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CONCURSO

CONCURSO PÚBLICO TEM
15 VAGAS IMEDIATAS E
CADASTRO RESERVA
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A Câmara lançou edital de concurso público
para preencher 15 vagas imediatas, além do cadastro reserva. As inscrições têm início às 16h do
dia 27 de julho de 2022 e prosseguem até às 16h do
dia 25 de agosto de 2022 e podem ser feitas pelo site
https://conhecimento.fgv.br/concursos/cmt22.
Há uma vaga para os seguintes cargos: assistente
de produção videográfica, auxiliar de operações,
auxiliar de zeladoria, segurança, apresentador de
rádio e televisão, consultor, cerimonialista, recepcionista e técnico de informática.
Há três vagas para os cargos de: auxiliar de produção televisiva e motorista. Além disso, será formado cadastro reserva para os cargos de copeiro,
técnico de administração e contador.
A taxa de inscrição é de R$68 para os cargos de
nível médio e de R$98 para os cargos de nível superior. A validade do concurso é de dois anos e pode
ser prorrogada por igual período.
Os salários variam de R$2.277,74, para o cargo
de auxiliar de zeladoria, a R$9.687,61, para os
cargos de contador e consultor. A jornada de trabalho é de 40 horas, exceto para os cargos de segurança, que trabalham em escala de 12 horas x 36
horas, e para apresentador de rádio e TV, com jornada de 20 horas.
Foram publicados dois editais no Boletim Legislativo nº 1464, no site da Câmara – no menu
superior, clique em “Transparência” e, depois,
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em “Concurso” – e no site da
FGV, citado logo acima. Se preferir, acesse o atalho https://bit.
ly/ConcursoCMT2022. O Edital
1/2022 rege os cargos em que haverá somente prova objetiva; o
Edital 2/2022 define provas objetiva, prática e discursiva, dependendo do cargo.
A aplicação das provas objetivas está prevista para 16 de outubro de 2022, das 8h às 12h para
os cargos de cerimonialista, copeiro, técnico de administração,
contador, assistente de produção videográfica, auxiliar de
operações e segurança; e das
14h às 18h para os demais.
Para os cargos de nível
médio será aplicada prova objetiva com 60 questões, e para os
cargos de nível superior serão
70 questões, nas disciplinas de
Língua Portuguesa, raciocínio
lógico, atualidades e conhecimentos específicos.
Serão reservadas vagas aos
candidatos com deficiência
compatível com o cargo e as atri-
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buições, na proporção de 5% das
vagas previstas.
O candidato que necessitar
de atendimento especial deverá
indicar, no formulário de inscrição, os recursos necessários
para cada fase do concurso e enviar laudo médico que justifique
o atendimento especial.
Segundo o presidente da Câmara, vereador Paulo Miranda
(MDB), o concurso visa atualizar
o quadro do Poder Legislativo,
visto que o último ocorreu há
nove anos, em 2013.
“É uma oportunidade para
aquela pessoa que busca emprego no setor público, que
tem a vantagem de oferecer estabilidade ao profissional, mas
também é uma forma de a Câmara preencher seu quadro de
funcionários, uma vez que algumas pessoas estão se aposentando e tivemos a abertura do
sinal da TV Câmara, o que demanda mais profissionais para
a produção de conteúdo”, disse
Paulo Miranda.

CIDADANIA
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Ouvidoria é novo canal de
comunicação do Legislativo
com cidadão taubateano
Você quer falar com a Câmara
de Taubaté, fazer sugestões, elogios, críticas? A partir de agora,
isso será mais fácil. Foi publicado no dia 22 um ato da mesa
que regulamenta a Ouvidoria
da Câmara, com a finalidade de
ampliar a participação dos munícipes e acompanhar a prestação dos serviços oferecidos
pelo Poder Legislativo.
A publicação do Ato da Mesa
7/2022 atende à Constituição Federal, que em seu artigo 37, parágrafo 3º, define a participação
do usuário na administração pública direta e indireta.
“Temos que buscar o aperfeiçoamento de nossas atividades,
é um processo constante e exige
regulamentação, capacitação de
servidor e adaptação de todos

os agentes envolvidos de forma
contínua”, diz o presidente da
Casa, Paulo Miranda (MDB).
Compete à Ouvidoria receber
e dar tratamento às manifestações, denúncias, petições, pedidos de acesso a informações
provenientes da população, e
em seguida adotar as medidas
necessárias ao cumprimento
dos prazos legais e à qualidade
das respostas.
Além disso, a Ouvidoria deve
avaliar ações e projetos relacionados às suas atividades, coletar
dados acerca da qualidade e da
satisfação dos usuários, analisar
esses dados a fim de produzir informações com vistas ao aprimoramento da prestação dos
serviços, e assessorar o diretor-geral e o presidente da Câmara.

Também cabe ao ouvidor zelar pela adequação
das informações constantes na Carta de Serviços
da Câmara, ou seja, tudo aquilo que é possível o
cidadão solicitar ao Poder Legislativo: projeto de
lei de iniciativa popular; sugestões de iniciativa legislativa; participação nas sessões ordinárias, audiências, solenidades e no programa “Escola vai à
Câmara”; utilização do Espaço Artístico Georgina
de Albuquerque e da Tribuna Livre; denúncias de
irregularidades; e acesso à programação da TV Câmara Taubaté.
Após o recebimento da demanda, o ouvidor terá
30 dias para responder ao interessado, prazo que
poderá ser prorrogado mediante justificativa. Os
processos têm garantia de sigilo e preservação da
identidade, de acordo com a lei.
O interessado pode procurar a Ouvidoria da
Câmara pelo telefone (12) 3625-9526, e-mail ouvidoria@camarataubate.sp.gov.br ou pessoalmente
na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208,
Jardim das Nações, no horário das 8h às 12h e das
13h às 17h.
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SEGURANÇA

CÂMARA DE TAUBATÉ
ADOTA LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS
Em atendimento à legislação federal, a Câmara editou
no dia 22 o Ato da Mesa 6/2022,
que regulamenta a aplicação da
Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) em suas atividades.
A LGPD foi instituída em 2018,
por meio da Lei 13.709, com objetivo de “proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento
da pessoa natural”. A norma protege informações do cidadão que
são armazenadas por empresas
e órgãos públicos em seus sistemas físicos e digitais.
Com a LGPD, a pessoa pode
autorizar o uso de informações
como nome, idade ou escolari-

dade, por exemplo, para o uso
específico em uma campanha
ou evento. Após isso ter acontecido, a informação não poderá
ser usada para outra finalidade.
Outra novidade trazida pela
LGPD é a proibição do compartilhamento de dados entre empresas, sem que o dono daquela
informação tenha autorizado
previamente. O ato publicado
pela Câmara estabelece os critérios para que isso aconteça, de
forma transparente e com consentimento da pessoa.
No limite do que é estabelecido pela lei, os setores internos
da Câmara e os gabinetes dos vereadores podem efetuar o uso

compartilhado de dados pessoais com outros órgãos e entidades públicas para atender a
finalidades específicas de execução de políticas públicas, ou
então, para o cumprimento de
sentenças judiciais.
A transferência de dados para
entidade privada dependerá de
autorização do presidente da Câmara, e a entidade deverá assegurar a proteção desses dados.
De acordo com o ato da Mesa,
a Câmara deverá estar em conformidade com essas regras até
31 de dezembro deste ano.
A íntegra da publicação pode
ser consultada no Boletim Legislativo nº 1464.
Stockphotos

4

Câmara Municipal de Taubaté, 29.7.2022 - Boletim Legislativo nº 1466

SESSÃO

Fim de recesso: sessões são
retomadas na terça, 2
Imprensa CMT

A Câmara de Taubaté retoma a sessão ordinária
no início de agosto, após o recesso parlamentar de
julho – lembrando que o recesso vale apenas para
as sessões, mas os gabinetes e os setores administrativos prosseguem suas atividades.
Na terça-feira, 2, durante a 60ª sessão, deverão
ser discutidos cinco projetos de lei, alguns deles
voltados às pessoas com deficiência. Há na lista
uma proposta da vereadora Talita Cadeirante
(PSB), que adequa a nomenclatura relacionada às
pessoas com deficiência, e uma proposta do vereador Marcelo Macedo (MDB), quanto ao uso de
carrinhos de compras em supermercados, adaptados para atender aos cadeirantes.
Outras fases da sessão incluem a leitura de do-

cumentos diversos, discussão e votação de requerimentos e moções - que são documentos apresentados pelos vereadores para indagar, pedir, sugerir
ou destacar alguma ação em evidência. A reunião
termina com a Palavra dos Vereadores, momento
em que eles debatem assuntos de interesse geral.
Para saber tudo o que será debatido durante a
sessão, acesse a pauta explicada, uma forma simples de compreender os projetos de lei que são
apreciados pelo Plenário. A pauta explicada é publicada na segunda-feira no site da Câmara.
Você pode acompanhar a sessão diretamente
no Plenário ou ver pela TV Câmara Taubaté no
canal 4.2 da TV aberta, canal 4 da Claro TV, site,
Youtube e Facebook.
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EXPEDIENTE

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

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

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

REPÓRTERES
Fernanda Ribeiro e Lincoln Santiago
ESTAGIÁRIOS
Eduarda Visoto, Giovana Vasconcelos,
João Victor Mercê, Larissa Tavares,
Louise Sampaio e Vitor Reis
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Acesse a biografia e os
contatos dos vereadores em
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
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ATOS OFICIAIS

Sessão
60ª SESSÃO ORDINÁRIA – 2.8.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Posse do suplente de Vereador Ronaldo
Homem Montanha em decorrência de licença do Vereador Nunes Coelho
Leitura e votação das atas das sessões
anteriores. Leitura de documentos procedentes do Poder Executivo e de outras
origens e de proposições apresentadas
pelos Vereadores. Discussão e votação
de proposições em destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
2ª discussão e votação da Proposta de
Emenda à Lei Orgânica do Município nº
2/2022, de autoria da Vereadora Talita
Cadeirante e outros, que altera a redação
de dispositivos da Lei Orgânica do Município de Taubaté para adequar as nomenclaturas que referenciam as Pessoas com
Deficiência.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 22/2021, de autoria do Vereador Marcelo Macedo, que dispõe
sobre o uso de carrinhos de compras em
supermercados e hipermercados, adaptados para atender às necessidades dos
cadeirantes.
- Há seis emendas.
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 48/2021, de autoria do
Vereador Adriano Coletor Tigrão, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da lista de vacinados contra a
COVID-19.
- Há uma emenda.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Lei Ordinária nº 7/2022, de autoria do
Vereador Moises Luciano Pirulito, que
dispõe sobre a criação do Programa Desperdício Zero e o Selo Estabelecimento
contra o desperdício.
- Há quatro emendas.

Requerimento N° 1760/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações solicitando que seja verificado asfaltamento
nos locais que for constatado o desnível
entre o asfalto e a boca de lobo.

ITEM 5
Discussão e votação única do Projeto de
Resolução nº 1/2022, de autoria da Vereadora Talita Cadeirante, que inclui dispositivo na Resolução nº 139, de 6 de agosto
de 2009, Código de Ética dos Vereadores,
para considerar como incompatível com
a ética e o decoro parlamentar a prática
da violência política de gênero.

Of. nº 918/2022
A Secretaria de Obras informa que foi
efetuada vistoria no referido endereço,
onde existem tampas de PVs da Sabesp
e de galerias de águas pluviais com problemas, entretanto, ambos foram notificados para executar os reparos.
Prefeito Municipal

PALAVRA DOS VEREADORES
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, Republicanos
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Plenário Jaurés Guisard, 29 de julho de
2022.

Requerimento N° 1761/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a manutenção e reforma da pista de
skate localizada na rua Cônego Ismael
Dias Monteiro, em frente ao nº 415, no
Parque São Cristóvão.

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

Of. nº 918/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que, para ações
de manutenção e revitalização, foram
priorizadas pistas com um número maior
de frequentadores como no Quiririm,
Itaim, Jardim das Nações e Skate Plaza.
Importante salientar a parceria da comunidade na execução das atividades realizadas nos locais citados. Por fim, observa-se que estão sendo avaliados outros
mecanismos para captação de recursos,
a fim de contemplar novas pistas, com
emendas impositivas via governo estadual ou federal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1762/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Senhor Governador do Estado
de São Paulo especial atenção com relação ao grave problema que Taubaté
enfrenta em relação ao atendimento de
casos de alta complexidade na especialidade de oftalmologia.
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ATOS OFICIAIS

Requerimento N° 1763/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito Municipal determinar a repintura da sinalização de solo
no cruzamento da Av. Antídio de Aguiar
com a Av. João Paulo de Oliveira Gama,
no Jardim América.
Of. nº 918/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será inserida em sua programação a repintura da sinalização horizontal e implantação da sinalização
vertical no cruzamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1764/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito cópia do contrato
firmado com a empresa responsável pelo
fornecimento da alimentação escolar às
escolas da rede pública municipal.
Of. nº 918/2022
Encaminhamos, por cópia, as informações prestadas pela Divisão de Controle de Alimentação Escolar, da Secretaria de Educação, quantos aos
questionamentos elencados.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1765/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudo para instalação de sistema de redução de velocidade na rua Brasilina Moreira dos
Santos, em frente à Escola Municipal
Walther de Oliveira.
Of. nº 918/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do Ofício 15/2021 - 110 PJ/kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixas), sem que antes seja justificada por
8

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

estudo técnicos. Na Resolução 600/2016,
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas,
disciplinada pelo “parágrafo único do
art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro,
proíbe a utilização de tachas, tachões e
dispositivos similares implantados transversalmente à via pública”, no art. 1° diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessite reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa,
nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice
significativo ou risco potencial de acidentes, cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e
onde outras alternativas de engenharia
de tráfego são ineficazes”.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1766/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Prefeito sobre
a possibilidade de determinar que a secretaria competente intensifique o policiamento na quadra da avenida Amador
Bueno da Veiga, no bairro Jaraguá.
Of. nº 909/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1767/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito cópia dos contratos firmados pela Secretaria de Educação e seus aditivos.
Of. nº 918/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1768/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
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Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
estudo para construção de praça, com
espaço de lazer, na área em frente à
EMEI Prof. Luiz dos Santos – Residencial
Bardan.
Of. nº 918/2022
A Secretaria de Planejamento informa
que não há projetos desenvolvidos na
área em questão, sendo que a mesma
pertence à municipalidade e caracteriza-se em área institucional, destinada à edificação de equipamentos
comunitários.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1769/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
a secretaria competente a cobertura da
quadra esportiva localizada na EMEIEF
Ciniro Matias Bueno, localizada na Chácaras Ingrid.
Of. nº 909/2022
A Diretoria de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que solicitação foi encaminhada a
sua equipe para análise.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1770/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito que determine ao
setor competente providenciar a troca
de lâmpadas queimadas na quadra esportiva da Escola Municipal Prof. José
Marcondes de Moura.
Of. nº 918/2022
A Secretaria de Educação informa que a
solicitação já foi encaminhada à equipe
de elétrica para realizar a substituição das
lâmpadas da referida unidade escolar.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1771/2022

ATOS OFICIAIS

Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito que providencie
a substituição de lâmpadas e refletores
queimados na parte externa do prédio da
Escola Prof. José Marcondes de Moura.
Of. nº 918/2022
A Secretaria de Educação informa que
a solicitação foi encaminhada à equipe
de elétrica para realizar a substituição
das lâmpadas e refletores da referida
unidade escolar.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1772/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito que determine estudos para proporcionar meios de comunicação na Escola Municipal José Marcondes de Moura.
Of. nº 918/2022
A Divisão de Tecnologia da Informação
da Secretaria de Educação informa que,
considerando a necessidade de aquisições de materiais para a viabilidade da
comunicação, encaminhou a solicitação
ao Departamento de Tecnologia da Informação para providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1773/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito Municipal que determine estudos para dotar de iluminação pública a Estrada Jorge Mello
Fortes, onde está a Escola Municipal José
Marcondes de Moura.
Of. nº 918/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
providências quanto à iluminação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1774/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito que determine ao

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

setor competente estudos para beneficiar a Escola Municipal José Marcondes
de Moura, no bairro Monjolinho, com
uma antena de operadora de internet.

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente que estude
a possibilidade de implantação de cursos
de braile nas Escolas do Trabalho.

Of. nº 918/2022
O setor competente da Secretaria de
Educação informa que encaminhou a solicitação ao Departamento de Tecnologia
da Informação para as devidas tratativas.
Prefeito Municipal

Of. nº 919/2022
A Área Pedagógica do Ensino Técnico e
Profissionalizante realizará um estudo
de demanda e viabilidade técnica e orçamentária para verificar a possibilidade
da implantação do curso de braile nas Escolas do Trabalho.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1775/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito que determine
à Secretaria de Educação que informe
sobre a falta de professores na Escola
Prof. José Marcondes de Moura, no bairro
Monjolinho, e estude a possibilidade de
veículo para transporte deles.
Of. nº 918/2022
A Secretaria de Educação informa que os
professores aprovados no Concurso Público 1/2021, homologado em 29/4/2022,
estão em processo de convocação, atribuição de aulas e posse. Em relação ao
transporte, a Secretaria de Educação
está no aguardo primeiramente da convocação dos mesmos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1776/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o atendimento a pacientes afetados por picadas de escorpião e quais
medidas estão sendo realizadas para
combater escorpião em nosso município.
Of. nº 919/2022
Seguem, por cópia as informações prestadas pela Vigilância Epidemiológica da
Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1777/2022
Autor: Richardson da Padaria

Requerimento N° 1778/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao exmo. sr. Prefeito,
acerca da retomada dos atendimentos
odontológicos nas escolas municipais.
Of. nº 919/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelas Secretarias Municipais de
Educação e de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1779/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente que estude
a possibilidade de implantação de cursos
de libras nas Escolas do Trabalho.
Of. nº 919/2022
A Área Pedagógica do Ensino Técnico e
Profissionalizante realizará um estudo
de demanda e viabilidade técnica e orçamentária para verificar a possibilidade
da implantação do curso de libras nas Escolas do Trabalho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1780/2022
Autor: Richardson da Padaria
Solicito ao Prefeito relatório e informações das ações realizadas no acompanhamento de crianças e adolescentes
que foram vítimas de violência, explo-
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ração e abuso infantil, neste município.
Of. nº 919/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela unidade competente da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão
Social, e o relatório de atendimento de
ocorrências da Guarda Civil Municipal,
envolvendo adolescentes, sendo 24 atendimentos no ano de 2021 e dez atendimentos até o momento, expedido pela
Secretaria de Segurança Pública.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1781/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o vencimento do contrato com
a empresa Talentech Tecnologia Ltda
“Radar” com a Prefeitura de Taubaté.
Of. nº 919/2022
Seguem as informações da Secretaria
de Mobilidade Urbana: “Até a presente o
contrato ainda está em vigor, o término é
no dia 30 de junho de 2022. Até a presente
data, a empresa que atua na cidade é a
Talentch Tecnologia. O Departamento de
Compras informa que a contratação com
a empresa Talentech Tecnologia Ltda foi
realizada por meio do Pregão Presencial
17/2019. Segue anexo cópia contratual
solicitada. A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que irão compor
o Centro de Operações Integradas (COI)
mais de 120 câmeras que serão instaladas na frente das escolas municipais, e
consequentemente ajudará também na
segurança externa, ou seja, nas ruas adjacentes. Quanto à relação das ruas, informamos que as câmeras estão em fase de
implantação e tão logo forem instaladas
será divulgada a localização exata.”
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1782/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
acerca da possibilidade de realização de
10
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exames de acuidade visual e auditiva nos
alunos das escolas públicas municipais.
Of. nº 919/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela diretora administrativa da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1783/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao. Prefeito, determinar a Secretária de Educação na possibilidade de
manutenção na Escola Municipal Prof.
Claudio Cesar Guilherme de Toledo.
Of. nº 916/2022
A Secretaria de Educação informa que o
serviço de manutenção das calhas será
encaminhado para a empresa detentora
da Ata de Manutenção, ressaltando que
que as calhas instaladas deverão atender
toda demanda de água e contém suportes que mantém a estabilidade da
mesma. No que se refere ao piso, a manutenção será realizada pela Empresa
Construtora Progredir Ltda., tendo em
vista tratar-se de serviço especializado e
que necessita de ampla mão de obra.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1784/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao departamento competente, a possibilidade
de implementação de rede de esgoto no
bairro Chácara Cataguá.
Of. nº 916/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que existe estudo por parte da concessionária Sabesp, para implantação de rede
de esgoto no local. A execução depende
de viabilidade financeira.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1785/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
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Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
as atividades desenvolvidas no ensino integral da unidade do Sedes.
Of. nº 908/2022
Seguem as informações prestadas pela
Diretoria Pedagógica da Secretaria de
Educação: “A EMIEFM Anna dos Reis Signorini conta com as seguintes oficinas no
Programa Integral: 4 oficinas do Espaço
do Conhecimento, 1 oficina canto/coral,
1 oficina de Arte, 2 oficinas de dança, 2
oficinas de teatro, 2 oficinas de esporte,
2 oficinas de música, 2 oficinas de tecnologia. No que se refere aos assuntos
abordados na ata anexa ao requerimento, cabe informar que a Secretaria
de Educação realizou duas reuniões com
a representante dos pais, orientações à
equipe gestora, visita técnica à unidade
escolar e acompanhamento ‘in loco’ com
a Supervisão de Ensino.”
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1786/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito que encaminhe a
lista de terrenos da Prefeitura disponíveis
para doação nos bairros do município.
Of. nº 908/2022
Encaminhamos, por cópia, as informações prestadas pelo secretário municipais de Habitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1787/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito que encaminhe o
cronograma de execução de serviços de
pintura de vias públicas.
Of. nº 908/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a sinalização horizontal é implantada sob demanda, obedecendo a
ordem cronológica. Conforme o recebimento das demandas, as mesmas são
encaminhadas à equipe de sinalização

ATOS OFICIAIS

horizontal da Secretaria de Mobilidade
Urbana, não havendo, até o momento,
para controle, a necessidade de uma
tabela com cronograma. A execução dos
serviços está sujeita a fatores climáticos,
corno períodos chuvosos que atrasam
ou comprometem a implantação, e
questões de urgências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1788/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito Municipais que considere a possibilidade de dar publicidade
ao cronograma de execução de serviços
de roçada, corte de mato e gramíneas,
capinação de vegetação indesejáveis
e poda de árvores presentes em beira
de rios e córregos, praças, vias e logradouros públicos.
Of. nº 908/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que os serviços citados são executados rotineiramente de forma contínua, com cronograma pré-estabelecido
e ordens de serviço, disponíveis na Secretaria, contudo, avaliará a viabilidade
da publicação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1789/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja fiscalizada a Estrada
Municipal Pedra Negra, entre a Rodovia
Major Gabriel Ortiz e a ESF do Pedra
Negra, local esse que tem sido utilizado
por munícipes para abandonar animais.
Of. nº 912/2022
Segundo informa o diretor do Departamento de Causa Animal do CCZ (Centro
de Controles de Zoonoses), serão encaminhados ao local fiscais de Meio Ambiente, para verificação e providências
para coibição com relação à prática de
maus tratos/abandono de animais. Informa, ainda, que poderá disponibilizar a castração para os animais com
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tutores e para os animais comunitários
(aqueles que criaram vínculos com os
moradores do bairro). O Departamento
da Causa Animal irá disponibilizar faixas
de conscientização, para prevenção de
abandono de animais na região.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1790/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja realizada visita técnica
e verificada a possibilidade de manutenção na avenida Antônio Queirós Filho,
no bairro Independência.
Of. nº 912/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil. A Secretaria de
Obras informa que a solicitação já foi adicionada no cronograma para vistoria.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1791/2022
Autor: Professor Edson
Solicito a limpeza da EMEIF Dr. Avedis
Victor Nahas, do bairro São Gonçalo.
Of. nº 912/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo CAS (Controle de Animais Sinantrópicos) da Secretaria de Saúde. A
Secretaria de Educação informa que sua
equipe já realizou a limpeza necessária.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1792/2022
Autor: Professor Edson
Requer que a pavimentação asfáltica
das vielas/passagens do bairro Conjunto
Urupês seja modificada para intertravado.
Of. nº 912/2022
A Secretaria de Obras informa que tal demanda depende da disponibilidade de
verba, entretanto, buscará formalizar
convênio para tal finalidade.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1793/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja alterado o padrão de
energia elétrica da EMEF Prof. José
Sant’Anna de Souza, do bairro Chácara
Flórida, para que possam ser instalados
os aparelhos de ar-condicionado.
Of. nº 912/2022
A Secretaria de Educação informa que,
visando melhor adaptação do poste
padrão para a instalação de ar-condicionado, será encaminhado engenheiro
elétrico à referida unidade de ensino,
para a realização de levantamento da
carga instalada e posteriormente um
estudo da carga necessárias para a instalação dos novos aparelhos de ar-condicionado. A realização de tal adequação
dependerá da relação de materiais e serviços necessários. Caso estejam disponíveis na ata de manutenção, a execução
será feita pela empresa Progredior Ltda.,
detentora da mesma. Caso algum serviço
ou material não constem da ata, dará
início um processo licitatório para a realização de tal adequação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1794/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a pintura e revitalização da EMEF Prof. José Sant’Anna de
Souza, no bairro Chácara Flórida.
Of. nº 912/2022
A Secretaria de Educação informa que
o serviço de pintura e revitalização da
unidade será realizado pela empresa
Construtora Progredior Ltda., detentora
da ata de manutenção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1795/2022
Autor: Professor Edson
Requer que a situação do problema de
água no bairro Pedra Negra seja analisada e resolvida, e que caminhão pipa
possa abastecer o ESF do bairro e a Pa-
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róquia Nossa Senhora Aparecida.
Of. nº 912/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a viabilidade de atendimento será
avaliada pelos Departamentos de Concessionária e de Operações, para posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1796/2022
Autor: Professor Edson
Requer informações sobre a possibilidade de instalação de PEV – Ponto de
Entrega Voluntária, no Baronesa.
Of. nº 912/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade de instalação de um PEV no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1797/2022
Autor: Professor Edson
Requer a implantação de placa denominativa na entrada da Escola Municipal de
Ciências Aeronáuticas (Emca).
Of. nº 912/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que já foi instalada a placa denominativa na entrada da Escola Municipal
de Ciências Aeronáuticas (Emca).
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1798/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita visita técnica e verifique a possibilidade de manutenção no
muro da EMEI Ten. Cel. PM. Péricles Nogueira Santos, localizada na Praça São
Paulo, Vila São Geraldo.
Of. nº 912/2022
A Secretaria de Educação informa que o
serviço de manutenção no muro será direcionado para a empresa Construtora
Progredior Ltda., detentora da ata de ma12
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nutenção. O contrato da empresa com a
Prefeitura Municipal de Taubaté foi assinado em 23/6/2022 e, a previsão de
início da manutenção será em julho de
2022. A Secretaria de Educação informa
que já tomou as providências necessárias para garantir a segurança do local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1799/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Prefeito que faça auditoria na
Estapar, empresa administradora do estacionamento rotativo na cidade.
Of. nº 914/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que dispõe de mecanismos para
monitorar o cumprimento das cláusulas
contratuais com a empresa que gerencia
o estacionamento rotativo. Casos pontuais (como anexado ao requerimento),
de contestações de cobranças, problemas técnicos e outros tipos de reclamações são acolhidos pela Secretaria e
depois de avaliados são encaminhados
para a empresa responsável, para que
sejam acatadas suas decisões.
Prefeito Municipal

Rubens Wauner de Camargo, no Proerd
(Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à violência).
Of. nº 914/2022
A Secretaria de Educação informa que a
EMEIEF José Rubens Wauner de Camargo
foi desativada em 2020, desde então não
há atendimentos para alunos naquele
prédio. Os alunos daquela unidade escolar foram alocado no EMEIEIFEM Professor José Marcondes de Moura. A
Secretaria de Segurança Pública Municipal esclarece que o programa é de iniciativa do estado, por meio da Polícia Militar. O município conta com o Programa
Guardião Azul, destinado a estudantes
das escolas municipais, criado pela Secretaria de Segurança Pública Municipal
sob responsabilidade da Guarda Civil
Municipal, oportunidade que são conduzidas palestras educacionais, abordando
temas como: respeito, bullying, ética, cidadania, álcool, drogas entre outros assuntos que fazem parte da realidade e do
cotidiano de crianças e jovens.
Ressalta-se que atualmente o Programa
Guardião Azul está com as suas atividades suspensas e em breve o trabalho
será normalizado.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1800/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe
quais ações são feitas na cidade, para fiscalizar clínicas de estética e se há possibilidade de criar campanhas de conscientização para as mulheres.

Requerimento N° 1802/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo.Sr. Prefeito que faça
o calçamento com piso de bloquetes
em concreto Intertravados no canteiro
central da avenida Juca Esteves.

Of. nº 914/2022
Seguem, por cópia as informações prestadas pela Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal

Of. nº 914/2022
A solicitação foi encaminhada às unidades competentes para conhecimento
e adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1801/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo.Sr. Prefeito, sobre a
possibilidade de incluir a EMEIEF José

Requerimento N° 1803/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer benfeitorias no trânsito do
Parque Aeroporto.
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Of. nº 910/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que serão realizados estudos para
a implantação de semáforo no cruzamento em questão, porém, haverá a necessidade de implantação de sentido
único na via transversal, de forma que
seja possível garantir a eficiência e eficácia de tal dispositivo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1804/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer a oficialização da viela localizada
na avenida Capitão Adolfo Monteiro,
próximo ao 324, Parque Aeroporto.
Of. nº 910/2022
A Secretaria de Planejamento, após consulta junto à Secretaria de Mobilidade
Urbana, foi informada que não há interesse pela mesma em relação à oficialização da via em questão, uma vez que
não possui dimensões adequadas para
ser incorporada ao sistema viário municipal, a falta de infraestrutura urbana e
sua oficialização incentivará o parcelamento irregular do solo. Portanto, para
tal é necessário atender alguns critérios
previstos na legislação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1805/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer estudo para a cessão de lotes
para micro e pequenas empresas.
Of. nº 910/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1806/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Prefeito providências sobre
fiscalização de trânsito de veículos e pedestres em frente à Escola Municipal
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Simone dos Santos.
Of. nº 913/2022
Encaminhamos por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1807/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Prefeito providências sobre
falta de sinalização viária na avenida
Doutor Pereira Barbosa, Vila Marly.
Of. nº 913/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1808/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo.Sr. Prefeito, através
da secretaria competente, informações
sobre a aplicação da Lei 5.089, de 14 de
outubro de 2015, que trata sobre o agendamento telefônico de consultas médicas para pacientes idosos e/ou portadores de deficiências e demais pacientes
previamente cadastrados nas unidades
de saúde do município de Taubaté.

bilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1810/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que venha prestar informações
sobre a ronda escolar realizada pela
Guarda Municipal.
Of. nº 917/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pelo comandante da Guarda
Civil Municipal, da Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1811/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Deputado Estadual
Sr. Bruno Ganem – Pode, que apresente
cópia do Ofício 376, bem como a resposta dada ao documento, conforme divulgado em sua rede social “Instagram”
na data de 13 de junho de 2022.

Of. nº 922/2022
Encaminhamos, por cópia, os esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1812/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade que
proceda à instalação da placa denominativa Miguel Venceslau de Mello no
Centro Comunitário do Jardim Gurilândia, conforme Lei nº 5.291 publicada
em 29 de julho de 2017.

Requerimento N° 1809/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito, através das Secretarias competentes, sobre a municipalização do
trânsito em nossa cidade.

Of. nº 911/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que entrará em sua programação a
confecção e implantação da placa denominativa no Centro Comunitário Miguel
Venceslau de Mello.
Prefeito Municipal

Of. nº 922/2022
Encaminhamos por cópias os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Mo-

Requerimento N° 1813/2022
Autor: Douglas Carbonne
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Requerer ao Prefeito que determine à Secretaria de Saúde que realize a campanha
“Xô Escorpião” no Jardim Gurilândia.
Of. nº 911/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo CAS (Controle de Animais Sinantrópicos) da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1814/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Saúde que preste
informação sobre a falta de médicos e
de materiais odontológicos no Pamo do
Sítio Santo Antônio.
Of. nº 911/2022
Segundo esclarece a coordenadora
médica da APS, da Secretaria de Saúde,
a médica clínica da unidade pediu demissão, e já está sendo solicitada a substituição. Vale ressaltar que se encontra
outra médica clínica de cobertura, duas
vezes por semana. A pediatra passou
por cirurgia e está afastada por atestado
médico durante 15 dias. As unidades
estão supridas com materiais odontológicos para atendimento de rotina. Eventuais materiais faltantes estão sendo previstos para reposição de compras a partir
da segunda quinzena de julho.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1815/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo.Sr. Prefeito que determine à secretaria competente que
proceda à pavimentação e iluminação
da viela que liga a rua Fernando Silveira
Queiros à rua Lucio Tavares de Mattos Estoril (antigas ruas 6 e 7).
Of. nº 911/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e assim que possível será efetuada
vistoria no local para análise da possibi14
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lidade da realização do serviço. Quanto à
iluminação, a Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria
no local, para posterior providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1816/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Meio Ambiente e
Bem-Estar Animal que instale câmeras de
monitoramento no Hospital Veterinário
Público, visando a coibição do abandono
de animais, bem como a limpeza do local.
Of. nº 911/2022
A Secretaria de Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal informa que foi encaminhado ofício à empresa responsável pela
operacionalização do serviço para atendimento quanto ao solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1817/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Prefeito, através da secretaria
competente, a possibilidade de realizar a
substituição gradativa das calçadas que
foram feitas com refugo de asfalto, com
a colocação do contrapiso de cimento ou
ainda com os pisos intertravados.
Of. nº 922/2022
A Secretaria de Obras informa que,
devido à alta demanda nos serviços para
execução de calçadas, verificará junto ao
setor responsável, a fim de viabilizar o
atendimento das solicitações.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1818/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a substituição do alambrado da UPA San Marino.
Of. nº 915/2022
Segundo informa a Divisão da Rede de
Urgência e Emergência da Secretaria de
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Saúde, as unidades denominadas UPAs
seguem um padrão arquitetônico de
planta exigido pelo Ministério da Saúde,
e mudanças podem acarretar perda de
verbas. A OS INCS, responsável pela UPA
San Marino,está realizando manutenções
no prédio, limpeza entre outros, contudo,
será realizada uma reunião para discutir
a solicitação de mudança para o Ministério da Saúde.
Para execução da obra, como também
avaliação da necessidade, há a necessidade de verbas disponíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1819/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o atraso nos salários e no vale-transporte de funcionários da empresa
INCS, que atua na UPA San Marino.
Of. nº 915/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Divisão da Rede de Urgência e
Emergência da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1820/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
abertura da rua sem saída no Estoril.
Of. nº 915/2022
A Secretaria de Planejamento informa
que analisará em conjunto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, considerando tratar-se de de melhoria do
sistema viário, acarretando em estudos
detalhados do trânsito local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1821/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para disponibilizar novo local na praça Dom Epaminondas para exposição do artesanato.

ATOS OFICIAIS

Of. nº 915/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a possibilidade de remanejamento, conforme solicitado, para
posterior retorno.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1822/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito que determine ao departamento competente intensificação
na segurança do Jardim Califórnia.
Of. nº 915/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1823/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
implantação de dispositivos para redução de velocidade e sinalizações no
Jardim Califórnia.
Of. nº 915/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do Ofício 15/2021 - 110 PJ/kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixas), sem que antes seja justificada por
estudo técnicos. Na Resolução 600/2016,
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas,
disciplinada pelo “parágrafo único do
art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro,
proíbe a utilização de tachas, tachões e
dispositivos similares implantados transversalmente à via pública”, no art. 1° diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessite reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa,

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice
significativo ou risco potencial de acidentes, cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e
onde outras alternativas de engenharia
de tráfego são ineficazes”.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1824/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
adequação no piso salarial dos agentes
de controle de endemias e agentes de
controle de vetores.
Of. nº 915/2022
Informamos que foi sancionada a Lei
Complementar 485, de 29 de junho de
2022, pelo Executivo Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1825/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito que determine ao
departamento competente reforço da
pintura de solo na região Central.
Of. nº 915/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será inserida em sua programação a repintura das vagas de estacionamento que necessitem desse serviço,
no entorno da praça Monsenhor Silva
Barros. Sobre a infração registrada na
fotografia anexa ao requerimento, caso
ocorra novamente, acionar a Central de
Operações Integradas - COI, número 156.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1826/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito que determine ao
setor competente adequação do cargo
de técnico de enfermagem – ESF.
Of. nº 915/2022

O Departamento de Recursos Humanos
informa que em virtude da tramitação do
Projeto de Lei 2564/2020, do Governo Federal, que visa alteração no piso salarial
da Enfermagem, fora acordado com tais
servidores de se proceder com tal adequação salarial após a aprovação do referido projeto.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1827/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente retorno
efetivo ao estudo de adequação e equiparação do cargo de auxiliar de saúde
bucal da Prefeitura de Taubaté.
Of. nº 915/2022
O Departamento Muincipal de Recursos
Humanos informa que em decorrência
da Emenda Constitucional 120/2022, referente ao piso salarial dos trabalhadores
da enfermagem, é necessária a realização de estudo de impacto financeiro
e orçamentário referente a todos os cenários e alterações vislumbrados.
Dessa forma, em consonância com as deliberações do Departamento de Recursos
Humanos, em breve será finalizado e encaminhado a essa E. Casa de Leis novo
projeto de lei promovendo a revisão das
referências salariais de diversos cargos
efetivos, em especial pertencentes à Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1828/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
implantação de cobertura do ponto de
ônibus no bairro Vila São José.
Of. nº 915/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
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CONCURSO PÚBLICO
Câmara Municipal de Taubaté
Organizaçao Fundação Getúlio Vargas

1 vaga:
- Assistente de produção videográﬁca
- Auxiliar de operações
- Auxiliar de zeladoria
- Segurança
- Apresentador de rádio e televisão
Consul
- Consultor
- Cerimonialista
- Recepcionista
- Técnico de informática

3 vagas:
- Auxiliar de produção televisiva
- Motorista

Cadastro reserva:
- Copeiro
- Técnico de administração
- Contador

Edital e informações

https://bit.ly/ConcursoCMT2022

de 16h do dia 27 de julho
até 16h de 25 de agosto
taxa de inscrição:
R$68,00 para os cargos de nível médio
R$98,00 para os cargos de nível superior

16 de outubro de 2022
Provas práticas (para alguns cargos)
em data a ser publicada

2022

