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Vereadores confirmam aprovação
de atendimento preferencial a
pessoas com doenças raras

Caminho do Ouro deverá ser
reconhecido como patrimônio
cultural de Taubaté
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SESSÃO

VEREADORES
CONFIRMAM APROVAÇÃO
DE ATENDIMENTO
PREFERENCIAL A PESSOAS
COM DOENÇAS RARAS
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Os vereadores de Taubaté confirmaram a aprovação, em segunda votação no dia 6, do projeto
de lei ordinária 31/2022, que garante atendimento
prioritário a pessoas com doenças raras. O documento tem autoria dos vereadores João Henrique
Dentinho (União), Alberto Barreto (PRTB), Elisa
Representa Taubaté (Cidadania), Jessé Silva (PL),
Serginho (Progressistas) e Talita Cadeirante (PSB).
Para receber o atendimento prioritário, o paciente deverá apresentar declaração médica ou
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documento que ateste a sua condição. Estabelecimentos que operam por meio de sistema de filas e
senhas deverão indicar o local destinado a prestar
o atendimento prioritário.
O descumprimento desta norma sujeitará o infrator a penalidades como advertência, multa de
R$2.322 a R$4.644 e a cassação do alvará de funcionamento por 30 dias.
A proposta segue para sanção do prefeito, para
que se torne lei.
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SESSÃO
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Caminho do Ouro deverá ser
reconhecido como patrimônio
cultural de Taubaté
A Câmara de Taubaté aprovou em segunda votação, na sessão de terça-feira, 6, o projeto de lei
ordinária 45/2022, de autoria do prefeito, que reconhece o antigo Caminho do Ouro Paulista, no
trecho que passa por Taubaté, como patrimônio
cultural do município.
De acordo com o mapa anexo ao projeto de lei,
o trecho tem início na Estrada Professor Dr. José
Luiz Cembranelli, de frente para a Faculdade de
Agronomia da Unitau, passa pela Estrada Sete
Voltas e pela Escola Professor José Marcondes de
Moura, pela Capela Nossa Senhora do Bom Parto e

segue até a Cachoeira da Pedra Grande, na estrada
de mesmo nome.
O trecho é parte do primeiro caminho percorrido em 1596 pelo desbravador Martim Correia de
Sá, quando subiu a Serra de Paraty por uma trilha
indígena onde, mais tarde, foram transportadas
as primeiras levas do ouro descoberto nas regiões
auríferas, conforme o estudo “Em busca de um roteiro esquecido”, da paleógrafa Lia Carolina Prado
Alves Mariotto.
O documento segue para sanção do chefe do
Executivo para que se torne lei.
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SESSÃO

PROJETO QUE ESTIMULA
DIVULGAÇÃO DA
MANOBRA DE HEIMLICH
SEGUE PARA SANÇÃO
Após aprovação da Câmara de Taubaté em segunda votação no dia 6, segue para sanção do prefeito o projeto de lei ordinária 199/2021, que cria o
programa de socorro contra asfixia chamado manobra de Heimlich.
O objetivo é diminuir os casos de pessoas com
vias aéreas bloqueadas em locais que comercializam alimentos para consumo e em instituições
de ensino. A autoria da proposta é do vereador
Paulo Miranda (MDB).
De acordo com o documento, os funcionários
deverão ser treinados por pessoas com capacitação técnica para garantir o atendimento inicial à

vítima, até a chegada do socorro médico.
“A asfixia é uma causa comum de morte após engasgo por alimentos, provocando uma súbita queda
de oxigenação, o que pode levar à morte em poucos
minutos se não solucionada rapidamente.”
“Entre os alimentos que mais provocam acidentes desta natureza destacam-se balas, bombons
e alimentos mais secos, como paçocas, farofas e outros. Ao ser deglutido de forma inadequada, pode
bloquear as vias respiratórias e a passagem de ar
para os pulmões, portanto, não há tempo para esperar a chegada do socorro médico, e a pessoa mais
próxima precisa agir rapidamente”, justifica o autor.
Stockphotos
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SESSÃO

Denominações de base da
Guarda e praça têm aval em
segunda votação
João Victor Mercê

Richardson da
Padaria, Paulo
Miranda e
João Henrique
Dentinho

Arquivo pessoal

Na sessão do dia 6, os vereadores de Taubaté aprovaram,
em segunda votação, o projeto
de lei ordinária 21/2022, de autoria do vereador Richardson
da Padaria (União), que denomina Base Operacional Aldecir da Silva Nunes a base da
Guarda Civil Municipal localizada na rua José Vicente de
Barros, 919, na Vila Marly.
Aldecir foi GCM e trabalhou
na unidade entre 1988 e 1992.
Após os quatro anos na GCM, ingressou no Exército, onde foi licenciado como 3º sargento em
2010. Morreu em 2020.
Também foi aprovado em segunda votação o projeto de lei
ordinária 145/2022, de autoria
do vereador Serginho (Progressistas), que denomina Padre

Antonio Marcondes Barbosa a
praça que fica na rua Zé Macaco,
no Jardim Gurilândia, em homenagem ao pároco que assumiu o
posto no bairro em 2011.
Nascido em São Bento do Sapucaí (SP) em 1950, Antonio
Marcondes completou o primeiro grau no Seminário Diocesano Santo Antônio e prosseguiu os estudos nos seminários
da Congregação dos Padres do
Sagrado Coração de Jesus. Sua
ordenação ocorreu em 1998.
Desde então, atuou nos municípios mineiros de Lavras, Varginha e Formiga, além de São
José dos Campos, São Paulo e,
por fim, Taubaté. Morreu em
2021, vítima de covid.
Os dois projetos serão encaminhados para sanção do Executivo.

Aldecir, à frente
da Guarda
(acima), e Padre
Antonio (ao
lado)
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SESSÃO

Cesinha da Academia
toma posse na Câmara
O vereador Cesinha da Academia (União)
tomou posse na Câmara de Taubaté na sessão do
dia 6, em decorrência da licença do vereador Douglas Carbonne (Republicanos) durante o período
de 1 a 30 de setembro.
Natural de Cunha (SP), Ailton Cesar de Toledo
formou-se em Educação Física pelas Faculdades
Metropolitanas Unidas (FMU) e em Gestão Pública
pela Anhanguera, instituição pela qual obteve pós-graduação em Gestão Ambiental.
Trabalhou na Volkswagen de Taubaté, mas tornou-se empresário e mantém há 20 anos uma aca-

demia de ginástica no centro da cidade. Realiza
eventos junto à Associação de Pais e Amigos de
Excepcionais (Apae) e trabalhos voluntários em
comunidades carentes na região do São Gonçalo
e Sítio Tangará, com a distribuição de cestas básicas, roupas e móveis.
Participa da organização de associações representativas de academias da cidade e dos moradores da região do Bom Conselho.
Cesinha da Academia disputou as eleições de
2016 pelo PPS, quando obteve 558 votos, e de 2020
pelo DEM, com 934 votos.
Eduarda Visoto
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SESSÃO

VETO À DIVULGAÇÃO DE
LISTAGEM DE PLANTÕES
MÉDICOS É REJEITADO
Stockphotos

Na sessão do dia 6, os vereadores rejeitaram
o veto total do prefeito de Taubaté ao projeto de
lei ordinária 176/2021, que obriga a divulgação,
no site da Prefeitura, da relação dos médicos que
realizam atendimento nas unidades de saúde. A
proposta tem autoria da vereadora Vivi da Rádio
(Republicanos).
Na justificativa para vetar o projeto, o prefeito
afirmou que, nas próprias unidades, é disponibilizada uma planilha com a listagem desses profissio-

nais. De acordo com ofício enviado pela Secretaria
de Saúde, a listagem já é atualizada diariamente
nas unidades e informa os médicos de plantão e os
responsáveis, e a atualização no site seria inviável.
O projeto, que deve ser promulgado pelo presidente da Câmara, Paulo Miranda (MDB), estabelece que a publicação na internet deverá conter
endereço, horário de funcionamento, nome completo e escala de plantão de especialistas e médicos em atendimento.
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SESSÃO
Stockphotos

Com rejeição de veto,
Festival de Pipas
deverá ser incluído no
calendário oficial
A Câmara de Taubaté rejeitou, na sessão de
terça-feira, 6, o veto do prefeito José Saud (MDB)
ao projeto de lei ordinária 172/2021, que inclui o
Festival de Pipas no calendário oficial de datas e
eventos do município.
O documento é de autoria do vereador Adriano
Coletor Tigrão (Cidadania), subscrito por Elisa
Representa Taubaté (Cidadania), Paulo Miranda
(MDB) e Richardson da Padaria (União).
A proposta tem o objetivo de incentivar a realização do evento, marcado para a segunda quinzena de outubro, e assim atrair pipeiros da região
para a cidade, movimentar a economia e promover uma atividade cultural e educacional.
O prefeito vetou sob a alegação de que não
houve a realização prévia de audiência ou consulta
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pública, conforme obriga a legislação municipal.
Com a rejeição do veto, o projeto deverá ser promulgado pelo presidente da Câmara de Taubaté,
Paulo Miranda (MDB).
Mantido
Os vereadores mantiveram o veto parcial ao
projeto de lei complementar 14/2022, de autoria
do prefeito, referente ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Taubaté.
O veto parcial se refere à alteração feita por
emenda parlamentar que incluiu no texto os servidores comissionados e temporários. De acordo
com a lei federal, comissionados e temporários
devem ser vinculados ao regime geral de previdência social (RGPS).

ESTÁGIO

Câmara lança edital de
estágio para Comunicação
Social e Administração
Stockphotos

A Câmara de Taubaté está
com vagas de estágio abertas
para estudantes de Comunicação Social e Administração
de Empresas. A seleção é feita
pelo Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), pelo endereço www.ciee.org.br.
Para se inscrever, o candidato
deve acessar o site a partir de 6
de setembro até às 12h de 21 de
setembro de 2022, na aba “Estudantes” e depois em “Processos
seletivos”, fazer o cadastro e enviar o PDF do histórico escolar

ou boletim com as notas obtidas
no primeiro semestre de 2022.
Serão selecionados os candidatos com a maior média aritmética simples dessas notas.
Há nove vagas imediatas para
estudantes de Comunicação Social – Jornalismo ou Produção
Audiovisual, que estejam cursando a partir do 2º semestre.
Também haverá formação de cadastro reserva, caso novas vagas
sejam disponibilizadas no período de vigência do processo.
Haverá ainda cadastro re-

serva para estudantes a partir
do 2º semestre de Administração de Empresa e cursos correlatos - Gestão Pública, Tecnologia em Gestão Empresarial,
Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Gestão
de Negócios Empresariais.
A jornada é de 20 horas semanais. A Câmara oferece
bolsa auxílio de R$ 750 por
mês, além de auxílio transporte mensal de R$ 105. São
reservadas 10% das vagas para
pessoas com deficiência.
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PALAVRA DOS VEREADORES

65ª sessão ordinária
e o nosso querido Teatro Metrópole [poderia] estar recebendo uma peça de boa qua- Fui sábado em São José dos lidade. Mas não é isso que o
Campos, no Teatro Colinas, as- nosso secretário de Cultura
sistir a essa peça maravilhosa, quer. Eu vou colocar um re“Antes do ano que vem”, da Ma- querimento, vou fazer visita
riana Xavier. Ela faz um mo- ao Teatro Metrópole para
nólogo, interpreta seis persosaber o que aconteceu verdanagens, quer dizer, é um tipo
deiramente lá.

O vereador João Henrique Dentinho lamentou a falta de incentivo
para peças teatrais em Taubaté.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

de teatro que Taubaté poderia
estar recebendo, mas não. O
nosso secretário de Cultura
tem outros pensamentos, do
que trazer cultura boa para a
cidade. Então, quero parabenizar demais a Mariana. Está aí,
ela sozinha, o cenário simples,

Agradecimentos
Dentinho agradeceu à Secretaria de Serviços Públicos
pela limpeza feita na Escola
Ezequiel, onde havia restos de
obras, como madeira e pregos,
situação que representava risco
para os estudantes.

que alguém vai lá fazer um
pedido, seja um assessor, o
vereador, é o pedido de um
munícipe, é algo que é importante para aquela pessoa que
- Nós estamos nos aproxi- veio cobrar aqui, do vereador.
mando de projetos importan- A gente precisa ter um pouco
tíssimos nesta Casa, e eu queria mais de carinho, um pouco
dar um puxão de orelha no Exe- mais de atenção aos pedidos
cutivo: que fique atento às de- que são feitos.

O vereador Marcelo Macedo
lembrou que a Câmara votará em
breve o orçamento para 2023 e
pediu ao prefeito que observe as
demandas da população, encaminhadas pelos vereadores.

MARCELO MACEDO
MDB
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mandas dos vereadores, dos
ofícios, requerimentos, porque
a gente precisa ter, como eu
tenho falado, essa política de
mão dupla. Algumas pessoas
no Executivo ainda não entenderam a importância do vereador, do assessor. Toda vez
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Enfermagem
Macedo sugeriu ao prefeito
e aos secretários de Finanças
e de Governo que mantenham
a reforma administrativa dos
servidores públicos, para assegurar o piso dos profissionais
da enfermagem.

PALAVRA DOS VEREADORES

65ª sessão ordinária
Prefeitura, e tem um terreno
apenas que é particular. Fizemos um mapeamento e levamos a sugestão à Secretaria
- É um espaço sem saída, os de Mobilidade Urbana, para
moradores têm que fazer o que desaproprie parte do
contorno e retornar. O horário terreno e libere uma rua.

O vereador Moises Luciano Pirulito sugeriu a abertura de uma
via na Vila São José para facilitar o
trânsito no entorno de três escolas
infantis, em uma rua sem saída.

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL

de pico de entrada e saída dos
alunos vira uma confusão. As
pessoas têm que ficar esperando os carros manobrarem,
para deixar os seus filhos ali
na escola. Nós pedimos a intervenção, até o apoio da Associação Nipo-Brasileira de
Taubaté, para poder passar pelo
terreno - várias partes ali são da

O vereador Neneca Luiz Henrique parabenizou o secretário de
Esportes, Lucas Dominoni, pelo
trabalho à frente da pasta.

NENECA LUIZ HENRIQUE
PDT

- Desde quando o Lucas entrou
na Secretaria, ele não mede esforços para atender a este vereador. Peço reunião para ele,
ele é muito atencioso, consegue
resolver as coisas através das
emendas impositivas nossas.
Mais uma pista pintada, o Skate
Plaza, uma das maiores pistas da
América Latina, referência hoje
em todo o estado de São Paulo.
Está aí, pintadinha, esperando
para o grande evento que vai
acontecer dia 11 de setembro.

Fluidez
Pirulito voltou a sugerir a
abertura de uma via de acesso
à avenida Dom Pedro I, na região dos atacadistas Assaí e Atacadão, ou a mudança para mão
dupla, para que os motoristas
não precisem usar a rodovia Presidente Dutra para chegar ali.
Ele ainda fiscalizou as mudanças no sentido em um trecho
da avenida Bandeirantes.

Este vereador também foi
atuante nas emendas impositivas para comprar todas as
medalhas. Vai ser um evento,
espero, do mesmo tamanho
e proporção do BMX, que foi
uma referência no estado e,
principalmente, em Taubaté.
Vai ter as modalidades mirim,
iniciante, amador, feminino e
open de todas as idades.
Mobilidade
Neneca chamou atenção da
Secretaria de Mobilidade Urbana quanto à falta de sinalização viária da Vila Olímpia,
após a melhoria no asfalto de
algumas ruas.
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PALAVRA DOS VEREADORES

65ª sessão ordinária
com a mesma educação, eficácia e rapidez a todos que
o procuram, procurando dar
a melhor e a mais rápida solução para o problema a ele
apresentado. Sempre pronto
- Carlos Gouvêa implantou e a servir o nosso município.

O vereador Ronaldo Homem
Montanha apresentou moção de
aplauso para o servidor de carreira
da Sabesp, Carlos Espírito Santo de
Gouvêa, pelo trabalho prestado à
sociedade. Ele destacou projetos
realizados pelo homenageado.

RONALDO HOMEM
MONTANHA
Republicanos

coordenou projetos de responsabilidade social e ambiental, como a coleta do óleo
de fritura, que já destinou mais
de dois milhões de litros de
óleo usado para reciclagem, e a
troca de lacres de alumínio por
cadeiras de rodas, que já entregou mais de 60 cadeiras de
rodas para pessoas sem condições de adquirir uma. Atende

Hasteamento
O parlamentar parabenizou
o prefeito José Saud pela iniciativa de hastear a bandeira nacional no prédio da CTI. “Há
quantos anos já não se hasteava
a bandeira lá, e através da Secretaria de Serviços Públicos, meu
amigo (secretário) Alexandre
Magno, hoje (dia 6) hastearam a
bandeira. Ficou linda! Parabéns
ao prefeito e aos envolvidos!”

não pode ter na GCM é perseguição e maldade no coração. A pessoa está afastada
para fazer um cargo eletivo e
não pode querer prejudicar os
guardas por causa de besteira
- Isso é uma briga que co- e por causa de ladrão.

O vereador Paulo Miranda destacou a presença de representantes da Guarda Civil Municipal
no Plenário, que foram receber
moção de aplauso, e chamou
atenção para o fato de estarem
bem equipados e fardados.

PAULO MIRANDA
MDB
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meçou lá atrás, em 2013, 2014,
2015, quando a gente fez um
pedido para que eles usassem
colete balístico. O secretário da
época falou que eles não precisavam de colete balístico,
senão os ladrões iam roubar
deles. Por várias vezes a gente
vê eles no Carnaval, no desfile
de 7 de setembro, então eles
fazem policiamento sim! O que
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União Operária
Paulo mostrou vídeo da vitória do União Operária sobre
o Vila São José, que garantiu o
título de campeão amador ao
time. “Parabéns ao União, aos
atletas, à comissão. A torcida
compareceu, quase duas mil
pessoas que foram nos ajudar a
ter um final feliz.” Ele se mostrou satisfeito por “fazer parte
desde o início do campeonato”.

PALAVRA DOS VEREADORES

65ª sessão ordinária
O vereador Rodson Lima Bobi
mostrou que uma emenda parlamentar de sua autoria foi destinada à compra de uniformes
para a fanfarra da Escola Municipal Walther de Oliveira, no
Jardim Sônia Maria.

RODSON LIMA BOBI
PSDB

- Quando conversei com o maestro Gabriel, ele nos passou
que tinha uma dificuldade
para montar essa fanfarra,
por falta de uniforme. Ele ensaiava lá com as crianças e
não tinha nenhum uniforme. A
gente começou a planejar isso
na pandemia, fizemos todo o
processo, e hoje eu tive a oportunidade, nós pudemos ver as
crianças desfilando em come-

O vereador Serginho destacou
a importância do apoio ao esporte
na cidade e contou que a Associação Desportiva Taubaté Futsal
enviou uma carta de agradecimento pelas emendas parlamentares destinadas ao grupo.

SERGINHO
Progressistas

- É o nosso dever. Temos uma
emenda impositiva, um retorno para a comunidade, para
vocês que fazem esse trabalho
de base, muito importante, tirando as crianças do assédio de
coisas erradas. Dou os parabéns
a vocês que trabalham com
crianças, os professores que trabalham lá com a categoria de
base, e também para aqueles
que disputam o campeonato, o

moração ao desfile cívico do
7 de setembro.
Emenda
Bobi ressaltou que é praxe
do seu mandato prestar contas
sobre o cumprimento de
emendas impositivas parlamentares. “O dinheiro público tem
que ser investido com qualidade,
tem que dar retorno e tem que
trazer benefícios ao cidadão.”
União Operária
O parlamentar parabenizou o
vereador Paulo Miranda (MDB),
que é presidente do União Operária, pelo título do campeonato
amador de Taubaté. Fez menção
especial aos jogadores Alex, Raniele e Ninão, que foram vizinhos dele e com quem chegou a
jogar futebol.

time principal da Associação
Desportiva Taubaté Futsal. Parabéns a vocês, e se pudermos
contribuir para que mais esportes sejam feitos na nossa
cidade com qualidade, como
eu acompanho ali, no Taubaté
Futsal, vamos investir sim,
porque é um investimento.
A cada R$1 investido em esporte, nós economizamos de
R$4 a R$5 na saúde.
Playgrounds
Serginho também salientou a
emenda destinada à compra de
playgrounds para áreas de lazer
da praça Santa Terezinha, Sedes
e Vila dos Comerciários 2.
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PALAVRA DOS VEREADORES

65ª sessão ordinária
magem. Estou falando da enfermagem que estava esperando que o aumentinho do
seu salário viesse hoje, e, por
- A enfermagem, só pra lembrar,
viés ideológico político, o misão aquelas pessoas que foram
nistro [Luís Roberto] Barroso
à frente [de combate] da pansuspendeu. Aquele piso que
demia, que quando todo
foi concedido pelo presidente
mundo estava trancado em
casa, com muito medo, tiveram Jair Bolsonaro.

A vereadora Vivi da Rádio contestou a suspensão do novo piso
salarial dos profissionais da enfermagem nacional.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

que tirar coragem de onde não
tinham para enfrentar o desconhecido. Que suaram, correram,
trabalharam por três ou quatro,
tiveram medo, pegaram covid,
levaram para a família aquela
covid inicial. Muitos morreram.
Valeu vida! Vida da enfer-

O vereador Alberto Barreto repudiou a ação de dois ministros
do Supremo Tribunal Federal
(STF): Luís Roberto Barroso, por
suspender o piso salarial da enfermagem, e Edson Fachin, por
restringir a aquisição de armas e
munições pelo cidadão.

ALBERTO BARRETO
PRTB
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- Repúdio às decisões que o STF
continua tomando, principalmente uma dessas que alguns
vereadores já falaram aqui. Eles,
além de Judiciário, se acham
Legislativo e Executivo. Querem
executar, querem determinar o
que vão fazer. Então, o meu repúdio ao STF, ao ministro do
STF, é exatamente por esta decisão, e ao ministro Fachin, que
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Fake news
Vivi afirmou que há uma fake
news que diz que o PL pediu
a suspensão do piso da enfermagem e mostrou a foto do dirigente do Conselho Nacional de
Saúde, Fernando Zasso Pigatto,
que, segundo ela, foi responsável pelo pedido de suspensão.

agora toma uma decisão em
relação à posse, compra de
armas de fogo e munições.
Ele protege criminosos e criminaliza o cidadão de bem.
Facada
Barreto lembrou o atentado
que o presidente Bolsonaro sofreu em 2018. “Hoje completa
quatro anos, e a gente não sabe
quem mandou dar a facada.
Saber a gente sabe, mas a Justiça
parece que não quer investigar.”
Independência
Barreto convidou a população
para o desfile de 7 de setembro,
“um dia simbólico, principalmente nos dias de hoje, porque
nós estamos vivendo em uma ditadura do Judiciário.”

PALAVRA DOS VEREADORES

65ª sessão ordinária
as instalações das placas. Estamos muito contentes, e a
família autista também está
agradecida pelo reconheci- Estamos comemorando mento, tanto do Legislativo
hoje, é uma data muito impor- quanto do Executivo.

O vereador Jessé Silva comemorou a aplicação da lei de sua autoria e agradeceu ao prefeito José
Saud e ao secretário de Mobilidade
Urbana, Tiago Dias.

JESSÉ SILVA
PL

tante. Uma lei de nossa autoria,
aprovada pela maioria dos vereadores, sendo aplicada, sendo
cumprida. Está aí a vaga exclusiva para a pessoa que tem
transtorno do espectro autista
na cidade de Taubaté. Eu quero
neste momento agradecer ao
Executivo, na pessoa do prefeito, e ao secretário Tiago e
toda sua equipe, que iniciaram

Horta Comunitária
O vereador relatou a visita ao
bairro Estoril para apoiar o projeto Horta Comunitária. Ele convidou o engenheiro da Secretaria de Meio Ambiente, Brizola,
para avaliar a horta e orientar os
moradores interessados.
Sabesp
Jessé cobrou mais empenho
da Sabesp para a conclusão do
saneamento e abastecimento de
água no Vale dos Bandeirantes.
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Sessão
66ª SESSÃO ORDINÁRIA
13.9.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Posse do suplente de Vereador William
Huendell Tavares em decorrência de licença da Vereadora Vivi da Rádio
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
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 109/2022, de autoria do Vereador Neneca Luiz Henrique, que acrescenta dispositivo na Lei nº 3.996, de 1º
de dezembro de 2006, para determinar
que os espaços utilizados pelos serviços
municipais de esporte recebam denominação de pessoas com histórico de
atuação relevante no esporte.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 82/2022, de autoria do Vereador Marcelo Macedo, que denomina
Rua Umberto Passarelli Filho.
– Há uma emenda.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 86/2022, de autoria do Vereador Professor Edson, que denomina
Área Verde “Wagner Pereira de Faria”.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 100/2022, de autoria do Vereador Serginho, que denomina Rua
David Milton Geia.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

– Há uma emenda.
ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 134/2022, de autoria do Vereador Richardson da Padaria, que denomina Rua Aroeira.
PALAVRA DOS VEREADORES
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Ronaldo Homem Montanha, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Cesinha da Academia, União
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, União
Plenário Jaurés Guisard, 9 de setembro
de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Audiência
SEGURANÇA PÚBLICA
Comunicamos que no dia 15 de setembro, quinta-feira, às 09h30, na sede
da Câmara Municipal, será realizada, por
meio do requerimento nº 1576/2022, de
minha autoria, Audiência Pública sobre o
tema: Segurança Pública no Município de
Taubaté.
Taubaté, 02 de setembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Declaração de bens
DECLARAÇÃO DE BENS
AILTON CÉSAR DE TOLEDO, portador do
RG 23.347.155-8, e do CPF 129.308.248-16,
declara para os devidos fins, em conformidade com o § 2º do artigo 10 da Lei
Orgânica do Município de Taubaté, que
possui os seguintes bens:
1. Capital Social equivalente a 100%
de participação societária na empresa
Ailton César de Toledo ME - R$ 10.000,00
Taubaté, 06 de setembro de 2022.
AILTON CÉSAR DE TOLEDO

Licitação
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO: nº 4541/2022 – Assinatura do
periódico: “Solução em Direito Administrativo e Municipal”.
Ante os documentos juntados aos
autos do processo epígrafe e do parecer
exarado pela Procuradoria Legislativa,
com fundamento no art. 25, com o art.
24, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e, em atenção ao comando previsto no art. 26, da mesma Lei, RATIFICO
a Inexigibilidade de Licitação em favor da
empresa SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.
Publique-se.
Taubaté, 06 de setembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO: nº 4526/2022 – Aquisição de
assinatura do jornal “Voz do Vale”
Ante os documentos juntados aos
autos do processo epígrafe e do parecer
exarado pela Procuradoria Legislativa,
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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 IMPRENSA NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME.
Publique-se.
Taubaté, 06 de setembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 2039/2022
Autor: Douglas Carbonne
Reitera Nº 1956/2021 - Requerer ao Exmo.
Sr. Prefeito que determine à Secretaria
de Serviços Públicos que preste informações sobre o processo 8095/2022.
Of. n° 1098/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que está no aguardo das informações do
Copom e está tratando temporariamente
do assunto.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2040/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Educação para
a manutenção e revitalização do playground na Escola Municipal Albertina
Lindegger nº 251, Parque Sabará.
Of. n° 1104/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que a solicitação entrará em sua
programação, e será realizada a manutenção e revitalização do playground da
18

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

EMEI Albertina Lindegger.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2041/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Serviços Públicos
a manutenção e serviço de tapa-buraco
na rua Florianópolis na altura do nº 102,
Barranco.
Of. n° 1104/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação, para posterior vistoria no local e
análise da possibilidade da realização do
serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2042/2022
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 custeio das atividades da
Casa São Francisco de Idoso, no valor de
R$20.000,00.
Of. n° 1108/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2043/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero o Requerimento 1878, de 21 de
setembro de 2021, e o Requerimento
2525, de 23 de novembro de 2021 Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a demora na limpeza na sala do
dentista da Estratégia Saúde da Família ESF Caieiras, subnúcleo Monjolinho.
Of. n° 1108/2022
Segundo informa a Divisão de Atenção
Básica da Secretaria de Saúde, o con-
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trole de horário dos funcionários é feito
por folha de frequência, sendo que os
casos de atrasos ou faltas são comunicados ao enfermeiro responsável técnico
da unidade em questão. Salienta-se que
essa unidade de saúde não dispõe de
equipamento de registro por biometria.
Quanto à reposição dos funcionários da
limpeza, é feita de acordo com os volantes que cobrem faltas, férias e abonos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2044/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero os Requerimentos 1436, de
10/8/2021, e 1713, de 7/6/2022 - Requer
informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre
a possibilidade de se determinar à secretaria competentes que viabilize estudos
para a retirada (supressão) de troncos e
árvores.
Of. n° 1108/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Serviços Públicos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2045/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, após contatar os setores competentes e principalmente a Secretaria Municipal da Saúde, informar sobre a fila de
cirurgias eletivas de pacientes.
Of. n° 1108/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2046/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
se Secretaria de Educação tem capacitação em noções básicas de primeiros
socorros de professores e funcionários

ATOS OFICIAIS

em nossa rede educação conforme Lei
13722/2018 - Lei Luca.
Of. n° 1108/2022
A Secretaria de Educação informa que a
Área Pedagógica do Ensino Técnico Profissionalizante tramita, em fase final, processo de elaboração da minuta de decreto regulamentador a que se refere o
art.6° da supramencionada lei. Entretanto, já houve a capacitação de primeiros socorros por volta de 57 professores ingressantes de concurso público
e está agendada outra capacitação para
mais 300 professores e servidores das
unidades escolares para o dia 17 do corrente mês, das 8h às 12h, nas instalações
do Sedes, onde será ministrado o curso
presencialmente. O decreto regulamentador preverá a anualidade do curso em
consonância com a lei federal, bem como
a certificação, a afixação da relação dos
servidores capacitados e o aprovisionamento do kit básico de primeiros
socorros.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2047/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, após contatar os setores competentes e principalmente a Secretaria
Municipal da Saúde, informar sobre a
possibilidade de entrega de medicação
para pacientes com receita de médicos
particulares, desde que o usuário seja cadastrado no SUS.
Of. n° 1108/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde desta Municipalidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2048/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de determinar
que as secretarias competentes realizem

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

estudos técnicos visando a instalação
de semáforo no cruzamento da Rod.
Oswaldo Cruz, que dá acesso ao bairro
Campos Elíseos.
Of. n° 1096/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que estão sendo realizados estudos viários no local, de forma a redistribuir parte dos fluxos conflitantes, e
será avaliada a possibilidade de implantação de semáforo no cruzamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2049/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de determinar que a Secretaria
competente instale lâmpadas de LED em
toda a extensão da praça pública localizada em frente ao Sesc (Av. Eng. Milton
de Alvarenga Peixoto, 1264, Esplanada
Santa Terezinha).
Of. n° 1096/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local,
para posterior adoção das providências
necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2050/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de determinar que as secretarias
competentes realizem estudos técnicos
visando a instalação de academia ao
ar livre na área verde da rua Maria Aparecida Marcondes de Araújo, no bairro
Flamboyant.
Of. n° 1096/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade de instalação no local, bem como a disponibilidade de equipamentos. A Secretaria de
Planejamento, por meio da Área de Projetos, informa que elabora os projetos
institucionais de acordo com a demanda

das secretarias e a dotação orçamentária estipulada para instalação de equipamentos e a execução e, após fornecimento, a inclusão em seu cronograma
para elaboração de projetos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2051/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a bolsa Fadat para a Liga Municipal
de Futebol Masculino.
Of. n° 1108/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida salienta que não existe
bolsa Fadat para a Liga Municipal de Futebol. São ações distintas, sendo que
existe uma ação na LOA específica para
esse fim, com o número 2283 descrita
corno “Apoio à associação e entidades
esportivas”. Para 2022 foram destinados
R$240 mil para a Liga Municipal de Futebol de Taubaté. Os valores são repassados para custeio de arbitragem e premiações. Esses valores são repassados
mensalmente de acordo com o projeto
em atendimento à Lei 13.019 que trata
de convênios (parcerias como o 3° setor).
Todos os comprovantes e documentos
referentes à compra de troféus e medalhas, assim como dos serviços de arbitragem, se encontram no Processo Administrativo 7995/2022 em tramitação nos
setores competentes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2052/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o atraso no pagamento aos estabelecimentos credenciados para aceitar
o cartão Cesta Básica do Programa Mesa
Taubaté.
Of. n° 1109/2022
A Secretaria de Finanças esclarece
que a relação contratual que compete
à Prefeitura vem sendo cumprida
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Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito providências em relação às linhas de ônibus
dos bairros Vila Aparecida e Parque
Sabará.

Requerimento N° 2059/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito aumento
de policiamento da Guarda Civil Municipal no Sítio do Pica-Pau-Amarelo.

Of. n° 1102/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal

Of. nº 1102/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pelo comandante da Guarda
Civil Municipal, da Secretaria de Segurança Pública.
Prefeito Municipal

fielmente. Todos os pagamentos são
feitos em dia e todos os cartões são
creditados na data correta. De acordo
como o contrato, o número mínimo de
55 estabelecimentos credenciados está
sendo cumprido. As relações entre prestadores e credenciados não cabe a esta
Prefeitura até o momento em que o estabelecido em contrato seja quebrado, ou
seja, deixar de carregar os cartões ou ter
menos de 55 estabelecimentos. O pagamento da empresa e seus credenciados
não nos compete interferir, visto que é
uma relação comercial específica e única
entre eles. Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2056/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito aumento
de policiamento da Guarda Civil Municipal no Parque do Itaim.

Requerimento N° 2053/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
a lista dos patrimônios tombados.

Of. n° 1102/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pelo comandante da Guarda
Civil Municipal, da Secretaria de Segurança Pública.
Prefeito Municipal

Of. n° 1102/2022
Segue, por cópia, a relação dos bens
tombados em nosso município, expedida pela unidade competente da
Secretaria de Planejamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2054/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudo
técnico para melhorias na trafegabilidade da rotatória do Vila Prosperidade.
Of. n° 1102/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será desenvolvido projeto
de sinalização viária para o trecho
indicado e, após, será inserida em
sua programação a implantação de
melhorias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2055/2022
20

Requerimento N° 2057/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito asfaltamento no Sítio São José II.
Of. n° 1102/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação, visto que solicitará convênio
junto ao Governo do Estado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2058/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito aumento
de policiamento no Jaraguá Velho.
Of. n° 1102/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pelo comandante da Guarda
Civil Municipal, da Secretaria de Segurança Pública.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2060/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito aumento
de policiamento da Guarda Civil Municipal no Sedes.
Of. nº 1102/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pelo comandante da Guarda
Civil Municipal, da Secretaria de Segurança Pública.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2061/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito conserto
das calçadas da rua Duque de Caxias
na região Central.
Of. nº 1102/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no
local, para posterior adoção das providências necessárias quanto à notificação aos proprietários.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2062/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito aumento de
policiamento na Vila São José.
Of. nº 1102/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo comandante
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da Guarda Civil Municipal, da Secretaria
de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal

Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito limpeza
nas bocas de lobos no Cecap 4.

Requerimento N° 2063/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre empréstimo de materiais para
terceiros.

Of. nº 1102/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a solicitação será incluída
em sua programação de serviços para
execução.
Prefeito Municipal

Of. nº 1102/2022
O secretário de Cultura e Economia
Criativa destaca que, inicialmente, o
patrimônio em questão não estava em
uso por parte da administração pública no dia da realização do evento, e
sempre que é solicitada por qualquer
artista, prontamente os atende, de
forma consoante à conveniência e
oportunidade da administração. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa
entende ser de relevante importância
qualquer ajuda para com os artistas
taubateanos e sempre está à disposição, haja vista termos saído de uma
situação pandêmica global, o que por
sua vez, agravou a situação financeira
da população como um todo, mas
principalmente da classe artística.
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que está de portas
abertas para os artistas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2064/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria Municipal de
Cultura, informações sobre contratação
de avulsos.
Of. nº 1102/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações pela Secretaria de Cultura
e Economia Criativa.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2065/2022

Requerimento N° 2066/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre o Cartão Mesa Taubaté.
Of. nº 1102/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Secretaria
de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2067/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre demanda de munícipes a
respeito da falta de sinalização.
Of. nº 1100/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que consta de sua programação a
implantação da sinalização vertical, indicando a velocidade máxima permitida
para a rua Olga Nogueira Toffuli.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2068/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre a solicitação de instalação
de poste de iluminação pública.
Of. nº 1100/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que realizará vistoria no local,
para posterior adoção das providências
necessárias, quanto ao solicitado.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2069/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre quando será pago a diferença
da adequação do piso salarial do mês de
maio aos agentes comunitários de saúde,
de combate a endemias e de vetores.
Of. n° 1109/2022
O processo administrativo encontra-se
em análise na Procuradora-Geral do
Município e, assim concluído, será informado ao vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2070/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer informações à Secretaria de Planejamento sobre a aprovação de alvará
de construção.
Of. nº 1097/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Diretoria do
Departamento de Licenciamento Urbanístico, da Secretaria de Planejamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2071/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer a instalação de um Posto de Atendimento Médico e Odontológico (Pamo)
no Sítio Tangará.
Of. nº 1097/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que está sendo
viabilizado um terreno público para elaboração de projeto de construção de um
equipamento da saúde no bairro. Para
que a população não fique sem acompanhamento da saúde, está disponibilizado
o atendimento na unidade de saúde da
ESF São Gonçalo, situada na rua Camilo
Gomes Quintanilha, 681.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2072/2022
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Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que determine à secretaria de Serviços Públicos
que seja feita a pintura e revitalização e
viabilize a substituição da iluminação por
LEDs na quadra poliesportiva localizado
na avenida Embaixador José Carlos de
Macedo Soares, altura nº 600, Cidade de
Deus.
Of. n° 1104/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que, quanto à iluminação, realizará vistoria no local, para posterior adoção das
providências necessárias. A Secretaria
de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida
informa que forneceu material (tintas),
por meio da Emenda Impositiva 198.8 do
nobre vereador, para que o local seja revitalizado pelo administrador.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2073/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre o Programa
Municipal de Transferência de Renda
Básica.
Of. nº 1110/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2074/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre possíveis irregularidades no contrato firmado sem
licitação entre a Prefeitura Municipal de
Taubaté e a empresa Mind Lab.
Of. nº 1110/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Educação. Seguem, por
cópia, as informações prestadas pela
Secretaria de Finanças quanto ao percentual de investimento obrigatório do
orçamento do município com educação.
Prefeito Municipal
22

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Requerimento N° 2075/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo Sr. Prefeito informações
sobre atendimentos realizados pelas clínicas particulares contratadas pela Prefeitura Municipal para atendimento na
especialidade de urologia.

croqui, à Secretaria de Obras, solicitando
abertura de canteiro para melhorar o
acesso à avenida Um, do Loteamento
Quintas Santa Cruz, e após implantará a
sinalização vertical e horizontal no local.
Prefeito Municipal

Of. nº 1110/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2078/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o Parque do Itaim.

Requerimento N° 2076/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre cumprimento da Lei Lucas.
Of. nº 1110/2022
A Área Pedagógica do Ensino Técnico e
Profissionalizante informa que tramita
em fase final, processo de elaboração da
minuta de decreto regulamentador, que
se refere ao art. 6° da supramencionada
lei. Entretanto, já houve a capacitação
de primeiros socorros para cerca de 57
professores ingressantes do concurso
público, e já está agendada outra capacitação para mais 300 professores e servidores das unidades escolares para o
dia 17 do corrente mês, das 8h às 12h,
nas instalações do Sedes, onde será ministrado o curso, presencialmente. No
âmbito da Secretaria de Educação, não
há compra de vagas por editais em instituições privadas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2077/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudos
para instalação de rotatória ou acesso à
avenida Um, no loteamento residencial
Quintas Santa Cruz, no bairro do Areão.
Of. nº 1110/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que enviou memorando, com
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Of. nº 1110/2022
A Gestão de Fiscalização, Licenciamento
Ambiental e Projetos da Secretaria de
Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal
informa que o Parque Natural Municipal
Vale do Itaim atualmente é uma unidade
de conservação instituída pelos Decretos
Municipais 14.339/2018 e 15.236/2022.
Sendo assim, por lei, é necessária a elaboração de um plano de manejo que
identifique seus potenciais, fragilidades e
demais peculiaridades que interferem diretamente nos usos possíveis que podem
ser dados e onde possam ocorrer dentro
dos limites do parque. A Secretaria de
Meio Ambiente está acompanhando a
elaboração do plano de manejo, o qual
deve ser concluído até o final do ano e
dará as diretrizes para que, caso seja o
caminho mais viável, a administração
possa terceirizar a gestão do parque em
consonância com o teor do plano.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2079/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudos
sobre a possibilidade de implantar a motolância no atendimento de urgência.
Of. nº 1110/2022
A Secretaria de Saúde informa que, para
o Samu 192 habilitado receber a “motolândia”, foi encaminhado à Coordenação-Geral de Urgência e Emergência/
CGUE/MS, ofício pela Secretaria Municipal/Estadual de Saúde, solicitando
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possível verificação da repactuação de
verbas para adquirir o veículo, e a implantação desse serviço possibilitará
agilidade nos atendimentos. A Divisão
da Rede de Urgência e Emergência da
Secretaria de Saúde coloca-se à disposição para mais esclarecimentos se
necessários.
Prefeito Municipal

ao Dia do Obreiro Evangélico a realizar-se
no dia 14 de setembro, quarta-feira, às 14
horas, no Plenário “Jaurés Guisard”.
Na oportunidade, serão homenageados os pastores Fabio Antoninho

Requerimento N° 2080/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre ações a serem adotadas caso
ocorram casos de varíola dos macacos
em Taubaté.
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Of. nº 1110/2022
A Coordenação da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde informa
que, conforme orientação do Estado de
São Paulo, foi repassado a todo serviço
de saúde do município (Atenção Básica
de Saúde, rede de urgência/emergência,
unidades hospitalares, Serviço de Verificação de Óbitos, Instituto Médico-Legal,
serviços funerários), a normativa para
identificação, exame e tratamento de
casos suspeitos ou contatos da doença
identificada corno Monkeypox (varíola
do macaco), sendo tais serviços também
alertados da importância do uso adequado de EPIs e aplicação de todas as
medidas sanitárias para controle e minimização da disseminação da doença.
Nos casos de maior gravidade com necessidade de internação, serão encaminhados às UPAs/PSMs, que posteriormente realizarão o registro no sistema
Cross, visando a transferência hospitalar.
Prefeito Municipal

Schultze, Henrique Ladenthim, Levi
Martins da Silva, Luciano Lopes da Silva
e Ricardo Feyes.
Em nome do Legislativo, usará da Palavra
o vereador Moisés Luciano Pirulito.

Tânia Cação Vinhas

CARGO

PADRÃO ATUAL

Repórter Legislativo

NS‐VIII‐B
JOEL
JOEL RIBEIRO
RIBEIRO DIAS
DIAS JUNIOR
JUNIOR
Diretor
Diretor Geral
Geral

NOVO
PADRÃO

NS‐IX‐B

2º Esta
Portariana
entra
em de
vigor
na publicação,
data de sua publicação,
retroagindo
Art. 2º Esta PortariaArt.
entra
em vigor
data
sua
retroagindo
seusseus
efeitos
dia 06 de setembro de 2022.
Autenticar
Autenticar
documento
documento em
em http://camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br/autenticidade
http://camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br/autenticidade
ao dia efeitos
06 deaosetembro
de
2022.
com
com oo identificador
identificador 3100300031003600320035003A00540052004100,
3100300031003600320035003A00540052004100, Documento
Documento assinado
assinado
digitalmente
digitalmente conforme
conforme
MP
MP n°
n° 2.200-2/2001,
2.200-2/2001, que
que institui
institui aa Infra-estrutura
Infra-estrutura de
de Chaves
Chaves Públicas
Públicas Brasileira
Brasileira
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.
-- ICP
ICP -- Brasil.
Brasil.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 8 de setembro de 2022.

Câmara Municipal de Taubaté, 8 de setembro de 2022.

A MESA DA CÂMARA

A MESA DA CÂMARA

Câmara Municipal
de Taubaté,
- Boletim
Vereador Paulo
de Tarso9.9.2022
Cardoso de
Miranda Legislativo nº 1476
Presidente

Vereador Richardson Ramos de Sousa
1º Vice-presidente

Vereador Rodson Lima Silva Junior
2º Vice-presidente

23

ATOS OFICIAIS

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Estágio
DocuSign Envelope ID: B8AE7798-C6FD-4D3C-8943-363E160E0872

Câmara Municipal de Taubaté
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS
EDITAL N° 01/2022
O Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, usando das atribuições conferidas pelo contrato
celebrado entre este Centro e a Câmara Municipal de Taubaté em conformidade com a Lei n.º
11.788/08, torna pública a realização de Processo Seletivo por Análise de Coeficiente Escolar para
formação de cadastro reserva para estágio, conforme quadro de vagas no item 1.1, de acordo com
as seguintes instruções:
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas e formação do cadastro de
reserva para Estagiários(as), para alunos(as) matriculados(a) nos seguintes cursos e semestres
no ato da inscrição:
Cursos - Nível Superior

Semestres

Vagas

Administração de Empresa e Correlatos: Gestão
Pública, Tecnologia em Gestão Empresarial,
Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia
em Gestão de Negócios Empresariais.

A partir do 2° semestre

Cadastro Reserva

Comunicação Social – Jornalismo, Produção
Audiovisual.

A partir do 2° semestre

9 vagas imediatas
+ Cadastro
Reserva

1.2. Os(as) estagiários(as) cumprirão, a critério Câmara Municipal de Taubaté 20 horas semanais,
não excedendo 04 horas diárias.
1.3. O valor de Bolsa Auxílio por mês para nível superior corresponde a: R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais) para uma jornada de 04 horas diárias e 20 horas semanais.
1.4.O valor do Auxílio Transporte corresponde a: R$ 105,00 (cento e cinco reais) por mês.
2. DOS REQUISITOS
2.1. O estágio destina-se exclusivamente aos(às) estudantes regularmente matriculados(as), com
frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas Instituições de Ensino
de nível superior para os cursos descritos no item 1.1 deste edital. O(a) candidato(a) deverá estar
matriculado(a) e com frequência efetiva, observando política de Estágio de cada Instituição de
Ensino e em consonância com a Lei 11.788/08, em especial o Art. 1º § 2º da mencionada
legislação.
2.2. Enquanto não vencido o prazo de validade deste processo seletivo, os(as) candidatos(as)
classificados(as) e ainda não admitidos(as) poderão ser convocados(as).
2.3. Nos termos do Art. 17, § 5º, da Lei nº 11.788/2008, fica assegurado reserva de 10% (dez por
cento) das vagas oferecidas para cada curso às pessoas com deficiência.
2.4. O(a) candidato(a) com deficiência participará do processo seletivo em igualdade de condições
com os demais candidatos(as) no que se refere ao critério de avaliação e a pontuação mínima
exigida para aprovação.
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Câmara Municipal de Taubaté
2.5. Caso não existam estudantes com deficiência aptos e em número suficiente para
preenchimento das vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade do Processo Seletivo,
serão convocados(as) estudantes da lista geral.
2.6. O(a) primeiro(a) candidato(a) com deficiência classificado(a) por curso no processo seletivo
será convocado(a) para ocupar a 1ª (primeira) vaga aberta, enquanto os demais candidatos(as)
com deficiência classificados(as) serão convocados para ocupar a 11ª (décima primeira), a 21ª
(vigésima primeira), a 31ª (trigésima primeira) vaga, e assim sucessivamente, observada a ordem
de classificação, relativamente ao surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do
processo seletivo.
2.6.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias
discriminadas no artigo 4º do Decreto nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo
Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do artigo 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012
(Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O candidato com visão monocular tem direito de concorrer,
em concurso público, às vagas reservadas às pessoas com deficiência”.
2.6.1.1. Considera-se pessoa com deficiência, para os fins de ingresso na reserva de vagas, o
indivíduo diagnosticado com audição unilateral, conforme previsto no Art. 1º da Lei
16.769/2018.
2.6.2. O(a) candidato(a) com deficiência auditiva, além do laudo médico solicitado no item 2.6.3
deverá fazer upload do exame de audiometria tonal recente (no máximo de 12 meses) nas
frequências 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, conforme Art. 5º, § 1º, I, alínea "b", do Decreto
nº 5.296, de 02/12/2004.
2.6.3. O(a) candidato(a) com deficiência no ato da inscrição deverá fazer upload do laudo médico
(documento original ou cópia legível) com emissão no prazo máximo de 12 meses, atestando a
espécie e o grau ou nível da deficiência, com a perda da função e a expressa referência ao
código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID), assinatura e carimbo
contendo o CRM do(a) médico(a) responsável por sua emissão, bem como a provável causa da
deficiência, informando também o nome do(a) candidato(a).
2.6.4. Não sendo comprovada a situação descrita no item 2.6.3, o(a) candidato(a) perderá o
direito a ser admitido(a) para as vagas reservadas aos(às) candidatos(as) com deficiência.
2.6.5. O(a) candidato(a) que se declarar deficiente e informar que deseja participar da cota no
ato da inscrição será classificado(a) na lista de classificação geral e das pessoas com
deficiência.
2.7. O candidato que não observar a compatibilidade do seu curso com o quadro disposto no item
1.1 terá sua inscrição anulada.
2.8. São requisitos para inscrição:
2.8.1. Estar matriculado(a) e cursando os cursos previstos no item 1.1 do ano vigente.
2.9. São requisitos para contratação:
2.9.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no país;
2.9.2. Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a data de posse;
2.9.3. Não ter sido exonerado a bem do serviço público;
2.9.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e também das
obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;
2.9.5. Não ter feito estágio por período superior a dezoito meses (corridos ou intercalados) na
Câmara Municipal de Taubaté, exceto pessoas com deficiência (Art. 11 da Lei 11.788/08).
3. DAS INSCRIÇÕES
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3.1. Antes de efetuar a inscrição, o(a) estudante deverá conhecer o Edital e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos.
3.2. As inscrições e upload dos arquivos serão recebidas somente via internet, pelo site:
www.ciee.org.br, no período de 06/09/2022 até às 12:00 horas (horário de Brasília) do dia
21/09/2022, incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas outras formas de inscrições.
3.2.1. Para realizar a inscrição no processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá acessar o site do
CIEE
www.ciee.org.br, na relação de serviços localizar “ESTUDANTES”, clique em
“PROCESSOS SELETIVOS”, “CONSULTE OS PROCESSOS PÚBLICOS”, em seguida localizar
na lista de “PROCESSOS SELETIVOS ABERTOS” o logotipo da Câmara Municipal de Taubaté
– Edital 01/2022 e clicar neste link.
3.3. No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá informar dados pessoais e escolares válidos,
caso declare algum dado errado poderá corrigir, desde que exclua a inscrição e refaça dentro do
período de inscrição determinado no edital. Após o término do período de inscrição não será
realizada nenhuma correção nos dados declarados pelo(a) candidato(a).
3.3.1. Não será possível alterar o e-mail e CPF indicados no ato da inscrição.
3.3.2. O e-mail declarado deve ser um e-mail válido para que toda a comunicação do processo
seletivo seja realizada através dele.
3.3.3. Será aceita somente uma única inscrição por candidato(a).
3.3.4. As informações prestadas na ficha de inscrição e respostas serão de inteira
responsabilidade do(a) candidato(a), dispondo o CIEE do direito de excluir do processo seletivo
aquele que não preencher os dados de forma completa e correta.
3.3.5. O não recebimento da comunicação por e-mail dirigida ao(à) candidato(a) decorrente de
extravio, informações de endereço eletrônico incorretas, incompletas ou por falha na entrega de
mensagens eletrônicas ou por qualquer outro motivo, não desobriga o(a) candidato(a) do dever
de consultar o Edital e as publicações pertinentes ao processo seletivo no site do CIEE.
3.4. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a publicação de todos os atos,
editais, comunicados, convocações e/ou qualquer divulgação referente a este processo seletivo no
site do CIEE (www.ciee.org.br).
3.5. O(a) candidato(a) trans (travesti ou transexual) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL
e ainda não possui os documentos oficiais retificados com o seu nome, poderá solicitá-lo pelo email: recursos.psp.taubate@ciee.ong.br (no e-mail deverá constar: nome do Processo Seletivo
Público, nome completo civil, nome completo social e o número do CPF), antes do término das
inscrições.
3.5.1. Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais como: via postal,
telefone ou fax.
3.5.2. O(a) candidato(a) nesta situação deverá realizar sua inscrição informando seu nome civil no
campo nome completo, ficando ciente de que o nome social enviado no e-mail será utilizado em
toda a comunicação pública do processo seletivo, sendo considerado o nome civil apenas para as
etapas internas (formalização do Termo de Compromisso de Estágio) e para a devida identificação
do(a) candidato(a), nos termos legais.
3.6. A Câmara Municipal de Taubaté e o CIEE - Centro de Integração Empresa Escola poderão, a
qualquer tempo, verificar as informações fornecidas no ato da Inscrição e em caso de informações
falsas ou inverídicas, tomarão as medidas judiciais cabíveis podendo o(a) candidato(a) ser
desclassificado(a) do presente processo, ter rescindido o Termo de Compromisso de Estágio, caso
aprovado e contratado, e ainda ser acionado(a) judicialmente.
4. DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
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4.1. No momento da inscrição deverá ser feita a inclusão das matérias e notas obtidas no 1°
semestre de 2022 e o UPLOAD (arquivo único em PDF) dos documentos abaixo:

a) HISTÓRICO ESCOLAR/BOLETIM - COM AS MATÉRIAS E IDENTIFICAÇÃO DO

ALUNO (PARA ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR) constando as notas obtidas no
1º semestre de 2022.
4.2. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) o upload dos documentos para efetivar e
validar a sua inscrição neste processo seletivo.
4.3. Não serão aceitas inscrições que não contenham os documentos solicitados no item 4.1 deste
edital.
5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1. O Processo de Seleção será feito pelo CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, por
intermédio de avaliação do coeficiente escolar, adotando-se o critério de maior média aritmética
simples das notas obtidas, conforme mencionado no item 4.1, para a organização da lista de
classificação, que será feita em ordem decrescente de notas.
5.2. Somente será considerado(a) aprovado(a) o(a) candidato(a) que obtiver média igual ou
superior a 5,0 (cinco).
5.3. Para efeito de apuração da média aritmética das notas serão adotadas 02 (duas casas)
decimais, nos termos da norma ABNT NBR5891.
5.4. Terá sua inscrição anulada e será automaticamente eliminado(a) do processo seletivo o
candidato(a) que:
a) Não fazer o upload da documentação completa conforme item 4.1 deste edital;

b) Fazer o upload de documentos ilegíveis e/ou que não contenha as informações
solicitadas.

5.5. Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelos seguintes critérios:
I – Semestre mais avançado;
II – Estudante de maior idade;
III – Inscrição mais antiga.
6. DAS DIVULGAÇÕES DE RESULTADOS E RECURSOS
6.1. Após a avaliação, a lista de classificação provisória com o resultado dos(as) aprovados(as) será
divulgada no site do CIEE www.ciee.org.br em 28/09/2022.
6.2. Serão admitidos recursos contra a classificação provisória, que deverão ser encaminhados
eletronicamente no dia 29/09/2022, para o endereço: recursos.psp.taubate@ciee.ong.br (no e-mail
deverá constar: nome do Processo Seletivo Público, nome completo e o número do CPF), em
formulário específico, disponível para download no site do CIEE.
6.3. Não serão aceitos recursos por via postal, fac-símile ou qualquer outro meio não previsto neste
Edital.
6.4. Serão rejeitados liminarmente os recursos enviados fora do prazo indicado no item 6.2 deste
capítulo, bem como aqueles que não contiverem dados necessários à identificação do(a)
candidato(a) ou for redigido de forma ofensiva.

Câmara Municipal de Taubaté, 9.9.2022 - Boletim Legislativo nº 1476

27

ATOS OFICIAIS

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

DocuSign Envelope ID: B8AE7798-C6FD-4D3C-8943-363E160E0872

Câmara Municipal de Taubaté
6.5. O recurso deverá ser individual, com a indicação do eventual prejuízo, devidamente
fundamentado, comprovando as alegações com citações com a juntada, sempre que possível, de
cópia dos comprovantes e, ainda, exposição de motivos e argumentos.
6.6. A decisão da banca examinadora do CIEE será irrecorrível, consistindo em última instância
para recursos, sendo soberana em suas decisões, não sendo aceita revisão de recursos.
6.7. Serão elaboradas 2 (duas) listas de classificação de aprovados(as) para cada curso.
a) Lista geral;
b) Lista das pessoas com deficiências.
6.8. As listas de que se refere o item 6.7 serão elaboradas por curso, em ordem decrescente de
classificação das médias obtidas, semestre/ano cursado, data/hora de inscrição e o nome completo
do(a) candidato(a), elaboradas pelo CIEE, nos termos deste edital, que será divulgada no site
(www.ciee.org.br).
6.9. A publicação da lista de classificação definitiva será feita em 05/10/2022.
7. DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA
7.1. A convocação obedecerá à classificação definitiva obtida pelos(as) candidatos(as) no processo
seletivo.
7.2. Serão utilizados para convocação o e-mail e os telefones registrados pelos(as) candidatos(as)
no momento da inscrição.
7.2.1. Para preenchimento de cada vaga de estágio o(a) candidato(a) deverá se manifestar por
e-mail (responder o e-mail de convocação) em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento
do e-mail de convocação. O CIEE realizará, 2 (duas) tentativas de contato por telefone no
mesmo dia em horários distintos. De forma complementar, poderá ser utilizado aplicativos de
mensagens instantâneas.
7.2.1.1. Apenas a resposta ao e-mail de convocação será válida como manifestação do(a)
candidato(a).
7.2.2. No caso do(a) candidato(a) não ser localizado(a) nas tentativas de contato (e-mail e
telefone) realizadas pelo CIEE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o(a) candidato(a) com
classificação imediatamente posterior será convocado(a) e o(a) candidato(a) não localizado(a)
irá para o final da lista.
7.3. Na falta de candidatos(as) aprovados(as) para as vagas reservadas às pessoas com
deficiência, estas serão preenchidas pelos(as) demais candidatos(as), com estrita observância da
ordem classificatória.
7.4. O(a) candidato(a) aprovado(a) no processo seletivo e interessado(a) na celebração do Termo
de Compromisso de Estágio deverá apresentar-se na data, horário e local estabelecidos na
convocação.
7.5. O(a) estudante deverá apresentar Declaração simples da Instituição de Ensino especificando o
curso e semestre na retirada do Termo de Compromisso de Estágio.
7.6. O não comparecimento na data, horário e local estabelecido em quaisquer das etapas de
convocação, implicará a desclassificação no Processo Seletivo, não cabendo recurso.
7.7. Não serão convocados(as) estudantes cujo término de curso seja igual ou inferior a 06 (seis)
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meses da data da convocação.
7.7.1. O Termo de Compromisso de Estágio deverá ter duração mínima de 06 (seis) meses.
7.8. O(a) candidato(a) convocado(a) que não tiver 16 anos completos irá para o final da lista, o(a)
candidato(a) com classificação imediatamente posterior será convocado(a).
7.9. Caso a jornada de estágio seja incompatível com os horários de atividade escolares ou
acadêmicas, o(a) candidato(a) irá para o final da lista e o(a) candidato(a) com classificação
imediatamente posterior será convocado(a).
7.10. O(a) candidato(a) que tiver interesse em solicitar sua exclusão do processo seletivo poderá
fazê-la uma única vez, desde que realize tal pedido formalmente junto ao CIEE pelo e-mail:
recursos.psp.taubate@ciee.ong.br (no e-mail deverá constar: nome do Processo Seletivo Público,
nome completo e o número do CPF).
7.11. O Centro de Integração Empresa-Escola e a Câmara Municipal de Taubaté não se
responsabilizarão por eventuais prejuízos ao(à) estudante decorrentes de dados de inscrição
incorretos, chamadas perdidas e/ou e-mail não visualizado no ato da convocação, bem como
falhas técnicas.
7.12. O(a) candidato(a) no momento da convocação deverá ter cadastro com o CIEE, sendo de
sua responsabilidade manter os dados cadastrais atualizados no CIEE, para auxiliar no contato.
7.13. O(a) candidato(a) só poderá ser convocado para no máximo 2 (duas) vagas distintas,
independente do motivo de sua reclassificação.
8. DO PREENCHIMENTO DA VAGA E CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE
ESTÁGIO
8.1. O Termo de Compromisso de Estágio se dará sob o regime da Lei n.º 11.788 de setembro de
2008.
8.2. Não poderão firmar Termo de Compromisso de Estágio os(as) servidores(as) da Câmara
Municipal de Taubaté ou outros(as) servidores(as) públicos(as) que cumpram jornada de trabalho
compatível com o estágio.
8.3. O(a) estudante que iniciar o estágio irá firmar o Termo de Compromisso de Estágio (contrato)
com a Câmara Municipal de Taubaté por no máximo 24 meses, sem prorrogação, exceto para
candidatos(as) com deficiência.
8.4. O horário de estágio será estabelecido de acordo com a necessidade da área em que o(a)
estagiário(a) irá desenvolver as atividades, totalizando a jornada máxima de 04 horas diárias e 20
horas semanais.
8.5. Após a convocação para o preenchimento da vaga, o(a) estudante deverá apresentar ao CIEE
os seguintes documentos:
●
●

Cópia de RG e CPF ou carteira nacional de habilitação;
Declaração de Escolaridade atual constando o curso e semestre cursado (carimbada e
assinada pela Instituição de Ensino) e retirar junto ao CIEE ou na Câmara Municipal de
Taubaté, seu Termo de Compromisso de Estágio (contrato) para assinatura da Empresa e
Instituição de Ensino.

8.6. O(a) candidato(a) terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis para devolução das vias do Termo de
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Compromisso de Estágio, a contar da data de retirada no CIEE ou na Câmara Municipal de
Taubaté, devendo estar devidamente assinadas em todos os campos. O candidato estará sujeito
à desclassificação caso não apresente o Termo de Compromisso de Estágio dentro do prazo
estabelecido.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da classificação
definitiva, podendo a critério da Câmara Municipal de Taubaté ser prorrogado por até igual
período.
9.2. O ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na aceitação tácita das
condições estabelecidas neste Edital.
9.2.1. O ato da inscrição implicará na aceitação/autorização do recebimento de comunicação do
CIEE por e-mail, SMS ou outros serviços de mensagem instantânea.
9.3. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos verificadas a qualquer
tempo acarretará a nulidade da inscrição ou do Termo de Compromisso de Estágio do(a)
estudante, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis.
9.4. O Centro de Integração Empresa-Escola e a Câmara Municipal de Taubaté não se
responsabilizam por eventuais prejuízos ao(à) estudante decorrentes de:
9.4.1. Informações e dados do(a) candidato(a) não atualizadas dificultando o contato;
9.4.2. Inscrições/envio de documentação comprobatória não recebidas por motivo de ordem
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta
de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência dos dados.
9.5. A simples inscrição no presente Processo Seletivo autoriza o CIEE e a Câmara Municipal de
Taubaté a utilizarem os dados inseridos ou transferi-los, mantendo-se a mesma finalidade para as
quais foram fornecidos.
9.5.1. DADOS PESSOAIS
O CIEE respeita a sua privacidade. Qualquer informação que você nos forneça será tratada
com o mais alto nível de cuidado e segurança, sendo utilizada apenas de acordo com os
limites estabelecidos neste documento e na legislação aplicável.
Os dados pessoais e dados pessoais sensíveis; nome completo, n° CPF, data de nascimento,
sexo, estado civil, endereço completo, e-mail, telefone residencial, telefone celular, instituição
de ensino em que estuda, curso, semestre, previsão de conclusão do curso, matérias/notas,
turno de aula e em caso de pessoas com deficiência, o CID e laudo médico, coletados em
razão do presente processo seletivo, serão tratados pelo CIEE e poderão ser compartilhados
com a Câmara Municipal de Taubaté, órgão ao qual você está realizando a inscrição com as
finalidades de: dar andamento as demais etapas do processo seletivo; possibilitar a
comprovação de sua identidade; apresentar em eventual fiscalização quanto à realização do
certame; bem como poderão ser publicados no site do CIEE (www.ciee.org.br) para dar
publicidade aos participantes do certame, mantendo-se as mesmas finalidades para as quais
os dados pessoais foram fornecidos.
Os dados pessoais do(a) candidato(a) serão automaticamente eliminados pelo CIEE quando
deixarem de ser úteis para os fins que motivaram o seu fornecimento e não forem mais
necessários para cumprir qualquer obrigação legal.
9.5.2. SEGURANÇA DOS DADOS
O CIEE se responsabiliza pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e
administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer
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forma de tratamento inadequado ou ilícito. Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709, o
Controlador comunicará ao Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a
ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular.
9.6. Poderá haver ajustes no edital a qualquer momento para retificação ou adequação, promovido
através de errata.
9.6.1. O valor da bolsa auxílio e auxílio transporte e demais benefícios (caso existam) serão
calculadas de acordo com a frequência do estagiário e carga horária de estágio cumprida,
podendo variar proporcionalmente.
9.7. As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, serão resolvidas
pelo CIEE e pela Câmara Municipal de Taubaté.
9.7.1. Dúvidas ou dificuldades durante o período de inscrições envie e-mail para
eucandidatosp@ciee.ong.br (no e-mail deverá constar: nome do Processo Seletivo Público, nome
completo do candidato e o número do CPF, relato do erro que está ocorrendo e o envio da
imagem/print da tela/erro apresentado).
9.8. Do cronograma das etapas:

Etapa
Período de inscrição
comprobatória.

Data
e

envio

da

documentação

06/09/2022 até às 12:00
horas do dia 21/09/2022.

Publicação da classificação provisória.

28/09/2022

Interposição de recursos contra a classificação provisória.

29/09/2022

Publicação da classificação definitiva.

05/10/2022

9.9. Nos termos da Lei Federal n. 11.788, de 25/09/2008 o estágio não cria vínculo empregatício
de qualquer natureza e ao término do contrato os estagiários não serão efetivados.
Taubaté, 30 de agosto de 2022.

Paulo Miranda
Presidente da Câmara
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Cursos Nível Superior
A partir do 2° semestre

Comunicação Social

Jornalismo e Produção Audiovisual
(9 vagas imediatas + cadastro reserva)

Administração de Empresa
e Correlatos

Gestão Pública, Tecnologia em Gestão Empresarial,
Tecnologia em Processos Gerenciais,
Tecnologia em Gestão de Negócios Empresariais
(cadastro reserva)

Jornada

20 horas
semanais
Inscrições
www.ciee.org.br
De 6 a 21 de
setembro de 2022
(até 12h)

Benefícios

Auxílio transporte:

R$ 105,00 por mês
Bolsa auxílio:

R$ 750,00 por mês

