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SESSÃO

CÂMARA APROVA
DENOMINAÇÃO DE
BIBLIOTECA NO QUIRIRIM
Lincoln Santiago

Biblioteca
eterniza o nome
da filha da
família Indiani

A Câmara de Taubaté aprovou em primeira votação no dia 20 o projeto de lei 103/2022, de autoria
do prefeito José Saud (MDB), que denomina Basilide Dalila Norma Indiani, conhecida como Tata, a
biblioteca localizada na rua João Botossi nº 151, no
Quiririm. Trata-se de uma homenagem à filha caçula da família Indiani que morreu precocemente,

Segunda votação
Cinco propostas que estavam na pauta para denominação de vias e área verde foram aprovadas
em segunda votação e dependem da sanção do
prefeito para entrarem em vigência.
Apresentado pelo vereador Marcelo Macedo
(MDB), o projeto de lei 82/2022 denomina Umberto Passarelli Filho o trecho que engloba as ruas
15, 16 e 17 do loteamento Vale dos Bandeirantes.
O projeto 86/2022, do vereador Professor Edson
(PSD), denomina Wagner Pereira de Faria a área
verde entre as ruas Joaquim de Morais Filho e
Wellington Queiros de Oliveira, Conjunto Urupês.
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aos 20 anos, vítima de um raio que entrou pela janela e a atingiu enquanto escrevia as finanças da
família (1892-1912).
Com a proposta foi aprovada emenda redacional da Comissão de Justiça. O projeto depende
de segunda votação e sanção do prefeito, para que
se torne lei.

De autoria do vereador Serginho (Progressistas),
o projeto 100/2022 denomina David Milton Geia a
atual rua Quatro do Residencial Vale dos Cristais,
nas Granjas Rurais Reunidas São Judas Tadeu.
O vereador Richardson da Padaria (União) é
autor do projeto de lei 134/2022, que denomina
Aroeira a rua Nove, com início na rua Um e término na rua Seis, no Residencial Recanto Tropical, Morada dos Nobres.
Proposto pela vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), o projeto 95/2022 denomina quatro ruas no
Residencial Quinta das Palmeiras, no Jardim Marlene Miranda: Roberto Garcia Ávilla, Mario Danieli, Veniero Streparava e Maria Stela Prezotto.
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SESSÃO

Projeto que restringe
denominação de espaços
esportivos segue para sanção
Lincoln Santiago

Vereadores no
Plenário Jaurés
Guisard durante
67ª sessão, no
dia 20

Os vereadores de Taubaté aprovaram em segunda votação no dia 20 o projeto de lei 109/2022,
de autoria do vereador Neneca Luiz Henrique
(PDT), que determina que os espaços, pistas, quadras, campos e prédios utilizados para a prática de
atividade esportiva receberão, prioritariamente,
denominação de pessoas com histórico de atuação relevante no esporte, tais como atletas, treinadores ou ativistas.

De acordo com o autor, fazer memória a essas
personalidades traz inspiração e incentivo para
que outros assumam compromissos coletivos em
prol do lazer e desporto, reforçando, assim, uma
atmosfera de fomento à valorização da prática esportiva em sua totalidade, alto rendimento, lazer e
cuidados com a saúde.
A proposta segue para sanção do prefeito, para
que se torne lei.
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LEI

Lei adia para 2023 a regra do
1/3 para professores
A Lei Complementar 486, de 19 de setembro,
adia para 2023 a regra da terça parte da jornada de
trabalho dos professores. A proposta é de autoria
do prefeito José Saud (MDB).
A regra do 1/3 havia entrado em vigência no dia
13, porém, a Prefeitura considerou necessário adiá-la devido à contratação dos professores, ainda
em andamento, e o possível prejuízo que poderia
ser causado aos alunos.
“O quadro de servidores do magistério ainda
está em curso de convocações, o que demanda respeito às normativas administrativas previstas em
lei para nomeação e posse, que podem chegar a
60 dias para início do efetivo exercício de cada docente ingressante”, disse o prefeito, na mensagem

enviada à Câmara.
A regra do 1/3 está prevista na Lei Complementar 481, que adéqua a lei municipal à legislação federal.
A carga horária do docente deverá ser preenchida semanalmente até o limite de oito horas-aula diárias com alunos, podendo estender-se até
dez horas diárias, quando estiver dedicada ao trabalho pedagógico na unidade.
A jornada semanal de trabalho do docente é de
dois terços da carga horária para o desempenho
das atividades de interação com alunos.
Conheça esta e outras leis municipais no portal
da Câmara de Taubaté na internet, www.camarataubate.sp.gov.br, opção Legislação.
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AUDIÊNCIA

Representantes do setor
defendem instituição do Dia do
Profissional de Educação Física
Vitor Reis

Mauricio
Galdino, Cesinha
da Academia,
Rosane Almeida,
Mauricio
Marques

Durante audiência pública realizada na Câmara de Taubaté
na quarta-feira, 21, profissionais
da educação física defenderam
a criação de uma data alusiva à
categoria no calendário oficial
do município. O debate foi realizado por iniciativa da vereadora
Elisa Representa Taubaté (Cidadania), autora do requerimento
de convocação 2193/2022, e que
participou no Plenário.
O vereador Cesinha da Academia (Republicanos), que representa a categoria profissional,
conduziu os trabalhos. Ele destacou que a cidade possui grandes
profissionais de diferentes perspectivas que a educação física
oferece e defendeu que “é necessário dar reconhecimento a eles,
que transitam nos campos da
saúde, educação e arte”.
Delegado do Conselho Regional de Educação Física, Mau-

rício Galdino afirmou que a educação física se aproxima da área
de saúde cada vez mais. Com
isso, destacou a importância
deste profissional e do reconhecimento por meio da instituição
da data. “Futuramente, além
de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, começaremos a ver
os profissionais da educação física atuando neste segmento, tamanha a importância que têm, e
por serem da área da saúde, fato
reconhecido por lei.”
Especialista na área fitness
e proprietária de academia em
Taubaté há 30 anos, Rosane Almeida enumerou benefícios da
atividade física na saúde física
e mental, como para retardar o
envelhecimento, promover felicidade, melhorar a imunidade,
além de ser aliada no desenvolvimento do senso crítico, respeito
a diferenças e cooperação. “Que

tenhamos o dia e possamos homenagear os profissionais que
fazem a alegria e trazem a saúde
em consequência”, defendeu.
Professor de educação física,
Maurício Marques lembrou a história da musculação em Taubaté,
modalidade que pratica há 40
anos. Enalteceu o nome de Adalberto Abrahão de Carvalho, que
instituiu em Taubaté os primeiros
métodos de treinamento, o que
considera “modelo perfeito que
tem que continuar”. “Ninguém
constrói um grande prédio se não
tem uma boa base. A base que eu
conheci era essa: treinamento,
resultado, técnicas, saúde em primeiro lugar”. Ele também ressaltou a importância do esporte
no combate às drogas.
Os vereadores Boanerge (PTB),
Neneca Luiz Henrique (PDT) e
William Dell Net (Republicanos)
participaram da audiência.
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SOLENIDADE

Homenagem na Câmara
reforça luta de pessoa com
deficiência em Taubaté
A Câmara de Taubaté realizou solenidade no
dia 22 em referência ao Dia de Luta da Pessoa com
Deficiência, com homenagens para as ativistas
Claudia Aparecida Fortunato e Shirley Aparecida
Rocha Menezes.
A vereadora Talita Cadeirante (PSB) dirigiu os
trabalhos, e o vereador Jessé Silva (PL) apresentou
a saudação oficial. Participaram os vereadores
Elisa Representa Taubaté (Cidadania), Marcelo
Macedo (MDB), Richardson da Padaria (União) e
Serginho (Progressistas).
Jessé mencionou o esforço das mães que se desdobram para oferecer qualidade de vida aos filhos,
muitas vezes com dificuldades para ter acesso à
escola, esportes e serviços médicos. “O que você

faz importa, vale a pena a luta. Naqueles dias que
você se pergunta se pode aguentar mais um minuto, saiba que estou vendo você.”
Ele acrescentou a campanha Setembro Verde,
instituída em 1982 em decorrência do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, destacou o trabalho da equipe municipal do Núcleo
de Apoio Pedagógico Especializado (Nape) para
garantir a acessibilidade dos alunos e elogiou os
atletas que têm defendido a cidade em diversas categorias adaptadas.
Em seguida, Jessé enalteceu o papel de Claudia
Aparecida no carinho e atenção ao lado do companheiro, Cristiano do Prado Cursino, que ficou tetraplégico após acidente durante um mergulho.

Vereadores e
homenageadas
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Fernanda Maria

SOLENIDADE
Imprensa CMT

Atualmente, Claudia auxilia na
modalidade bocha paralímpica
e incentiva o espírito competitivo do marido, que sempre foi
atleta, fisiculturista e maratonista, e juntos disputam a 1ª divisão do Campeonato Paulista.
“Para mim, é uma alegria
ser homenageada na semana
em que se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com
Deficiência”, agradeceu Claudia.
Primeira mulher cadeirante
eleita em Taubaté, a vereadora
Talita chamou atenção para o
protagonismo da luta das pessoas com deficiência, que passa
pelo apoio de amigos, familiares
e companheiros, mas disse que
não se deve esquecer do local
de fala conquistado ao longo do
tempo. “Não precisamos que as
pessoas falem por nós, podemos
e devemos falar por nós.”
Talita Cadeirante indicou
Shirley Aparecida para receber
o reconhecimento da Câmara.
Nascida com osteogênese imperfecta, doença conhecida como
ossos de vidro, Shirley sofreu várias fraturas desde os 15 dias de
vida. Aos sete anos, foi rejeitada
na escola devido ao fato de não
saber andar e somente aos 11
anos conseguiu realizar o sonho
de estudar. Hoje, é formada em
Psicologia pela Universidade de
Taubaté e conquistou o cargo de
servidora municipal.
Ao receber o diploma, Shirley
pediu que as pessoas com deficiência não sejam lembradas somente em relação às áreas de
saúde, educação e esportes, mas
também quanto ao trabalho, diversão e cultura.
“A pessoa com deficiência não
tem direito a isso. Não devemos
ficar restritos a educação, saúde
e esporte - que é válido, importantíssimo -, porque a invisibilidade da pessoa com deficiência
não está só quando não tem uma
rampa para subir, mas quando
ela chega num supermercado, e
a caixa não consegue olhar para
ela”, disse.

PLENÁRIO: CONFIRA A
AGENDA DA SEMANA
A agenda da Câmara de
Taubaté começa com audiência
pública sobre perturbação da
ordem na segunda-feira, 26, por
iniciativa do vereador Cesinha
da Academia (Republicanos),
autor do requerimento de convocação 2556/2022.
Na quarta-feira, 28, é a vez
da apresentação das ações desenvolvidas pela Secretaria de
Saúde durante o segundo quadrimestre de 2022, sob a condução da Comissão de Saúde do
Poder Legislativo.
O Plenário sedia, na quinta-feira, 29, a solenidade em comemoração ao Dia da Bíblia, com a
participação de Guilherme Soares Azeredo, representante da
comunidade espírita, padre Luiz
Gustavo Sampaio Moreira, da
Igreja Católica, e pastor Marco
Aurelio de Souza Bento, da comunidade evangélica.
A saudação oficial será feita
pelo vereador João Henrique
Dentinho (União).

Na sexta-feira, 30, é a vez da audiência sobre políticas públicas em defesa dos direitos da pessoa
idosa, por iniciativa do vereador Marcelo Macedo
(MDB), autor do requerimento de convocação
2485/2022.
Todos os eventos têm início previsto a partir das
14h. Vale lembrar que na terça-feira, 27, a partir
das 16h, será realizada a sessão ordinária.
Metas fiscais
O cumprimento das metas fiscais do segundo
quadrimestre de 2022 pela Prefeitura e outras entidades municipais será tema de duas audiências que serão realizadas no período da manhã, a
partir das 9h.
Na quarta-feira, 28, serão apresentados os números do Instituto de Previdência do Município
(IPMT), Universidade de Taubaté e suas fundações. Na quinta-feira, 29, representantes da Secretaria de Finanças irão demonstrar os dados referentes à Prefeitura.
Você pode participar dos eventos no Plenário
ou assistir pela TV Câmara Taubaté no canal 4.2
digital, Claro TV canal 4, site, Facebook e Youtube
(pesquise por tvctaubate).
No caso das audiências, há opção de enviar sua
pergunta pelo WhatsApp (12) 3625-9525 ou acessar
o site da Câmara, clicar em “TV Câmara” e depois
em “Ao Vivo”.
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LEI

Lei oficializa recursos para
Associação Coração de Maria
Stockphotos

A Lei 5.671, de 23 de setembro, oficializa a abertura de crédito de R$130 mil em favor do Fundo
de Assistência Social. A autoria é do prefeito José
Saud (MDB).
Este valor atende à emenda parlamentar estadual do deputado Sergio Victor (Novo), destinada à
organização da sociedade civil Associação Francis-

cana de Assistência Social Coração de Maria.
A verba será utilizada pela instituição na aquisição e instalação de um sistema de geração de
energia solar fotovoltaica.
Para conhecer esta e outras leis municipais
acesse o portal da Câmara de Taubaté na internet,
www.camarataubate.sp.gov.br, opção Legislação.
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PALAVRA DOS VEREADORES

67ª sessão ordinária
O vereador Ronaldo Homem
Montanha registrou o atendimento ao pedido que fez para a
Prefeitura sobre a limpeza de um
canteiro central que fica na avenida Walter Pereira de Faria, no
bairro Jardim Mourisco.

RONALDO HOMEM
MONTANHA
Republicanos

- Há mais de 10 dias estava lá
aquele material no Mourisco,
com a poda de uma árvore. Mediante a nossa solicitação, a EcoTaubaté, no domingo (dia 18),
às 7h30, foi lá fazer a limpeza.
Tenho que parabenizar a Secretaria de Serviços Públicos, meu
amigo (secretário) Alexandre
Magno. À EcoTaubaté, também,
o meu muito obrigado.

O vereador Paulo Miranda anunciou que as obras do projeto de equoterapia no 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior já começaram,
graças a verbas parlamentares.

PAULO MIRANDA
MDB
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- Lá no batalhão finalmente vai
sair a equoterapia, através de
emenda. O empresário estava
lá e essa semana começa
então praticamente uma obra
de quatro meses. Eu estava
lá ontem, é até emocionante.
Estava saindo uma mãe com
uma criança especial, e eu não
sei por quê ele me achou simpático e ele veio, me abraçou e
não largou mais. Então, quero
dizer que isso é importante para
as crianças, e lá no batalhão vai
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Asfalto
Homem Montanha agradeceu
a equipe da Usina de Asfalto da
Prefeitura pelo reparo em um
buraco na sarjeta da avenida
Major Joaquim Monteiro Patto,
no bairro Monção. Fez agradecimentos ao funcionário do
condomínio, Anderson, e à moradora Rosana, que fizeram a solicitação a ele.
Educação
Ele mostrou os brinquedos infantis encaminhados para a Escola Oswaldo Barbosa Guisard,
no Jardim Ana Emília. Agradeceu à equipe da Secretaria de
Educação e destacou a equipe
de manutenção: “são 20 pessoas
que realizam, em média, 120
atendimentos por mês nas 145
unidades de ensino”.

ter tudo o que eles querem
e tudo o que eles precisam,
principalmente a segurança.
Cultura
O vereador participou da abertura da exposição em homenagem a Toninho Mendes, no
centro cultural que tem o nome
do artista. “Era uma pessoa muito
querida na cidade. Inclusive tem
obra dele aqui na Câmara.”
Esporte
O vereador também esteve
presente na entrega dos prêmios Bola de Ouro e Bola de
Prata, que celebrou os principais nomes da Primeira Divisão
do futebol amador de Taubaté
na temporada de 2022. Miranda
preside o time União Operária,
vencedor do campeonato.

PALAVRA DOS VEREADORES

67ª sessão ordinária
infanto-juvenil. E eles me procuraram para que pudesse ter
o apoio da Prefeitura. Conseguimos também alguns par- No ano passado, foram arceiros que vão disponibilizar
recadados R$18.900, e foi diambulância para esse evento.

O vereador Rodson Lima Bobi
divulgou a ação do 6º Treino Solidário Arthur Ferreira, que acontecerá na manhã do dia 25.

RODSON LIMA BOBI
PSDB

recionada toda essa doação.
Estou enaltecendo, trazendo a
público esse trabalho belíssimo
que é feito por esses dois pais,
os pais do Arthur, o Geraldo e
a Amanda, por tudo o que eles
têm feito por essa causa. Setembro foi escolhido devido
à campanha que acontece no
GACC do Setembro Dourado,
que reforça a importância do
diagnóstico precoce do câncer

O vereador Serginho falou
sobre a emenda impositiva que vai
destinar ao Museu de História Natural de Taubaté e reforçou as melhorias que precisam ser feitas.

SERGINHO
Progressistas

- Uma das salas necessita ser
climatizada, porque algumas
espécies necessitam estar bem
cuidadas. Nós temos um tigre de
bengala que já não dá mais para
ficar exposto, porque ele está
horrível. Por quê? Por falta de
climatização. Então fomos convidados, todos os vereadores
foram convidados, para poder,
então, destinar emendas impositivas para auxiliar e ajudar.
O recurso que a Prefeitura encaminha de R$ 100 mil é insufi-

GACC
O parlamentar elogiou o
Grupo de Assistência à Criança
com Câncer do Vale do Paraíba, em São José dos Campos:
“atende de forma espetacular e,
se diagnosticou que a criança
está com problema oncológico,
é automático, já entra e é atendida. Então vale ressaltar que
tem o nosso apoio, tem a nossa
convicção de que nós vamos
estar juntos nesse projeto aí.”

ciente para manter todo esse
acervo maravilhoso.
Semana do Trânsito
Serginho comentou que os
motoristas precisam ter prudência ao dirigir, para preservar a vida de pedestres e ciclistas. Ele lembrou da morte de
uma senhora na avenida Doutor
César Costa: “uma imprudência,
uma negligência do condutor.”
Solicitação
O parlamentar mencionou as
multas que têm sido aplicadas
nos condutores de veículos que
trazem pacientes para fazer diálise. Para Serginho, a secretaria de Mobilidade Urbana deve
orientar os condutores, “mas
aplicar multa para aqueles que
sofrem, não dá”.
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PALAVRA DOS VEREADORES

67ª sessão ordinária
O vereador William Dell Net
falou sobre as ações realizadas na
semana, incluindo uma visita à
EMEI Estoril I, localizada na avenida Álvaro Marcondes de Mattos.

WILLIAM DELL NET
Republicanos

ALBERTO BARRETO
PRTB
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- Lá na [escola da] avenida
Álvaro Marcondes de Mattos
existe bastante solicitação. Tem
lá um contrato que tem [que
ter] três funcionárias lá e só tem
duas. Juntamente com o Jessé,
vamos cobrar o contrato lá da
escola para ter três funcionárias
terceirizadas - está tendo duas,
da empresa Milclean -, para que
a gente possa cobrar, porque
precisa. A escola é grande, tem
bastante árvores e precisa de

funcionários na manutenção.
Semana Nacional de Trânsito
Dell Net agradeceu o secretário de Mobilidade Urbana,
Tiago Dias, pela abertura da Semana Nacional de Trânsito, e
aos alunos da escola Madre Cecília, que fizeram uma apresentação sobre o tema.
Segurança Pública
O parlamentar comentou a
audiência sobre Segurança Pública e frisou a necessidade
de reestruturar o Centro Pop,
pois os vizinhos têm reclamado
muito. Segundo Dell Net, algumas pessoas em situação de
rua “têm feito até sexo explícito na calçada, e jogado fezes e
urina nas casas em volta”.

O vereador Alberto Barreto ressaltou a importância dos requerimentos e das moções no trabalho
dos vereadores.

ter requerimento votado, tem
que ter projeto no dia, se não,
não tem Ordem do Dia.

- É isso que muitas vezes a população que está lá fora não sabe
e nos critica. “Só fica aprovando
moção de repúdio e de aplauso,
e projeto de lei que não tem interesse da população”. A população não sabe que a parte mais
importante desta sessão não é
a votação dos projetos. São os
requerimentos. Eles não falam
que o papel do vereador é fiscalizar? Fiscalizamos através de requerimentos, e a parte mais importante são eles. Só que para

Youtube
O parlamentar celebrou a
volta do canal da TV Câmara
Taubaté no YouTube e ressaltou
que os vídeos censurados pelo
YouTube estão novamente disponíveis para todos. “É uma vitória desta Casa, é através do
canal que a população assiste
o que foi debatido e pode parabenizar ou criticar. Sem o canal
fica impossível.”
Covid-19
Barreto também voltou a defender a ivermectina como tratamento contra a covid-19 e
questionou os possíveis efeitos
colaterais das vacinas.
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PALAVRA DOS VEREADORES

67ª sessão ordinária
estaremos com o 6º Encontro
de Carros Antigos Amigos de
Taubaté. Vai ser um evento
muito legal, é o sexto evento
que nós estamos fazendo, por
conta do problema sanitário
- [Quero] lembrar mais uma vez tivemos que fazer uma interaqui da Mobilidade Urbana, da rupção, voltando este ano.

O vereador Boanerge falou
sobre a Semana Nacional do Trânsito, realizada pela Prefeitura entre
18 e 25 de setembro, e convidou a
população a participar do passeio
ciclístico e do encontro de colecionadores no dia 25, no Sedes.

BOANERGE
PTB

Semana do Trânsito, do dia 18 a
25, e nós vamos ter um passeio
ciclístico saindo do Sedes no
dia 25. Então, aproveitar para
fazer o convite aqui a todas as
famílias, a todos os presentes,
aqueles que nos acompanham
pela rede mundial de computadores, a comparecerem no
Sedes no dia 25, e lá também

A vereadora Elisa Representa
Taubaté pediu apoio dos colegas
para o Museu de História Natural de Taubaté, que precisa de
recursos para a manutenção do
prédio e preservação do acervo.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

- Eu não sei se todas as pessoas
aqui conhecem o Museu de História Natural de Taubaté, mas é
super bacana e está precisando
de ajuda, de emenda, então, os
vereadores que puderem contribuir com o Museu, por favor!
É bem rico, o Museu recebe
pessoas de outros municípios,
inclusive eu estive no Museu
há muito tempo com os alunos
de Caçapava. Quem é daqui
também tem que aproveitar.

Oficial
Boanerge afirmou que o Encontro de Carros Antigos é
um evento organizado pelo
grupo Autos Antigos Amigos de
Taubaté e acrescentou que haverá barracas de cultura, som
ao vivo e outras atrações. Além
disso, o parque oferece a possibilidade de fazer piqueniques
(sem bebida alcoólica).

Taxa
Elisa apresentou requerimento à Prefeitura sobre a taxa
de localização do Teatro Metrópole, que tem sido cobrada a
cada apresentação. A Prefeitura
já respondeu o pedido de informações, e o documento está
sendo analisado pela Procuradoria Legislativa. A vereadora se
comprometeu a prestar esclarecimentos à população assim que
o parecer estiver pronto.
Orçamento
O orçamento municipal de
2023 está em fase de estudos, e
o gabinete da vereadora abriu
edital para selecionar projetos
que possam ser contemplados
com emendas parlamentares.
Um formulário para os interessados está disponível nas redes
sociais do Representa.
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67ª sessão ordinária
um empreendimento que eu
acompanho desde o início,
quando nós votamos a doação
dessa área. Essa Câmara
- Agradeço ao prefeito muni- aprovou a doação para facilitar
cipal e toda a sua secretaria, e amenizar um pouco o custo
que atendeu essa agenda, pre- para os proprietários, para meocupada com a população que lhorar as moradias em Taubaté.

O vereador Jessé Silva se reuniu
com a Prefeitura e moradores do
residencial Vale dos Bandeirantes
para tratar da liberação das casas
já construídas.

JESSÉ SILVA
PL

está gastando com o pagamento
da sua mensalidade, e também
o aluguel, está ficando difícil!
[Quero] agradecer à Sabesp pela
compreensão, eu falei aqui na
semana retrasada que a EDP está
fazendo a parte dela e eu queria
contar com a Sabesp, e a Sabesp
se fez presente na reunião. É

O vereador João Henrique Dentinho comentou que conversou
com a secretária de Educação,
Vera Hilst, a respeito do plano de
carreira do magistério. Ele pediu
detalhes sobre o impacto financeiro do projeto.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

14

- A gente ouve muito falar né,
“olha, precisamos de impacto financeiro e tudo”. Então a gente
está pedindo para que seja detalhado para nós qual é o custo
que nós temos hoje e qual é o
impacto financeiro real que isso
vai trazer. Os vereadores desta
Casa são favoráveis à educação.
Tenho certeza que aqui não vai
ter nenhum vereador contra
esse plano de carreira, mas a
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Cecap
Jessé cobrou a manutenção da
tampa de uma caixa subterrânea
de fios na quadra C do bairro
Cecap, que está quebrada.
O vereador Jessé apontou que
os caminhões que passam pelo
local podem danificar ainda
mais o cabeamento.

gente precisa saber por que
está demorando, [o projeto]
tem que vir. É isso que a gente
precisa nessa Casa de Leis
aqui, para a gente trabalhar
verdadeiramente.
Reestruturação
O vereador também falou
sobre a reestruturação do Conselho Particular dos Vicentinos
no bairro Jardim Ana Rosa.
“Os vicentinos fazem um trabalho maravilhoso, é um parceiro da Prefeitura Municipal de
Taubaté. Então a gente está reestruturando novamente. Estamos
reerguendo cada vez mais,
dando continuidade a esse trabalho de amor que os vicentinos
fazem”, afirmou.
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Sessão
68ª SESSÃO ORDINÁRIA
27.9.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens
e de proposições apresentadas pelos
Vereadores.
Discussão e votação de proposições em
destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 103/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que denomina Biblioteca
Basilide Dalila Norma Indiani.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 26/2022, de autoria do
Vereador Alberto Barreto, que revoga o
Art. 581-AV da Lei Complementar Municipal nº 7, de 17 de maio de 1991.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 67/2021, de autoria do Vereador Marcelo Macedo, que institui o
Programa de Cuidados com a Saúde
Mental dos Profissionais da Segurança
Pública e dá outras providências.
– Há parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento.
– Há uma emenda.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 37/2022, de autoria dos Vereadores João Henrique Dentinho e
Adriano Coletor Tigrão, que denomina
Escola Municipal de Ensino Fundamental
E.M.E.F. Aldeeira Sophia de Faria Rosa
16
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Martins Ferreira.
– Há uma emenda.
PALAVRA DOS VEREADORES
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
William Dell Net, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Cesinha da Academia, União
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Plenário Jaurés Guisard, 23 de setembro
de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Audiência
PERTURBAÇÃO DA ORDEM NA
REGIÃO CENTRAL
Comunicamos que no dia 26 de setembro, segunda-feira, às 14h00, na sede
da Câmara Municipal, será realizada, por
meio do requerimento nº 2556/2022,
de autoria do vereador Cesinha da Academia, Audiência Pública para debater
sobre a Perturbação da Ordem na região
central do município.
Taubaté, 15 de setembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
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AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE
Comunicamos que no dia 28 de setembro
de 2022, quarta-feira, às 14 horas, a Secretaria Municipal de Saúde estará presente nesta Casa, em audiência pública,
para expor e explicar, perante a Comissão
de Saúde, Trabalho, Seguridade Social e
Servidor Público da Câmara Municipal de
Taubaté, as ações desenvolvidas pela Secretaria na área da saúde do município
de Taubaté durante o 2º quadrimestre de
2022.
Taubaté, 08 de setembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
METAS FISCAIS
Comunicamos que 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 2º quadrimestre de
2022:
Dia 28/08/2022, 4ª -feira, às 09 horas: representantes do Instituto de Previdência
do Município de Taubaté - IPMT, Universidade de Taubaté - UNITAU e suas Fundações; e
Dia 29/09/2022, 5ª-feira, às 09 horas: representantes da Secretaria de Finanças
da Prefeitura Municipal de Taubaté.
Taubaté, 08 de setembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
POLÍTICAS PÚBLICAS EM DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Comunicamos que no dia 30 de setembro, sexta-feira, às 14h00, na sede
da Câmara Municipal, será realizada, por
meio do requerimento nº 2485/2022, de
autoria do vereador Marcelo Macedo, Audiência Pública para debater sobre Polí-
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ticas Públicas em Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa.
Taubaté, 12 de setembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Licitação
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO
PROCESSO: nº 4845/2022 – Fornecimento de água e coleta de esgoto.
Ante os documentos juntados aos autos
do processo em epígrafe e do parecer
exarado pela Procuradoria Legislativa,
com fundamento no art. 25, “caput”, da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
e, em atenção ao comando previsto no
art. 26, da mesma Lei, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação em favor da empresa Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo (SABESP).
Publique-se.
Taubaté, 22 de setembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO
Ante os documentos juntados aos autos
do processo nº 4844/2022 e do parecer
exarado pela Procuradoria Legislativa,
com fundamento no art. 25 combinado
com o inciso XXII do artigo 24 da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e, em
atenção ao comando previsto no art. 26,
da mesma Lei, RATIFICO a Dispensa de Licitação em favor da concessionária EDP
São Paulo Distribuição de Energia S.A,
para o fornecimento de energia elétrica.
Publique-se.
Taubaté, 22 de setembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Portaria
PORTARIA N.º 92/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, Andrea de Souza,
RG 23.806.581-9 SSP/SP e CPF/MF
144.601.038-42, do cargo público de Assistente de Gabinete - Padrão SS-VII, de
provimento em comissão, lotada no gabinete do Ver. Richardson Ramos de
Sousa, nos termos do artigo 105, inciso
II, da Lei Complementar nº 1, de 4 de
dezembro de 1990, a partir de 29 de setembro de 2022.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 20 de setembro de 2022.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 93/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
Suspender o expediente da Câmara Municipal de Taubaté no dia 03 de outubro
de 2022, segunda-feira.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 23 de setembro de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Solenidade
DIA DA BÍBLIA
O Presidente da Câmara Municipal
de Taubaté, vereador Paulo Miranda,
convida para a solenidade comemorativa

ao Dia da Bíblia, a realizar-se no dia 29
de setembro de 2022, quinta-feira, às 14
horas, no Plenário “Jaurés Guisard”.
Na oportunidade, os senhores Guilherme Soares Azeredo, representando
a Comunidade Espírita, Pe. Luiz Gustavo
Sampaio Moreira, representando a Igreja
Católica, e Pr. Marco Aurelio de Souza
Bento, representando a Comunidade
Evangélica, proferirão palestra incitando
uma reflexão inspirada nos textos da
Bíblia Sagrada.
A saudação oficial será feita pelo vereador João Henrique Dentinho.

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas e
seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 2180/2022
Autor: João Henrique Dentinho, Alberto
Barreto, Serginho, Vivi da Rádio
Requer ao Prefeito providências em relação ao uso de linguagem neutra pela
coordenação do Projeto Guri, aplicado
no Centro Cultural de Taubaté.
Of. nº 1142/2022
O secretário de Cultura e Economia
Criativa informa que o requerimento foi
encaminhado à responsável pela coordenação dos cursos do Projeto Guri, que
também presta atendimento junto ao
Centro Cultural Toninho Mendes, e tão
logo sejam fornecidas, as informações
serão encaminhadas ao vereador.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2181/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o critério de transferência do aluno
de uma unidade escolar para outra.
Of. nº 1139/2022
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A Secretaria de Educação informa que
as transferências são realizadas em períodos definidos pela mesma. No corrente ano, no 1º semestre foi realizado
entre 7/2/2022 e 3/3/2022 e no 2º semestre entre 27/6/2022 e 8/7/2022 para
os alunos que não mudaram de endereço. As transferências por mudanças
de endereço são realizadas durante o
ano todo. A prioridade na transferência é
atender as solicitações dentro de um raio
de 2 km da residência da família e priorizar os irmãos na mesma unidade, desde
que haja vagas disponíveis. A Secretaria
de Educação informa que não há lista de
espera para transferências, uma vez que
o pedido é deferido ou indeferido.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2183/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
de quando será feita a adequação do
novo piso salarial para os enfermeiros,
técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras.
Of. nº 1147/2022
O assunto encontra-se em tramitação
nesta Casa de Lei, por meio do Projeto de
Lei Complementar 23/2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2184/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre quais políticas públicas estão
sendo adotadas no município para acolhimento de pessoas em situação de rua.
Of. nº 1147/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social e de Segurança
Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2185/2022
18
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Autor: Boanerge
Requer informações à Mag.ª Reitora da
Universidade de Taubaté quais as providências adotadas para intensificar a segurança no campus da Medicina, localizada na Avenida Tiradentes.
Of. nº 478/2022
Informamos que chegou ao conhecimento da Pró-Reitoria de Administração PRA da Universidade de Taubaté - Unitau
o caso de uma abordagem, por parte
de um estranho, feita a uma aluna do
curso de Psicologia no estacionamento
do campus do Bom Conselho, a qual foi
atendida, prontamente, por telefone,
pela PRA, e após esteve na Pró-Reitoria
recebendo toda a assistência cabível à
administração e seguiu sendo acompanhada pela Pró-Reitoria Estudantil da
Universidade. Ressaltamos que cópia
das gravações da câmara de segurança
foi disponibilizada à aluna. Destacamos
que, até a presente data, não tivemos,
oficialmente reportada, outra ocorrência
dentro das dependências desta instituição de ensino. Contudo, diante do episódio, a Administração Superior da Universidade, preocupada com a segurança,
melhorou e reforçou a ronda dentro do
campus e providenciou readequação na
iluminação do pátio e estacionamento
para proporcionar maior segurança aos
alunos, professores e servidores. Além
do exposto, a Administração Superior,
também solicitou reforço junto à Polícia
Militar, visto o relato de que abordagens
aconteceram fora das dependências da
Universidade. Esses casos a nós reportados foram apurados, verificados e os
alunos foram atendidos pelas Pró-Reitorias de Administração e Estudantil.
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Requerimento N° 2186/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de construir novas
salas de aula na Escola Alice Klier Mon-
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teiro, localizada na Rua Nagib Sabino, 83
- Chácara Belo Horizonte.
Of. nº 1152/2022
A equipe da Secretaria de Educação já
realizou um estudo técnico acerca da
ampliação na EMEI Alice Klier e confeccionou um projeto para construção de
três novas salas de aula. A Diretoria de
Planejamento Organizacional está realizando os trâmites para encaminhamento
para abertura de licitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2187/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, qual a ação que a Prefeitura tem
feito com os moradores de rua que estão
nas praças: Monsenhor Silva Barros Praça da Eletro, Dr. Barbosa de Oliveira Praça da Estação, e na Avenida do Povo.
Of. nº 1152/2022
Segue por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social e de Segurança
Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2188/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade, que seja feito manutenção dos medicamentos nos atendimentos do retorno da Estratégia Saúde
da Família – ESF do bairro Caieiras.
Of. nº 1152/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2189/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reiterando Requerimento 1635, de 26 de
maio de 2022 - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações da falta constante de
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vários medicamentos no Centro Municipal de Medicamentos (Cemume).
Of. nº 1152/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2190/2022
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 reforçar a dotação para manutenção de iluminação pública no valor
de R$16.500,00.
Of. nº 1152/2022
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos informa que a Emenda Impositiva 190.18 foi empenhada por meio
do processo administrativo 11.787/2022,
e foram adquiridos EPIs, dentre eles:
óculos de proteção, talabarte, cinturão,
luvas, camisa retardante de chama, etc.
Todos os equipamentos são destinados
ao serviço de instalação elétrica, vinculado à Iluminação Pública.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2191/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o ensino médio na Escola Municipal Ezequiel.
Of. nº 1135/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Coordenação de Áreas, da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2192/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre atitudes a serem tomadas referente às atuais condições da Av. do Povo.

Consulte a ordem do dia no
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Of. nº 1135/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza e a descontaminação do
local é feita com frequência. Seguem
por cópia, as informações prestadas
pelas Secretarias de Desenvolvimento e
Inclusão Social e de Segurança.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2193/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para a realização da audiência pública
sobre realização do Dia Municipal do Profissional de Educação Física.
Requerimento N° 2194/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para a realização da audiência pública
sobre a situação atual das creches do
município.
Requerimento N° 2195/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a realização
de benfeitorias no bairro Esplanada
Santa Helena.
Of. nº 1151/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será avaliada a troca e a disponibilidade de lâmpadas por de LEDs
no local. Quanto à instalação de academia ao ar livre, a Secretaria de Serviços Públicos avaliará a viabilidade de
instalação no local e a disponibilidade de
equipamentos, assim como os bancos.
No tocante à poda de árvore, a Sesp incluirá a solicitação em sua programação
de serviços. Ademais, será verificada a
disponibilidade de lixeiras, junto à concessionária EcoTaubaté. Os serviços de
competência da Secretaria de Obras
fazem parte da Ordem de Serviços daquela unidade. Quanto à segurança permanente na UPA Santa Helena, a Rede de
Urgência e Emergência informa que a re-

ferida unidade está sob a administração
da organização social de saúde Santa
Casa de Misericórdia Chavantes, que assumiu no dia 1/6/2022, com uma equipe
especializada que permanece à disposição 24h na entrada da recepção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2196/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria de Educação,
no setor responsável pela unidade
de educação exclusiva Madre Cecília,
quanto ao quantitativo de salas livres
ocupadas por professores eventuais e a
falta de aula na modalidade de natação
aos alunos matriculados.
Of. nº 1151/2022
Segundo informa a supervisora de educação inclusiva da Secretaria de Educação, o edital 1/21 encontra-se em período de convocação para os cargos do
componente curricular Educação Especial - deficiência intelectual e as aulas
livres da EMEEIF Madre Cecília estão
sendo ofertadas neste procedimento.
Sobre as aulas de natação, a piscina da
EMEEIF Madre Cecília encontra-se sem
funcionamento para manutenção, uma
vez que existe a quebra de um dos filtros
e a necessidade da troca de areia de
outros. No que se trata da troca do filtro
quebrado, foi verificado junto ao Jurídico
o contrato da prestadora de serviço, e
após essa análise foi constatado que a
troca seria de responsabilidade da Prefeitura. Assim, deu início ao processo de
licitação para aquisição e atualmente encontra-se em fase final para a instalação
dos filtros na piscina. Assim que a piscina
for liberada para uso, as aulas de natação
serão restabelecidas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2197/2022
Autor: Jessé Silva
Requerer ao Prefeito que realize obras
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ou reparos de emergência na viela entre
a rua Álvaro Marcondes e a rua Orestes
Francisco Vanone, no Estoril.

tados acima junto à UCP.
Prefeito Municipal

Of. nº 1140/2022
A Secretaria de Obras informa que a Divisão de Fiscalização de Obras Particulares notificará o proprietário vizinho à
viela, a respeito da terraplanagem executada. A Secretaria de Serviços Públicos
informa que verificará a necessidade de
limpeza/manutenção no local.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2201/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Prefeito, através da secretaria competente, que instale um painel
de senhas na UBS do Jardim Mourisco,
na rua Tavares Filho, 385, Parque Santo
Antônio, para melhor direcionar os pacientes que aguardam por atendimento.

Requerimento N° 2198/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo Sr. Prefeito que informe
quanto foi arrecadado de imposto sobre
serviços com os eventos inseridos nos
itens 12.07, 12.13 e 12.16 do Art. 2° da Lei
Complementar 108/2003, nos anos de
2018, 2019, 2020 e 2021.

Of. nº 1151/2022
A Coordenação da Atenção Primária
em Saúde, da Secretaria de Saúde, informa que está sendo elaborado junto
ao setor competente de planejamento
e administrativo, um projeto para instalação de painéis eletrônicos de senha nas
unidades de saúde do município para
melhor organização dos serviços.
Prefeito Municipal

Of. nº 1140/2022
Seguem por cópia as informações
prestadas pelo Departamento de Receita,
da Secretaria de Finanças.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2202/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a gestão de resíduos sólidos.

Requerimento N° 2199/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para realização de audiência pública
para discutir a modernização de protocolos, visando dar celeridade à liberação de processos junto à Secretaria de
Planejamento.
Requerimento N° 2200/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
estudo de solo da avenida Cinderela, no
Jardim Gurilândia, para em seguida ser
repavimentada.
Of. nº 1145/2022
A Secretaria de Obras informa que está
efetuando levantamento dos projetos ci20

Of.nº 1144/2022
A Secretaria de Serviços Públicos está
elaborando relatório e levantamento dos
dados para oportunamente encaminhar
ao vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2203/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre atividades pedagógicas interativas
e infraestrutura escolar.
Of.nº 1144/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2204/2022
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Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações
sobre sistema de segurança nas escolas
municipais de Taubaté.
Of. nº 1149/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2205/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a criação da “Carteirinha para
pessoas com Fibromialgia”.
Of. n° 1150/2022
Transcrevemos abaixo as informações
prestadas pela Gestão de Atenção Especializada, da Secretaria de Saúde:
I- Informamos que a Secretaria Municipal
de Saúde, diante da Lei 5.583, de 8 de setembro de 2020, permite o atendimento
prioritário às pessoas com fibromialgia,
no âmbito de atendimento destinado às
pessoas com deficiência. Desta maneira,
segue em andamento, em complementação à lei, a indicação de um projeto de
lei que visa a criação de uma carteirinha
que facilitará a identificação das pessoas
com fibromialgia.
2- Após aprovação de projeto de lei, o
qual está em processo de elaboração, a
Secretaria Municipal de Saúde pretende
colocar em prática a confecção da “carteirinha”, assim como já ocorre em outros
municípios, por meio de leis municipais
que a instituem, como por exemplo, em
Vila Velha (ES) e Lagoa da Prata (MG).
Quanto às vagas de estacionamento,
seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Mobilidade Urbana:
1- Conforme a Lei 5.583/2020, em seu
art. 3°, as pessoas com fibromialgia
têm direito a estacionar em vagas para
pessoas com deficiência: “Art. 3° é permitido às pessoas com fibromialgia estacionar nas vagas reservadas pessoas com
deficiência”.
2- Com respeito à previsão, informamos
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que a partir da publicação da Lei (8 de setembro de 2020), esse direito já passou a
vigorar, podendo desde aquela data solicitar a credencial junto a esta Secretaria.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2206/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a entrega de uniformes para
os alunos da rede municipal.
Of. n° 1150/2022
A Secretaria de Educação está efetuando
o levantamento das informações para
posterior envio à vereadora requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2207/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Prefeito sobre o
Programa Municipal de Transferência de
Renda Básica – Cartão Mesa Taubaté.
Of. n° 1150/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2208/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Prefeito sobre a
aplicação da 4ª dose da vacina contra a
covid-19 no município de Taubaté.
Of. n° 1150/2022
A Coordenação da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde informa
que a campanha de atendimento da 2ª
dose adicional aos munícipes de Taubaté
teve início em 11/8/2022, na idade de 35
anos a 39 anos, 11 meses e 29 dias. O nível
de estoque de vacinas continua seguindo
as remessas semanais, endereçadas pela
Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo, conforme sua disponibilidade
em atender todos os municípios pau-
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listas. A campanha de conscientização
sobre a importância da vacinação contra
a covid-19 continua por meio das mídias
sociais oficiais da Prefeitura de Taubaté,
contando, ainda, com o apoio da imprensa local, com inserções diárias de informações das faixas etárias atendidas e
possíveis grupos prioritários, assim definidos pelo Estado de São Paulo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2209/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de realização de
mutirão de laudos para pessoas com deficiência no município de Taubaté.
Of. n° 1150/2022
A Coordenação do Ambulatório de Reabilitação Madre Cecília, da Secretaria de
Saúde, informa que de acordo com a demanda recebida nos serviços de atenção
especializada, os munícipes recebem
laudos atualizados durante as consultas
médicas, haja vista a necessidade de avaliação e acompanhamento do especialista para esta finalidade. É importante
salientar que atualmente encontra-se
dificuldade na contratação de neurologista e neuropediatra, especialistas extremamente necessários na assistência
às pessoas com deficiência. Contudo,
em alguns serviços como a Policlínica
Infantil e o Ambulatório de Reabilitação
Madre Cecília, onde estão concentrados
os atendimentos das crianças e adolescentes com deficiência, os pacientes que
estão em acompanhamento com os médicos desses serviços podem solicitar o
laudo a qualquer instante. Dessa forma,
não há, neste momento, pretensão de
fazer mutirão para realização de laudos
para pessoas com deficiência.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2210/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Prefeito sobre o

empréstimo consignado dos servidores
públicos do município de Taubaté.
Of. n° 1150/2022
O Departamento de Recursos Humanos
informa que foi determinada a troca do
sistema de Gestão de Margens Consignáveis e, com isso, contratada uma nova
empresa para realização de tal gestão.
No entanto, ocorreu que a empresa contratada não conseguiu adotar as providências necessárias para a implantação
de seu sistema, o que acarretou em um
período em que as entidades credenciadas como consignatárias não conseguiram proceder com as consultas de
margem e averbações. Informa, também,
que nesta data já foram adotadas as medidas cabíveis quanto à contratação de
novo sistema de gestão de margens,
sendo que este já se encontra ativo, e as
consignatárias realizando as averbações
dos consignados normalmente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2211/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações
sobre rumores de “destombamento” de
bens anteriormente tombados.
Of. nº 1149/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Planejamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2212/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações
sobre acompanhamento de gestantes na
cidade de Taubaté.
Of. nº 1149/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2213/2022
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Autor: Serginho
Requer ao Prefeito informações sobre
Lei Federal 13.443/2017 que determina
expressamente que, no mínimo, 5% de
cada brinquedo e equipamento existente
em vias públicas, parques e demais espaços públicos, quando tecnicamente
possível, devem ser adaptados e identificados para a utilização por pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

sobre credenciais de estacionamento
para idosos a serem emitidas on-line.

escola, família e Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal

Of. nº 1149/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que implantará o novo credenciamento de estacionamento para idosos,
assim que o sistema estiver disponível.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2219/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações
sobre espaços adequados à prática de
esportes adaptados.

Of. nº 1149/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que está sendo elaborado relatório com
as informações, para envio ao Vereador.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2216/2022
Autor: Serginho
Requer ao Prefeito informações sobre
instalação de ar-condicionado nas unidades de saúde do município de Taubaté.

Requerimento N° 2214/2022
Autor: Serginho
Requer ao Prefeito informações sobre
reajuste do benefício do Programa Municipal de Transferência de Renda Básica.
Of. nº 1149/2022
A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social informa que o Programa
Municipal de Transferência de Renda
Básica - Mesa Taubaté, instituído pela Lei
5.651, de 13 de setembro de 2021 e regulamentada pelo Decreto 15.211, de 14
de janeiro de 2022, tem como objetivo
a substituição do repasse mensal de
cestas básicas por um cartão magnético
recarregado mensalmente, visando garantir aos munícipes maior autonomia
na compra dos insumos necessários para
a manutenção familiar. A Secretaria tem
ciência da necessidade do reajuste dos
valores liberados no cartão do Programa,
entretanto, não possui disponibilidade
orçamentária neste exercício, assim, está
sendo analisada a viabilidade no planejamento da LOA - Lei Orçamentária Anual
de 2023 o possível reajuste de valores.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2215/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações
22

Of. nº 1149/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2217/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações
sobre políticas públicas efetivas de
combate e prevenção às drogas.
Of. nº 1149/2022
Seguem por cópia, as informações prestadas pelas Secretarias de Desenvolvimento, Segurança e de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2218/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito estudos
sobre a possibilidade de se implantar um
núcleo de articulação pedagógica no município de Taubaté.
Of. nº 1149/2022
A Secretaria de Educação informa que
possui a Equipe de Práticas Pedagógicas
(EPP), o Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (Nape) e a Equipe de Atenção
à Diversidade Escolar na Diretoria Pedagógica. Apesar de responsabilidades
distintas, realizam articulações entre a
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Of. nº 1149/2022
A Secretaria de Esportes informa que não
possui nenhum equipamento público esportivo adaptado. Nesse sentido, o município possui o Cemte, onde existem
espaços adaptados. A Secretaria firmou
convênios com o Governo do Estado
para aquisição de academia adaptada
no valor de R$45.733,60 e de cadeira de
trilha adaptada no valor de R$37.600,00.
Recentemente foi anunciado um acordo
de cooperação com o Comitê Brasileiro
Paralímpico, assim como a criação do
Eafi Paradesportivo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2220/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações
sobre tratamento fora de domicílio (TFD).
Of. nº 1149/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2221/2022
Autor: Serginho
Requer ao Prefeito informações sobre
a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Of. nº 1149/2022
Encaminhamos por cópia, as informações prestadas pela Coordenação do
Ambulatório de Reabilitação Madre Cecília, da Secretaria de Saúde.
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

(260.000,00)

260.000,00

SUPLEMENTAÇÃO
ANULAÇÃO

35.000.088,00

1.140.000,00

1.140.000,00

1.140.000,00

6.409.662,00

6.409.662,00

27.450.426,00

27.450.426,00

33.860.088,00

2.214.852,64

1.066,90

1.066,90

1.066,90

225.404,90

225.404,90

1.988.380,84

1.988.380,84

2.213.785,74

NO MÊS

EMPENHADA

2.916.674,00

2.916.674,00

2.916.674,00

ARRECADADA
NO MÊS

20.278.915,84

573.536,06

573.536,06

573.536,06

3.698.140,30

3.698.140,30

16.007.239,48

16.007.239,48

19.705.379,78

ACUMULADA

23.333.392,00

23.333.392,00

23.333.392,00

ACUMULADA

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

18.064.063,20

572.469,16

572.469,16

572.469,16

3.472.735,40

3.472.735,40

14.018.858,64

14.018.858,64

17.491.594,04

ANTERIOR

20.416.718,00

35.000.088,00

TOTAL DA RECEITA

DESPESA

20.416.718,00

35.000.088,00

DUODÉCIMO

20.416.718,00

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 AGOSTO DE 2022

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

14.721.172,16

566.463,94

566.463,94

566.463,94

2.711.521,70

2.711.521,70

11.443.186,52

11.443.186,52

14.154.708,22

DIFERENÇA

11.666.696,00

11.666.696,00

11.666.696,00

DIFERENÇA
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Balancete
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