoel “Elisa Representa Taubaté” (Cidadania)
Jessé da Silva “Jessé Silva” (PL)
José Alberto Barreto da Costa “Alberto Barreto” (PRTB)
Luiz Henrique Couto de Abreu “Neneca Luiz Henrique” (PDT)
Luiz Marcelo Falcão de Abreu “Marcelo Macedo” (MDB)
Moises Luciano Pereira dos Santos “Moises Luciano Pirulito” (
Sergio Ricardo Gonçalves “Serginho” (Progressistas)
Talita de Lima Barbosa “Talita Cadeirante” (PSB)
Viviane Marcele de Aquino “Vivi da Rádio” (Republicanos)

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