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Concessão de uso de terreno à
Calm Steel é aprovada; empresa
prevê geração de 40 empregos

Receita para 2023 é de R$1,7 bi;
investimentos dependem de
recursos do estado e União
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SESSÃO

CONCESSÃO DE USO DE
TERRENO À EMPRESA
CALM STEEL É APROVADA
Imprensa CMT

Os vereadores de Taubaté aprovaram o projeto de lei ordinária 100/2021, de autoria do prefeito, que concede direito de uso de um terreno
de 4.919,80 m² na avenida Arcênio Riemma, distrito industrial do Una 1, à Calm Steel Calderaria
& Usinagem. A proposta teve aval em primeira
votação no dia 1º.
A empresa fabrica peças para construção civil,
máquinas para reciclagem, moagem de plástico e
afins. A concessão tem prazo de 20 anos e pode ser
prorrogada por igual período.
A empresa tem previsão de faturamento anual
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de R$500 mil, prevê investimento de R$125 mil
na área do terreno e deverá empregar 40 funcionários diretos.
A área havia sido doada à Magic Wall Expositores Portáteis, que não cumpriu cronograma de instalação e funcionamento e fez a
devolução de parte da área.
Junto com o projeto, foram aprovadas emendas
da Comissão de Justiça e do vereador Serginho
(Progressistas), que fazem adequações textuais.
Antes de ser encaminhado para sanção, o documento deve passar por segunda votação.
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SESSÃO

Proibição de nomeação
de condenados por maustratos aos animais segue
para sanção
Na sessão do dia 1º, a Câmara de Taubaté confirmou a aprovação, em segunda discussão, do
projeto de lei ordinária 18/2022, que veda a nomeação, para cargos em comissão na administração
pública, de pessoas que tenham sido condenadas
por prática de maus-tratos a animais. Com isso, a
proposta segue para sanção do Executivo.
A proposta tem autoria dos vereadores Douglas
Carbonne (Republicanos) e Moises Luciano Pirulito (PL). A proibição ocorre a partir do trânsito em
julgado da sentença penal condenatória até a reabilitação criminal.
Na justificativa, os vereadores lembram que
é crime praticar maus-tratos contra animais,
de acordo com a Lei 9.605, de 1998. Existem várias condutas que podem caracterizar os crimes,
tais como abandonar, ferir, mutilar, envenenar,
manter em locais pequenos sem possibilidade
de circulação e sem higiene, não abrigar do sol,
chuva ou frio, não alimentar, não dar água, negar
assistência veterinária se preciso, dentre outros.
A legislação prevê pena de três meses a um ano
de detenção para quem pratica os atos contra animais, sendo que a pena é aumentada se o crime
causa a morte do animal.
Stockphotos

Alteração
Também teve aval em segunda discussão, e segue para sanção do prefeito, o projeto de lei ordinária 197/2021, de autoria da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), que corrige erro de grafia em
uma lei de 2018 que denominou EMEI Professora Sirley Aparecida Gonzaga Capucho. O erro está
no anexo da lei que registra o nome da filha de Sirley como “Marina Gonzaga Capricho”, quando na
verdade é Mariana Gonzaga Capucho.
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SESSÃO

Prédio da Coordec
deverá eternizar nome
de José Ferreira Dias
O prédio da Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa Civil (Coordec), no Jardim
Sandra Maria, vai eternizar o
nome de José Ferreira Dias, com
a aprovação do projeto de lei ordinária 67/2022, na sessão ordinária do dia 1º.
A proposta tem autoria do vereador Douglas Carbonne (Republicanos) e faz homenagem
ao fundador e presidente da co-

ordenadoria, também responsável pela criação do departamento de Defesa do Cidadão.
José formou-se em Direito
pela Universidade de Taubaté
(Unitau) e atuou no Corpo de
Bombeiros no município, onde
se aposentou como 1º tenente.
Morreu aos 74 anos em 2021.
Emenda do próprio autor,
aprovada com o projeto, acrescenta “Tenente” ao nome.

Academia
Outra proposta de denominação de autoria de Carbonne
foi aprovada na sessão. O projeto de lei ordinária 101/2022
dá o nome de Academia ao Ar
Livre Rute Pereira Fagundes à
unidade que fica na rua Odete
Muga Soares, no Cecap II.
Rute nasceu em Taubaté,
teve cinco filhos e morou no

Cecap durante 44 anos. Em
2019, começou a atuar como
influenciadora digital com as
“Dicas da vovó Rutinha”, em
que dava dicas sobre variados
temas, sugestões e receitas.
Faleceu em março de 2022.
Os dois projetos dependem
de segunda votação para que
sejam encaminhados à sanção
do chefe do Executivo.
Arquivos pessoais / Vitor Reis

Paulo Miranda
e João Henrique
Dentinho
durante a
73ª sessão
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LEI

LEI PROÍBE EXIGÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO
DE COMPROVANTE DE
VACINA EM TAUBATÉ
Stockphotos

Entrou em vigência no dia 28 a Lei 5.776, de
autoria dos vereadores Alberto Barreto (PRTB),
Adriano Coletor Tigrão (Cidadania), Boanerge
(PTB), Jessé Silva (PL) e Vivi da Rádio (Republicanos), que proíbe a exigência do comprovante
de vacinação contra covid para o acesso a locais
públicos ou particulares em Taubaté.
De acordo com o texto, nenhum tipo de comprovante poderá ser exigido, mesmo que seja
com nomenclatura semelhante ou diversa.

A lei inclui o direito dos
pais e responsáveis matricularem seus filhos em instituições de ensino, esporte e lazer
públicas ou privadas, sem que
seja exigida a comprovação da
imunização contra covid-19 da
criança e adolescente.
Além disso, é proibida a exigência de comprovante vacinal para atendimento médico ou ambulatorial, cirurgias
eletivas, ingresso nas escolas,
restaurantes, clubes, casas
de shows, teatros, cinemas,
eventos sociais, áreas de lazer,
igrejas e templos.
É proibida também a exigência do comprovante dos servidores, ocupantes de cargos,
de funções e de empregos públicos da administração pública direta e indireta, como
condição para o desempenho
de suas funções ou para manutenção de seus trabalhos.
Os estabelecimentos que
descumprirem a lei serão multados em R$2.323, valor equivalente a dez Unidades Fiscais do
Município de Taubaté (UFMTs).
Para conhecer esta e outras
leis municipais acesse o site da
Câmara de Taubaté, www.camarataubsate.sp.gov.br.
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AUDIÊNCIA

Taubaté inicia apresentações
do orçamento de 2023
Teve início na quinta-feira, 27, a apresentação
do orçamento municipal para 2023, em audiência
na Câmara de Taubaté. Ao todo, serão quatro apresentações até o início de novembro.
A primeira reunião foi coordenada pela vereadora Elisa Representa Taubaté (Cidadania), com
participação de representantes da Câmara, Instituto de Previdência do Município de Taubaté
(IPMT), Universidade de Taubaté (Unitau) e fundações universitárias.
A Câmara Municipal de Taubaté fixou despesas
de R$39,5 milhões para 2023.
O IPMT estima receita de R$258 milhões e despesas de R$243,9 milhões. Segundo a diretora do
Instituto, Natallyne Colósimo, o cenário positivo
foi causado pela contratação de servidores estatutários promovida pela Prefeitura e pelas mudanças na legislação aprovadas pela Câmara.
Ela demonstrou a diminuição do déficit financeiro mensal do Instituto: em fevereiro era
de R$4,5 milhões e, atualmente, é de R$263 mil.
Esse valor continua a aumentar mensalmente,
conforme novas aposentadorias são concedidas.
De acordo com Nattalyne, o IPMT estuda outras
formas de receita para suprir esse impacto.

A Unitau pretende alcançar receitas de R$200
milhões no ano que vem. As despesas devem
ficar em R$188 milhões, e a instituição deve
transferir cerca de R$11 milhões para as fundações universitárias.
A Fundação Universitária de Taubaté (Fust)
estima receita própria de R$140 mil que, somada
à transferência de R$1,3 milhão da Unitau, totaliza R$1,4 milhão.
A Fundação Caixa Beneficente dos Servidores
da Unitau (Funcabes) prevê receita de R$109 milhões, a maior parte proveniente de transferência
de convênio com a Prefeitura, para suprir demandas da educação infantil e fundamental.
A previsão da Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação (Funac) é alcançar
receita de R$275 mil. Como a despesa foi fixada
em R$300 mil, a fundação conta com transferência
de R$25 mil da Unitau.
A Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e
Inovação (Fapeti) calcula receita de R$10 milhões,
com transferência de R$50 mil proveniente da
Universidade, para cobrir as despesas.
Participaram do debate Alberto Barreto (PRTB),
Marcelo Macedo e Serginho (Progressistas).
Vitor Reis

Plínio dos
Santos, Fabiana
Bertolo,
Francisco de
Assis, Elisa
Representa,
Natallyne
Colósimo,
Eduardo Enari e
Ivair Alves dos
Santos
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AUDIÊNCIA

Receita para 2023 é de
R$1,7 bi; investimentos
dependem de recursos do
estado e União
Vitor Reis

O orçamento de Taubaté para
2023 tem previsão de receita de
R$1,7 bilhão. A realização de investimentos, no entanto, embora prevista neste montante,
depende da captação de recursos com estado e União, além
de operações de crédito.
Os números da Lei Orçamentária Anual do ano que vem referentes às secretarias municipais
foram tema da segunda audiência para debate do projeto de
lei 175/2022, promovida pela Câmara de Taubaté na segunda-feira, 31. Os trabalhos foram
conduzidos pela vereadora Elisa
Representa Taubaté (Cidadania).
“A Prefeitura ficou sem investimento nenhum em estrutura durante muito tempo. Estamos buscando receitas para
tentar suprir nossos investimentos”, explicou o secretário de Finanças, Fernando
Amâncio, que citou como
exemplo a previsão de R$28 milhões para construção do novo
paço municipal. “A obra está
vinculada diretamente a recurso externo. Se esse valor for
repassado, a gente inicia.”
Parte do montante da receita,
R$78 milhões, será destinada ao
pagamento de dívidas da Prefeitura com a Corporação Andina
de Fomento (CAF), o Instituto

de Previdência do Município
(IPMT), além do Programa Desenvolve São Paulo e Financiamento à Estrutura e ao Saneamento (Finisa).
Secretarias
Para a Secretaria de Gabinete
deverão ser destinados R$11 milhões em 2023; Governo e Relações Institucionais, R$7 milhões;
Esportes, Lazer e Qualidade de
Vida, R$24 milhões; Inovação e
Turismo, R$13,8 milhões.
Para a Secretaria de Fi-

nanças, a previsão de despesas
é de R$132,7 milhões; Obras,
R$102,6 milhões; Segurança
Pública, R$40 milhões; e Habitação, R$3 milhões.
Os vereadores Alberto Barreto
(PRTB), Boanerge (PTB), João
Henrique Dentinho (União),
Marcelo Macedo (MDB), Neneca Luiz Henrique (PDT) e Vivi
da Rádio (Republicanos) participaram da audiência. O vídeo
está disponível no canal da TV
Câmara Taubaté no Youtube.

Capitão Souza,
Renan Santana,
Fernando
Amâncio,
Elisa, Rodrigo
Rodrigues e
Lucas Dominoni
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AUDIÊNCIA

Debate sobre orçamento
continua na Câmara; última
audiência será noturna
A terceira audiência sobre
o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de Taubaté
para 2023 foi realizada na Câmara Municipal na sexta-feira,
4, com a apresentação dos números de mais sete secretarias.
Os trabalhos foram conduzidos
pelo vereador Rodson Lima
Bobi (PSDB).
Do total de R$1,7 bilhão de
receita prevista pela administração municipal para o ano que
vem, R$17 milhões deverão ser
destinados à Secretaria de Planejamento; R$43 milhões para
Inclusão Social, R$149 milhões
para Serviços Públicos, R$14
milhões para Cultura, R$10
milhões para Meio Ambiente,
R$32,7 milhões para Mobilidade Urbana e R$33,7 milhões
para Administração.
Os vereadores Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa
Taubaté, do Cidadania, Diego
Fonseca (PSDB), Douglas Carbonne e Vivi da Rádio, do Republicanos, Marcelo Macedo
(MDB), Moises Luciano Pirulito
e Jessé Silva, do PL, Neneca Luiz
Henrique (PDT) e Richardson da
Padaria (União) participaram do
debate, que teve como consenso
a cobrança pelo cumprimento
de emendas impositivas que eles
apresentam anualmente ao orçamento municipal.
“A gente sabe da importância
do que é emenda impositiva e o
que ela representa na sociedade.
É óbvio que a gente vai executar
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todas as emendas e que, se tecnicamente alguma coisa acontecer, a gente tem que correr
atrás, resolver e tirar todas as
dúvidas possíveis”, afirmou o secretário de Finanças, Fernando
Amâncio, responsável pela
apresentação dos números durante a audiência.
O projeto de lei 175/2022 tem
autoria do prefeito José Saud
(MDB) e chegou na Casa no dia
30 de setembro, para votação.
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Para que isso aconteça, a proposta está sendo discutida com
a população em uma série de
audiências públicas, iniciada
no dia 27 de outubro.
As apresentações se encerram no dia 7, a partir das
18h, com as Secretarias de
Saúde, Educação e de Justiça,
além da Procuradoria-Geral. Os
vídeos das três últimas audiências estão disponíveis no canal
da TV Câmara no Youtube.
Lincoln Santiago

Queila Matarazzo, Aparecida Venâncio, Fernando Amâncio,
Rodson Lima Bobi, Paulo Roberto, Magali Neves, Isabel Marin

MÍDIA

PODCÂMARA DISCUTE
ORÇAMENTO NA
TERCEIRA TEMPORADA

Já está no ar a terceira temporada do PodCâmara, o podcast da Câmara de Taubaté. Nesta fase,
os repórteres Fernanda Maria e Lincoln Santiago
conversam com os vereadores sobre o orçamento
municipal para 2023.
Para isso, é proposto o tema: “Afinal, como será
gasto o nosso dinheiro em 2023?”, uma forma de
mostrar ao cidadão que o uso do orçamento municipal é responsabilidade de todos.
Foram planejados sete episódios entre os dias
24 de outubro e 5 de dezembro, sempre às segundas-feiras. O primeiro deles trouxe os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento,
Marcelo Macedo (MDB) e Serginho (Progressistas), para falar de forma ampla sobre o valor
total que a cidade deverá arrecadar em 2023,
cerca de R$1,7 bilhão.
O segundo episódio traz a visão dos vereadores

Douglas Carbonne (Republicanos) e Talita Cadeirante (PSB) sobre a pasta com o maior volume de
recursos, a Secretaria de Educação.
Saúde, Serviços Públicos, Mobilidade Urbana,
Esportes e Lazer e, por último, Cultura serão os
temas debatidos com outros vereadores ao longo
desta temporada.
O lançamento do PodCâmara no final de outubro está ligado às audiências públicas que debatem a Lei Orçamentária Anual (LOA), na Câmara. São quatro encontros em que os vereadores
ouvem os representantes das secretarias municipais e outros órgãos da administração pública a
respeito dos gastos e receitas estimadas.
A terceira temporada do PodCâmara está disponível no Spotify, Castbox e Youtube – pesquise por
camarataubate, siga o perfil da Câmara, compartilhe os episódios e contribua para esse debate.
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SOLENIDADE

Câmara de Taubaté entrega
diplomas de cidadania para
médicos e músico
A Câmara de Taubaté deu
início à entrega dos diplomas
de cidadania aprovados durante este ano. Das quatro cerimônias que ocorrerão este
mês, a primeira foi realizada
em solenidade no dia 3.
Otorrino
A vereadora Vivi da Rádio
(Republicanos) entregou o título de cidadão taubateano
ao otorrinolaringologista paulistano Carlos Eduardo Nazareth Nigro. Vivi narrou que,
em 1997, por sugestão de um
tio, o médico decidiu alugar
uma sala em Taubaté e iniciar o atendimento na cidade;
hoje, ele lidera uma equipe
formada por 14 otorrinos e outros profissionais.
Integrou o corpo editorial da Revista Revicience e
é membro da Revista Brasileira de Otorrinolaringologia
e da Comissão de Defesa Profissional da Associação Brasileira de Otorrino. Foi cofundador da Organização Mundial
pela Vida Latino-Americana e
do Médicos pela Vida, entre
outras realizações profissionais e publicações científicas.
Ao receber o diploma,
Carlos lamentou que muitos
profissionais fecharam seus
consultórios durante a pandemia, numa fase em que a
população mais precisou de
atendimento, e criticou a política pública que forçou os
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pacientes a procurarem o
Pronto-Socorro, e não os consultórios, se estivessem com
sintomas da doença.
Em seguida, agradeceu o reconhecimento: “É uma honra
receber esta homenagem,
cheguei aqui em dezembro de
1997, queria mudar para uma
cidade mais tranquila, e desde
o início eu e minha esposa escolhemos Taubaté por causa
de pessoas que a gente já conhecia. Comecei a conhecer
outros médicos e sempre
gostei muito de todo o estilo
taubateano de ser”.
Cirurgião
Outro médico reconhecido
com o diploma de cidadão,
Rubens Freire Gonçalves recebeu a indicação por iniciativa do vereador Professor
Edson (PSD). Nascido na capital paulista, Rubens passou
a maior parte de sua vida em
Taubaté, formou-se em Medicina pela Unitau e especializou-se, em São Paulo, nas
áreas de cirurgia-geral, angiologia e cirurgia vascular.
Mestre em cirurgia vascular, Rubens lecionou na
Unitau e trabalhou no Hospital das Clínicas de São
Paulo. Exerce a profissão no
Hospital Regional do Vale do
Paraíba e Hospital Municipal
de Taubaté, além de ser proprietário do Instituto de Angiologia e Cirurgia Vascular
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do Vale do Paraíba.
Ao receber o diploma, Rubens estendeu o agradecimento aos pais, esposa e filhos, além dos colegas de
profissão, e afirmou que ser
médico é um desafio diário de
enfrentar situações adversas.
“Nesses 32 anos trabalhei muito, perdi a conta de
quantas cirurgias realizadas,
mas com certeza acima de 22
mil, além de diversos atendimentos de urgência, noites
e noites não dormidas junto
a pacientes, vidas salvas, e
a cada dia que esses fatos vinham se repetindo, a gente
passava a ter certeza de como
é gratificante fazer o bem,
lutar pelo direito à vida de
quem está lá, debilitado, fragilizado, dependendo de você.”
Músico
Terceiro homenageado durante a cerimônia, o músico
Luiz Antônio Oliveira do Nascimento, o Luiz Sales, recebeu
o diploma por iniciativa do vereador Paulo Miranda (MDB).
Mineiro de nascimento e morador de Taubaté desde 2018,
Luiz Sales tem uma forte ligação com a música: aos três
anos de idade já decorava as
letras só de ouvi-las em rádios, aos quatro participava de
karaokês e, a partir daí, participou do programa “Topa tudo
por dinheiro”, do SBT, e ficou
conhecido como “Menino fã

Fernanda Maria

Atrás: Marcelo
Macedo, Elisa
Representa,
João Henrique
Dentinho,
Alberto Barreto
e Rodson
Lima Bobi;
na frente:
Rubens Freire,
Professor
Edson, Paulo
Miranda, Luiz
Sales, Carlos
Eduardo Nigro
e Vivi da Rádio

do Raça Negra”.
Aos 15 anos, Luiz Sales
passou a se apresentar em
bares e eventos e ganhou espaço na mídia. Durante a
pandemia, com a pausa nos
palcos, dedicou-se a trabalhos na construção civil, mas
aos poucos voltou a cantar em
bares e restaurantes, apenas
acompanhado de um violão.
Atualmente, faz até 35 shows
por mês com a banda e seus
novos equipamentos por todo
o Vale do Paraíba.
Em agradecimento, Luiz
Sales parabenizou os demais

homenageados e disse que
era pelo seu talento e simplicidade que estava ali, ao lado
de “pessoas altamente capacitadas” para receber o título
de cidadania. Em seguida,
lembrou as dificuldades que
passou durante a pandemia
até finalmente conseguir se
consolidar como artista.
“Eu me especializei no
Senai, na área de projetista,
consegui fazer alguns trabalhos e me sustentar, mas,
mesmo assim, fora da minha
área, do meu talento, que é
cantar. Logo após a pandemia,

eu, junto com donos de bares,
formei uma parceria muito
boa, e fui ter meu trabalho reconhecido na cidade.”
Participaram da solenidade
os vereadores Alberto Barreto (PRTB), Elisa Representa
Taubaté (Cidadania), João
Henrique Dentinho (União),
Marcelo
Macedo
(MDB),
Moises Luciano Pirulito (PL)
e Rodson Lima Bobi (PSDB).
Veja e reveja o vídeo durante
a programação da TV Câmara
Taubaté no canal 4.2 digital ou
Claro TV canal 4, site, Facebook e Youtube.
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PALAVRA DOS VEREADORES

73ª sessão ordinária
O vereador Serginho apresentou
demandas de moradores da Vila
Aparecida, que reclamam dos usuários de drogas presentes na praça
Nossa Senhora Aparecida.

SERGINHO
Progressistas

Na Vila Aparecida está tendo
um problema sério, como em
outras praças também, aqui
no centro e nos bairros, que é
a questão do tráfico de drogas.
Não podemos deixar que os
bandidos dominem esses espaços públicos. Uma moradora
vizinha da minha casa disse:
“Serginho, eu saio da academia
ali, no lado oposto da praça, o
mau cheiro é insuportável, de
urina, fezes”. Agora, imagine o

A vereadora Talita Cadeirante
comemorou a vitória de Lula nas
urnas e analisou algumas questões
do governo atual.

TALITA CADEIRANTE
PSB
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Essas eleições não foram uma
eleição de Lula contra Bolsonaro, mas da democracia
contra a barbárie. Foi isso o que
fez muitas pessoas que nunca
votaram no PT na vida, que não
gostam do Lula e que não simpatizam com a agenda do PT, a
votar 13 nessas eleições. Porque
não aguentariam mais quatro
anos de tanto sucateamento do
país, ver tanta gente passando
fome nas ruas, e o atual presidente negando. Não aguentaria
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pessoal que trabalha ali todo
dia. O colchão, muito mau
cheiro, insuportável.
Secretarias
Serginho cobrou as secretarias de Inclusão Social, de Segurança e de Serviços Públicos
quanto ao problema dos moradores de ruas nas praças. “As
secretarias têm que tomar providência. Se não, esta Casa vai
tomar as providências, de repente, fazer uma representação
contra as secretarias.”
Praça Santa Rita
O vereador ressaltou o descaso da Prefeitura com a academia ao ar livre da praça Santa
Rita. O local está abandonado,
e os moradores da região não
podem utilizá-lo.

ver tanto sucateamento na
educação, na saúde.
Retrocessos
Talita apontou problemas
como negação da ciência, isolamento diante de outras lideranças mundiais, falta de diálogo, extinção do Ministério da
Cultura, reformas previdenciária e a trabalhista e fake news.
“No dia 1° de janeiro a gente
vai acabar com tanto sigilo que
teve nesse governo, que talvez a
gente esteja de cara com o maior
escândalo de corrupção do país”.
Cidade
A parlamentar elogiou votos
taubateanos a favor de Lula:
“Estou aliviada e feliz de saber
que 60.000 pessoas no município
votaram contra a barbárie”.

PALAVRA DOS VEREADORES

73ª sessão ordinária
A vereadora Vivi da Rádio comemorou a lei que proíbe a exigência do comprovante de vacinação contra covid para entrada
em eventos e em órgãos públicos.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

Está proibida a exigência de
comprovação de vacina em escolas e em departamentos [municipais]. Meu corpo, minhas
regras. Novamente eu repito a
fala da esquerda: “meu corpo,
minhas regras”. Eu vacino se eu
quiser; se eu não quiser, eu não
vacino. Eu tenho o direito de ir
e vir. Não foi isso que foi usado
aqui? Eu tenho o direito de ir e
vir, de escolher o que eu quero
para mim, para o meu filho e

O vereador Adriano Coletor Tigrão mostrou o relato de um munícipe que reclamou do atendimento de uma médica da UPA San
Marino. Ele levou a esposa à unidade com dor e inchaço no tornozelo, e a médica não a examinou
e nem pediu exames, apenas receitou medicamento para dor.

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania

Vamos cobrar a Secretaria [de
Saúde]. Já deixei meus R$ 465
mil de emenda de saúde para
a UPA San Marino. Que a gente
divida a população que vai no
San Marino para a Santa Helena
e também para o Cecap. São
quatro cidades no San Marino,
é por isso que não está dando
conta. Não quero ver mais fa-

para a minha família.
Eleição
Vivi destacou a eleição do governador Tarcísio de Freitas e
elogiou os votos que o presidente
Bolsonaro teve em Taubaté. Para
ela, as pessoas votaram a favor
“do que é certo, contra a ideologia de gênero e o aborto”.
Presidente
Sobre a eleição de Lula, Vivi
criticou a omissão das pessoas durante a campanha. “Sessenta milhões de pessoas tiveram medo de se posicionar,
depois foram lá e apertaram o
13. A gente tem visto aí os países
com governo comunista, e agora
surge uma ʻesperançaʼ, o Lula.
Quem sabe o Lula agora começa
a investir de novo nesses países.”

mílias chorando. Quero fazer
o meu melhor como vereador,
porque quando eu estava lá
fora eu reclamava demais.
Agora tenho que fazer diferente aqui, pois hoje sou representante do povo.
Eleição
Tigrão ressaltou que nunca
utilizou a tribuna para pedir voto
para um ou outro candidato à
Presidência e defendeu o direito
dos cidadãos escolherem os seus
representantes. “A democracia é
isso, escolha. E o brasileiro escolheu. Temos que saber perder e
saber ganhar. Que Deus abençoe
[os eleitos], que façam um trabalho maravilhoso.”
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73ª sessão ordinária
O vereador Alberto Barreto demonstrou insatisfação com o resultado das eleições presidenciais
e afirmou que, como consequência, irá votar contrário aos requerimentos de iniciativa de vereadores da esquerda.

ALBERTO BARRETO
PRTB

A partir de hoje, todo vereador
que votou com a esquerda,
que votou com o PT, e que colocar requerimento de investigação sobre a Prefeitura, eu vou
pedir votação em separado e
votar contrário. Vou pedir que
os demais vereadores votem
contrário comigo, porque essas
pessoas não merecem respeito
em relação ao combate à corrupção. Votaram por isso, co-

O vereador Diego Fonseca protocolou uma ação no Ministério
Público para tentar reduzir a demanda do Ambulatório de Reabilitação Madre Cecília e prometeu
ajudar com emendas impositivas.

DIEGO FONSECA
PSDB
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Nessa ação que protocolamos
no Ministério Público, nós relatamos os dados oficiais, que é
da fila de espera das crianças
que estão esperando o tratamento no Ambulatório de Reabilitação. São aproximadamente 200 crianças. Dentre
essas, quase 200 crianças já
têm um laudo de TEA [Transtorno do Espectro Autista] e
não tem atendimento. Pensando nisso, nos reunimos com
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locaram o maior corrupto
da história no poder. Eu vou
tomar essa atitude. Vou pedir
em todos os requerimentos
para votar separado. Não vou
compactuar com isso aí.
Votos taubateanos
O parlamentar agradeceu os
117.578 mil votos de Taubaté
ao presidente Jair Bolsonaro e
afirmou que estes eleitores “escolheram o lado certo, da defesa
da família e dos valores contra
a corrupção”. Ele condenou os
votos dados ao candidato Lula:
“Que vergonha para o mundo!
A gente elegeu um ladrão corrupto, condenado. Que mensagem a gente está mandando
para o mundo?”

o Mário Peloggia [secretário
de Saúde], juntamente com
os pais, e com a totalidade
das nossas emendas da área
da saúde, que são R$461 mil,
iremos tentar zerar essa fila. A
emenda que vamos colocar é
para reforçar a dotação orçamentária para reduzir a demanda reprimida do Ambulatório de Reabilitação.
Apoio
Diego afirmou que o deputado estadual Sérgio Victor garantiu que irá tentar ajudar a
causa. Ele também cobrou apoio
do prefeito José Saud: “Olhe com
atenção para a inclusão.”

PALAVRA DOS VEREADORES

73ª sessão ordinária
para convidá-los a participar
na sexta-feira agora, dia 4,
a partir das 9h, e no dia 7, a
qual nós teremos também
o prazer de presidir, às 18h.
Nós tivemos a honra, a grande Convidamos todos vocês
responsabilidade, de presidir a participarem, principalas duas primeiras audiências mente na segunda-feira, que
públicas da LOA, da nossa ocorrerá a partir das 18h e
Lei Orçamentária, de como tem uma possibilidade maior
o nosso dinheiro será gasto da população participar.

A vereadora Elisa Representa
Taubaté falou sobre as primeiras
audiências públicas que debateram a Lei Orçamentária Anual
de 2023 e convidou a população
para as demais reuniões.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

a partir do ano que vem, em
2023. Presidimos a audiência
que foi a apresentação da
Câmara, do IPMT, da Unitau e
das suas fundações e a outra,
que foi da Prefeitura, de várias
secretarias. Aproveito também

Inscrições EMCA
A parlamentar comentou
que as inscrições para a Escola
Municipal de Ciências da Aeronáutica estão abertas e destacou o alto índice de aprovação da escola na Anac.

desta Casa, foi com audiência
que conquistamos esse benefício para as taubateanas, que
hoje têm uma saúde. Pelo
Terminamos o Outubro Rosa,
menos na área oncológica da
tivemos trabalhos importantes
mama, estamos avançando e
envolvendo a saúde da mulher.
evoluindo muito.

O vereador Jessé Silva ressaltou
o trabalho da Câmara Municipal
em prol da campanha do Outubro
Rosa, que se encerrou no dia 31.

JESSÉ SILVA
PL

É uma pauta que eu milito bastante, destino emenda, busco
recursos, parcerias, para que a
mulher taubateana, principalmente, possa ter, por exemplo,
a fila zerada na Central de
Vagas. Quando ela pega encaminhamento no Pamo do seu
bairro e apresenta na Central de
Vagas, a taubateana não pega
mais fila. É fruto de um trabalho

Novembro Azul
Jessé lembrou que agora começa a campanha Novembro
Azul, de conscientização contra
o câncer de próstata, e cobrou a
população masculina.
“Você, homem, que já está na
idade de fazer os preventivos,
você precisa levar a sério. A
saúde tem que ser levada a sério,
e prevenir é muito melhor do
que remediar.”
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PALAVRA DOS VEREADORES

73ª sessão ordinária
O vereador João Henrique Dentinho falou sobre a palestra e a
montagem de cesta básica realizada com jovens catequizandos da
Paróquia São José Operário.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

Eu tive que estar nesse local
com os jovens, os catequizandos da Paróquia São José
Operário, e nós demos uma palestra falando sobre Frederico
Ozanan e sobre São Vicente de
Paulo. Todos esses jovens levaram alimento, montaram
cesta básica, e agora, com autorização dos pais, a gente vai
fazer um final de semana em
que eles vão até famílias carentes, [para que] façam a en-

O vereador Moises Luciano Pirulito celebrou o recapeamento
asfáltico da avenida Cinderela, que
deve começar em janeiro.

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL
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A Gurilândia é um bairro muito
grande, e essa avenida Cinderela vai fazer muita diferença
na vida de várias pessoas, inclusive para quem tem acesso
à UPA San Marino, quem utiliza
essa avenida para ir trabalhar,
quem utiliza vindo de Pindamonhangaba para entrar no centro
de Taubaté, adentrar os bairros,
as redes de hipermercados
e atacadistas da região. São
tantos anos que os moradores
e munícipes do bairro estão
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trega e conheçam a realidade
desse Brasil que a gente conhece há muito tempo.
Eleição
Dentinho parabenizou a “conservadora Taubaté” e comemorou os votos a favor de Jair
Bolsonaro. Para ele, foram votos
“a favor da família cristã, da verdadeira democracia, de todos os
ideais de liberdade, contra a ideologia de gênero para criançasʼʼ.
Ele parabenizou a eleição do governador Tarcísio de Freitas e
afirmou que reza para o Brasil.
Eventos
O parlamentar elogiou a festa
de São Judas Tadeu, do bairro
Granjas Reunidas, e o jantar
dançante da Paróquia de Santo
Antônio de Lisboa.

aguardando essa melhoria, e
dessa vez o bairro vai ser contemplado com uma das principais avenidas.
Desperdício Zero
O vereador comentou que a
lei Desperdício Zero, de sua autoria, já está sendo colocada em
prática, além de ter ganhado espaço na mídia da região. O projeto visa combater a fome e o
desperdício de alimentos.
Fiscalização
Pirulito mostrou fotos de sua
visita ao Pamo do Belém para verificar os remédios disponíveis e
apontar melhorias para o local,
inclusive na rampa de acesso. Na
Secretaria de Esportes, ele apresentou emendas impositivas.

PALAVRA DOS VEREADORES

73ª sessão ordinária
O vereador Paulo Miranda reconheceu o trabalho do secretário
de Mobilidade Urbana, Tiago Dias,
e parabenizou o serviço realizado
na rua Márcio, na Estiva.

PAULO MIRANDA
MDB

Eu queria fazer um agradecimento ao secretário Tiago, a
tão sonhada lombada na rua
Márcio, que a gente - ufa! -,
que a gente pediu através de
emenda parlamentar, e agora
saiu a lombada lá. Isso vai beneficiar a igreja, o pessoal que frequenta lá a Igreja do Santuário
São Benedito [Paróquia Nossa
Senhora Mãe da Igreja].
Precaução
Paulo Miranda alertou para o

risco de motoristas desatentos
no trecho e ressaltou que a instalação da lombada era necessária, “para que os mais calorosos motoristas andem com
mais calma para que as pessoas, [principalmente] muitas
pessoas de idade, possam fazer
a travessia ali pra ir pra a sua
missa”.
Sinalização
O vereador frisou, no entanto, que falta sinalização
apropriada para orientar os
motoristas e garantir segurança dos pedestres no local.
“Quero agradecer o secretário
Tiago, da Mobilidade Urbana,
mas preciso dizer que ainda
falta lá fazer as faixas e a pintura
de solo. Então, mais uma vez,
muito obrigado aí ao Tiago.”
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ATOS OFICIAIS

Sessão
74ª SESSÃO ORDINÁRIA
8.11.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Eleição para 2º Vice-Presidente da Mesa
da Câmara.
Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens
e de proposições apresentadas pelos
Vereadores.
Discussão e votação de proposições em
destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
2ª discussão e votação da Proposta de
Emenda à Lei Orgânica do Município nº
4/2022, de autoria da Vereadora Vivi da
Rádio e outros vereadores, que altera a
redação do inciso IX, do artigo 168 da Lei
Orgânica do Município de Taubaté para
acrescentar o Mercado Municipal como
patrimônio cultural do município de
Taubaté.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 100/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza concessão
de direito real de uso de bem público municipal à Empresa CALM STEEL - CALDERARIA & USINAGEM LTDA-ME e dá outras
providências.
ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 67/2022, de autoria do Vereador Douglas Carbonne, que denomina
José Ferreira Dias o prédio da COORDEC
- Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil.
ITEM 4

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 101/2022, de autoria do
Vereador Douglas Carbonne, que denomina Academia ao ar livre Rute Pereira
Fagundes.
ITEM 5
Discussão e votação única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 20/2022, de autoria do Vereador Richardson da Padaria,
que altera o Decreto Legislativo nº 11, de
28 de maio de 1991 (Títulos de Cidadania
Taubateana).
PALAVRA DOS VEREADORES
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, Republicanos
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Plenário Jaurés Guisard, 4 de novembro
de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Ato da Mesa
ATO Nº. 10/2022
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS
RESOLVE:
Art. 1º Este Ato regulamenta a realização

de viagens e o pagamento de diárias e
passagens no âmbito da Câmara Municipal de Taubaté.
Art. 2º Considera-se viagem o deslocamento em caráter eventual ou transitório
para além dos limites do município de
Taubaté.
Art. 3º A viagem poderá ser realizada:
I- em veículo da Câmara Municipal, conduzido exclusivamente por servidor ocupante do cargo de Motorista Legislativo;
II- em meio de transporte coletivo contratado pela Câmara Municipal especialmente para tal finalidade, com o custeio
da respectiva passagem.
Art. 4º A Câmara Municipal custeará as
despesas com hospedagem e com inscrição para cursos, palestras, treinamentos, congressos e demais atividades
educacionais e de interesse público.
Art. 5º A realização de viagem depende
de autorização:
I- do Presidente da Câmara:
a) para os servidores;
b) para os vereadores, dentro do estado
de São Paulo;
c) para os vereadores componentes de
Comissão de Representação designada
pela Mesa da Câmara, dentro ou fora do
estado de São Paulo.
II - do Presidente da Câmara, após a aprovação pelo Plenário:
a) para os vereadores, fora do estado de
São Paulo;
b) para os vereadores componentes de
Comissão de Representação requerida
por vereador.
Art. 6º Cada vereador poderá realizar
até quatro viagens por mês, incluídas
as viagens realizadas a seu serviço por
servidores do Gabinete Legislativo e as
viagens como membro de Comissão de
Representação.
§ 1º As viagens são intransferíveis de um
vereador para outro.
§ 2º É vedado o acúmulo de viagens não
realizadas para os meses subsequentes,
bem como a antecipação de viagens.
§ 3º O requerimento de viagem formulado pelo vereador conterá a data, o
local de destino, o motivo e os compo-
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nentes do deslocamento.
§ 4º As viagens com pernoite ou deslocamento aéreo deverão ser autorizadas
pelo Presidente da Câmara após aprovação pelo Plenário, nos termos do art.
4º deste Ato.
Art. 7º As despesas do vereador em
viagem não serão ressarcidas pela
Câmara Municipal, observado o disposto
no art. 4º deste Ato.
Art. 8º O servidor a serviço da Câmara
cuja viagem tiver duração superior a seis
horas e tiver por destino município localizado a mais de 100 (cem) quilômetros
de distância de Taubaté fará jus à percepção de diária no valor correspondente a 1 UFMT por dia de deslocamento.
§ 1º Para efeito do que dispõe o caput,
considera-se viagem a serviço da Câmara:
I- o deslocamento para o desempenho
de atividade vinculada às atribuições do
cargo ou função do servidor;
II- o deslocamento para a participação
em cursos, palestras, treinamentos,
congressos e demais atividades educacionais vinculadas ao cargo ou função do
servidor;
III- o deslocamento para a realização de
diligência vinculada às funções transitórias de que trata o artigo 92 da Lei Complementar nº 401, de 2016.
§ 2º Em caso de pernoite, o valor da diária
será duplicado a cada pousada, salvo se
a Câmara prover alojamento ao servidor.
§ 3º Em caso de viagem para fora do
Brasil, o valor da diária será duplicado,
sem prejuízo do disposto no § 2º deste
artigo.
§ 4º A diária será adimplida antecipadamente, de uma única vez, exceto:
I- em casos imprevistos ou de emergência, em que a diária poderá ser adimplida no decorrer do afastamento; e
II- quando o afastamento compreender
período superior a oito dias, caso em que
poderá ser paga parceladamente, a critério da Administração.
§ 5º O servidor que receber diária e não
se afastar do município conforme os
critérios mencionados no caput fica
obrigado a restituí-la integralmente no
20

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

prazo de vinte e quatro horas.
§ 6º É vedado o pagamento de diária na
hipótese do artigo 3º, II, correspondente
ao dia da viagem, caso ela tenha duração
total inferior a seis horas.
§ 7º Em caso de viagem realizada a
serviço de vereador por servidores do
Gabinete Legislativo, somente um deles,
indicado no requerimento de viagem,
fará jus à percepção de diária.
Art. 9º Fica revogado o Ato da Mesa nº 2,
de 2018.
Art. 10º Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 03 de novembro de 2022.
A MESA DA CÂMARA
ATO DA MESA nº. 11/2022
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS
CONSIDERANDO o disposto no Art. 4°, Lei
Municipal nº 5.776 de 27 de outubro de
2022:
“Art. 4º Fica proibido a exigência de comprovante vacinal contra Covid-19 de servidores, ocupantes de cargos, de funções
e de empregos públicos da administração
pública direta e indireta, como condição
para o desempenho de suas funções ou
para manutenção de seus trabalhos.”
RESOLVE,
Art. 1º. Revogar o Ato da Mesa nº 8/2021.
Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 03 de novembro de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Compras
AVISO
Encontra-se afixada no quadro de avisos
localizado na sede da Câmara Muni-
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cipal de Taubaté, Avenida Professor
Walter Thaumaturgo, 208, a relação de
compras efetuadas pelo Legislativo, no
período compreendido de 01/10/2022
31/10/2022, em obediência ao que estabelece o artigo 16, da Lei nº. 8.666, de 21
de junho de 1.993, e suas alterações.
Taubaté, 01 de novembro de 2022.
Joel Ribeiro Dias Junior
Diretor-Geral

Lei
LEI Nº 5.777, DE 31 DE OUTUBRO DE
2022
Autoria: Vereadores Boanerge e Alberto
Barreto e Vereadora Vivi da Rádio
Dispõe sobre a expressa proibição de
instituições de ensino públicas e privadas, bem como bancas examinadoras de seleções e concursos públicos
municipais de usarem novas formas
de flexão de gênero e de número das
palavras da língua portuguesa, em
contrariedade às regras gramaticais
consolidadas.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo a seguinte Lei,
nos termos do § 2º do artigo 37 da Lei
Orgânica do Município de Taubaté:
Art. 1º É vedado a todas as instituições
de ensino no município, independentemente do nível de atuação e da natureza pública ou privada, bem como
as bancas examinadoras de seleções e
concursos públicos municipais, prever
ou inovar, em seus currículos escolares
e em editais, novas formas de flexão de
gênero e de número das palavras da
língua portuguesa, em contrariedade
às regras gramaticais consolidadas e
nacionalmente ensinadas.
§ 1º A vedação do caput do art. se estende a linguagem de sinais.
§ 2º A violação do disposto no caput
desse artigo, em instituições de natureza pública, acarretará sanções aos
servidores que ministrem conteúdos
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da denominada linguagem neutra seja
de forma direta ou indireta, devendo
tal caso ser encaminhado à Corregedoria do Município de Taubaté.
§ 3º A violação do disposto no caput
desse artigo, em instituições de natureza privada, acarretará penalidades
administrativas, cumulativamente, no
caso de reincidência:
I - advertência;
II - suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento.
Art. 2º Após a regulamentação do Poder
Executivo, a Secretaria de Educação do
Município de Taubaté empreenderá
todos os meios necessários para a valorização da língua portuguesa culta
em suas políticas educacionais, impedindo qualquer iniciativa destoante das
normas e orientações legais de ensino.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com instituições públicas e privadas voltadas à
valorização da língua portuguesa de
acordo com norma culta consolidada e
nacionalmente ensinada.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 31 de
outubro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Solenidade
TÍTULOS DE CIDADANIA TAUBATEANA
O Presidente da Câmara Municipal
de Taubaté, Vereador Paulo Miranda,
convida para a solenidade de entrega
de Títulos de Cidadania Taubateana,
ocasião em que receberão suas honrarias os agraciados:
Sr.ª Marli de Oliveira Narciso, por iniciativa do Ver. Boanerge;
Sr. Vanderlei José de Almeida, por iniciativa do Ver. Diego Fonseca;
Sr. Reinaldo Santos Barbosa, por iniciativa do Ver. Adriano Coletor Tigrão;
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Dr.ª Maria Helena Magalhães da Silva
Rezende, por iniciativa da Ver.ª Talita
Cadeirante.
Dia 10 de novembro de 2022, quinta-feira, às 14h00
Plenário “Jaurés Guisard”

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas e
seus anexos estão disponíveis no site camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 2528/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe
esta Casa sobre o plano de carreira dos
professores da rede municipal de ensino.
Of. nº 1332/2022
A Diretoria Pedagógica da Secretaria de
Educação informa que o plano de carreira dos professores da rede municipal
de ensino está em fase de discussões
junto a uma comissão instituída para
esse fim, após estão previstas audiências
e plenárias, encaminhamento para o
Conselho Municipal de Educação e envio
a essa E. Casa de Leis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2529/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre identificação dos motivos das
faltas dos pacientes às consultas marcadas no sistema público de saúde.
Of. nº 1332/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Saúde:
- Qual o índice do absenteísmo em consultas no sistema de saúde pública de
Taubaté nos últimos três anos?
Especialidade
2019 - 35.387

2020- 17.744
2021- 19.878
Atenção Primária de Saúde
2019 / Agendados - 305.819 / Faltas:
72.627 - 23,74%
2020 / Agendados - 203.508 / Faltas 60.539 - 29,75%
2021 / Agendados - 222.439 / Faltas 29.924 - 13,45%
- Foi feito algum estudo/pesquisa para
identificar as causas das ausências dos
pacientes nas consultas?
Não foi realizado um estudo específico
no município para conhecimento dos
motivos do absenteísmo, porém, considerando que tal situação é um problema
mundial no contexto de assistência à
saúde, temos conhecimento de diversos
estudos que identificaram causas de caráter sociocultural, geográfico e econômico que levam ao absenteísmo do
usuário, entre eles: o esquecimento do
usuário quanto ao agendamento prévio,
melhora do quadro clínico, falha na comunicação entre o serviço de saúde e o
usuário, horário não compatível para o
atendimento, usuário doente no dia da
consulta, dificuldade com transporte.
- Existe diferença do absenteísmo na primeira consulta e no retorno?
Esta diferença é variável mês a mês, não
sendo possível realizar comparação com
dados precisos.
- A Prefeitura de Taubaté pretende implantar um aplicativo de saúde, aumentando o controle dos agendamentos
pelo poder público e que poderá ajudar
na solução das faltas em consultas médicas agendadas? Se sim, há uma data
prevista para que esse aplicativo seja
implantado?
A Prefeitura vem estudando instrumentos para realização de agendamento
por outros meios de comunicação, sendo
que na Central de Agendamentos e na
Central de Regulação para o agendamento de Transporte Fora do Município
já está sendo utilizado (ainda em fase de
teste e implantação) o agendamento via
Whatsapp.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2530/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe
esta Casa sobre a obra de alargamento
da avenida João Batista Ortiz Monteiro,
Parque Senhor do Bonfim.
Of. nº 1332/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que existe projeto para alargamento da avenida João Batista Ortiz
Monteiro, porém, não há previsão orçamentária para a sua execução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2531/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a manutenção dos aparelhos de ginástica ao ar
livre localizados na praça Santa Cruz, no
Bonfim.
Of. nº 1332/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada nova vistoria no local,
para avaliação das necessidades atuais
de manutenção, para posterior providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2532/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que venha realizar a pintura e
devida sinalização de solo em todas as
ruas da Vila Olímpia.
Of. nº 1326/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que entrará em sua programação
a implantação da sinalização horizontal
nas ruas da Vila Olímpia.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2533/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudo para
22
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ampliação no horário de funcionamento
dos PEVs - Postos de Entrega Voluntária.
Of. nº 1321/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que não obstante a necessidade
de recursos como: mão de obra (horas
extras), caminhões, etc., para a ampliação do horário de atendimento dos
PEVs; será realizada a avaliação, para
possíveis alterações, oportunamente,
conforme solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2534/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o atendimento do programa
Qualist em nosso Município
Of. nº 1321/2022
Seguem as informações prestadas pela
Gestão da Área de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde, acerca
do atendimento do programa Qualist
em nosso município:
1. As equipes do Qualist são divididas
em três grandes áreas, compostas mediantes regionalização do município.
2. As equipes são compostas por enfermeiro, fisioterapia, fonoaudiólogo,
médico, motorista, nutricionista e técnicos de enfermagem.
3. O programa está em fase de implantação de novas propostas, com
contratações já realizadas de enfermeiros e em andamento para médicos
e técnicos de enfermagem. Os fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionista são equipes de apoio para todas
as áreas do serviço.
4. O atendimento do Qualist contempla o tratamento de acamados residentes no município de Taubaté, encaminhados pela rede pública e que
tenham um cuidador com disponibilidade para acompanhar a assistência,
das áreas que compõem a equipe multiprofissional para quais houver indicação clínica a ser definida pelos pro-
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fissionais da equipe. Até o momento, a
descontinuidade devido à falta de insumos ou profissionais não ocorreu, e
vale ressaltar que critérios de desligamento são apresentados para os pacientes no ato da adesão ao serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2535/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre demandas relacionadas à Secretaria Municipal de Educação de Taubaté.
Of. nº 1323/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2536/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe sobre danos causados ao Teatro
Metrópole.
Of. nº 1323/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que a causa do dano é
de uso pelo tempo, sendo que a cortina
se deteriorou devido à falta de manutenção e umidade, tendo no mínimo
uns 35 anos em atividade. Devido ao
uso, ninguém foi responsável direto
pela avaria em questão e, não há que
se falar em processo administrativo disciplinar. O responsável pelo Teatro Metrópole enviou à Secretaria de Cultura e
Economia Criativa, para conhecimento,
todas as manutenções que se fazem necessárias para o bom funcionamento do
mesmo. Segue relação de servidores responsáveis: Ari Braga Sillos Junior - 45701,
Mateus Assis dos Santos - 50817, e Henrique Costa Aguiar - 50681.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2537/2022
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Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que encaminhe cópia de contratos dos estagiários
que prestam serviços no Museu Monteiro
Lobato.
Of. nº 1323/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que há 14 contratos individualizados dos estagiários do Museu
Monteiro Lobato. Esclarece-se que se
trata de maneira padrão de contratação
desta Prefeitura com o CIEE, não sendo
possível outro meio de contratação
imediato.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2538/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre o descarte de lixo hospitalar junto
com o lixo reciclável para as cooperativas.
Of. nº 1323/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que:
1) A coleta de resíduos de saúde é realizada diariamente, com média de coleta
de 2,25 t/dia;
2) Os resíduos hospitalares são encaminhados à Estação de Tratamento de Resíduos de Saúde, localizada na área do
Aterro Municipal;
3) Será oficiado à concessionária EcoTaubaté para que apure e se manifeste
sobre os fatos ocorridos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2539/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre quais são as associações e os
centros comunitários que estão funcionando em prédios públicos em Taubaté.
Of. nº 1323/2022
O Departamento de Governança, da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, informa que está em anda-
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mento o cadastramento das associações
de bairros e os centros comunitários em
funcionamento, e em breve será enviado
à nobre vereadora.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2541/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o cumprimento da Lei 3.432,
de 5 de setembro de 2000, em vigor no
município.

Requerimento N° 2540/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre EMEIEF Prof. Ana Silva Paolichi Ferro, Jardim Continental.

Of. nº 1333/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Procuradoria-Geral do Município.
Prefeito Municipal

Of. nº 1323/2022
Seguem as informações do Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação:
I- A unidade passou por dois furtos em
semanas consecutivas. Em ambos os
casos, a equipe de manutenção elétrica
esteve na escola logo no dia útil subsequente ao ocorrido, para verificação da
situação e levantamento de materiais.
A equipe realizou parcialmente o restabelecimento de energia dos locais onde
foi realizado o furto. Para o restabelecimento total da energia, está sendo realizado um estudo para a melhor forma
de reposição dos materiais furtados,
devido ao alto custo dos fios.
II- Como ação para prevenção de
furtos, a Secretaria de Educação realizará a concretagem das caixas de passagem dos fios elétricos, construção de
muro nos fundos da unidade e uso de
fiação de alumínio, visto que esta desencoraja o interesse de ladrões. A Prefeitura está realizando a instalação de
câmeras nas escolas, modelo com giro
de 360º e zoom, todas essas são integradas ao CGI (antigo COI), e a unidade
em questão será contemplada com esta
aquisição.
III- A equipe de manutenção da Secretaria de Educação iniciou em 5/9/22
a construção do muro nos fundos da
unidade, visto que essa é a área mais
vulnerável. Será realizado um estudo
técnico para verificar a possibilidade de
murar o restante do perímetro escolar.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2542/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria competente, informações a respeito sobre o prédio em que
fica armazenado patrimônio considerado
“Descarte” / “Sucata” da prefeitura, localizado na praça Felix Guisard, 43, Centro,
bem como informações sobre os equipamentos estocados no local.
Of. nº 1325/2022
Seguem as informações prestadas pela
Área de Patrimônio: O prédio em questão
é de propriedade do Sr. Celso Luiz Martins
Vieira. Sendo assim, a Prefeitura loca o
imóvel desde 2008. Os materiais que encontram-se no local foram descartados
pelas unidades da Prefeitura, por não estarem em condições de uso. Os materiais
ficam aguardando até que se tenha um
volume adequado para que seja feito um
leilão público. O tempo que ficam aguardando para serem leiloados varia muito,
pois temos que esperar ter um volume
grande para poder ser feito o leilão. O
material foi comprado no ano de 2016, e
nos foi enviado em 23/8/2022.(conforme
memorando em anexo).
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2543/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através
da secretaria competente, informações
quanto à execução das emendas parla-
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mentares destinadas pelos deputados
Eduardo Bolsonaro e Valéria Bolsonaro.
Of. nº 1334/2022
O Departamento de Convênios e Transferências Intergovernamentais informa que:
1- O valor da emenda parlamentar destinada pelo deputado Eduardo Bolsonaro no importe de R$415.000,00 para
a reforma da Escola Cívico-Militar já foi
executado?
Não houve execução, uma vez que até a
presente data a emenda citada não foi
creditada em favor da municipalidade.
2- Caso negativo, em que fase se encontra o processo para utilização da referida emenda?
Embora a Prefeitura não tenha recebido tais recursos, os projetos estão
sendo providenciados pela Secretaria
contemplada.
3- Os valores das emendas parlamentares destinadas pela deputada Valéria
Bolsonaro, no importe de R$100.000,00
para o Samu, R$100.000,00 para a Escola
Cívico-Militar e R$100.000,00 para o futebol feminino já foram executados?
Os recursos para a Escola Cívico-Militar e
para o futebol feminino são oriundos de
transferência especial estadual e estão
em fase de empenhamento pelo Governo do Estado, e por assim ser, ainda
não foram creditadas em prol do município. O recurso do Samu, objeto da
Emenda 2021.093.21672 da transferência
fundo a fundo custeio - Impositiva LOA
17.309, de 29/12/20 - Res. SS 86/2021,
classificado com o CA 302.0162, foi empenhado em 30/9/2021 a favor do Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do
Paraíba e da Região Serrana - Cisamu, no
valor de R$100.000,00, sendo totalmente
processado.
4 - Caso negativo, em que fase se encontra o processo para utilização das referidas emendas?
No que tange aos recursos oriundos da
emenda de transferência especial estadual, embora não houve crédito até a
presente data, as secretarias envolvidas
24
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estão desenvolvendo os respectivos projetos. A Secretaria de Saúde informa que
o repasse financeiro indicado pela deputada estadual Valéria Bolsonaro, por
meio da Resolução 86, de 4/6/2022, demanda 2021SS05119, foi utilizado integralmente no custeio de ações de saúde
do Samu, conforme anexa nota de empenho e nota de liquidação do repasse.
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2544/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através
da secretaria competente, informações
quanto à realização do mutirão de urologia em nosso município.
Of. nº 1334/2022
Seguem as informações prestadas pela
Gestão da Área de Atenção Especializada,
da Secretaria de Saúde:
1. Qual o valor do contrato firmado com
a Litotau?
O contrato com a Litotau, com a finalidade de executar os serviços em urologia, tem o valor de R$1.725.600,00. A
cópia segue anexa a este documento.
2. Quais são os procedimentos disponibilizados nesse contrato?
Os procedimentos disponibilizados neste
contrato incluem: consultas em urologia,
ultrassonografia de bolsa testicular, ultrassonografia de rins e vias urinárias, ultrassonografia de próstata, litotripsia, vasectomia, postectomia, urofluxometria,
cauterização de condiloma, estudo
urodinâmico.
3. Segundo o site da Prefeitura, o mutirão
da urologia teve início dia 23/5/2022, e
seriam atendidos 30 pacientes por dia.
Estes atendimentos estão ocorrendo?
Sim, os atendimentos estão ocorrendo diariamente, com média diária
de 31 atendimentos/dia no último
mês faturado.
4. Quantos atendimentos já foram reali-
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zados pelo mutirão até o momento?
Os meses já finalizados e faturados, com
competência até julho de 2022, computam o total de 1.458 atendimentos,
contemplando todos os procedimentos
inclusos no contrato.
5. Por que não houve maior divulgação
deste mutirão na cidade?
Os mutirões foram divulgados na mídia
do município desde o início dos atendimentos, além das redes sociais da Prefeitura Municipal de Taubaté e algumas
emissoras de televisão.
6. Qual a demanda da fila de espera de
pacientes com cólica renal?
Considerando que a cólica renal é um
episódio de dor intensa e aguda, os pacientes nestas condições comparecem
nas unidades de urgência e emergência
para atendimento prioritário. Desta maneira, os pacientes atendidos em UPAs
não são considerados ambulatoriais
para serem atendidos via agendamento
eletivo. Os pacientes que aguardam em
lista de espera ambulatorial para a especialidade de urologia podem constar
com CID de cólica renal, estando estáveis
e podendo aguardar o agendamento
eletivo. Este número está incluso na demanda para consultas de urologia, que
totaliza atualmente 1.145 pacientes para
consultas em aguardo na rede municipal.
7. Além da Litotau, a nossa rede de saúde
local também atende essas situações ou
somente através da Central de Vagas?
Sim, nossa rede municipal de saúde
atende consultas em urologia, realiza ultrassonografias e procedimento de vasectomia, cauterização de condiloma
(serviço desativado atualmente) e urodinâmica (serviço desativado atualmente).
8. Em caso positivo de atendimento pela
nossa rede de saúde local, quantos atendimentos foram feitos até o momento?
Com base nos dados do ano vigente
(2022), os atendimentos na rede própria
municipal até agosto foram: 4.800 consultas, média de 1.000 ultrassonografias
na área de urologia (próstata, rins e vias
urinárias e bolsa testicular), 140 vasectomias, três estudos urodinâmicos e dez
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cauterizações de condiloma.
Prefeito Municipal

para que realize a manutenção dos brinquedos do playground localizados na
praça Monsenhor Evaristo, Estiva.

Requerimento N° 2545/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudos técnicos
que possibilitem a colocação de mais
redutores de velocidade na rua Profª.
Escolástica Maria de Jesus, no Jardim
Baronesa.

Of. nº 1327/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo
através do Ofício 15/2021 – 11° 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 lombofaixa), sem que antes seja justificada por
estudos técnicos. Na Resolução 600/2016
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada 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. 1º diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessita e 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”. A Secretaria
realizará estudos no local indicado, a fim
de verificar se o mesmo se enquadra nos
critérios estabelecidos pela resolução.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Of. nº 1327/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo
através do Ofício 15/2021 – 11° 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 lombofaixa), sem que antes seja justificada por
estudos técnicos. Na Resolução 600/2016
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada 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. 1º diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessita e 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”. A Secretaria
realizará estudos no local indicado, a fim
de verificar se o mesmo se enquadra nos
critérios estabelecidos pela resolução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2546/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que designe a Secretaria de Serviços Públicos,

Requerimento N° 2547/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que considere informar qual o prazo para regulamentação do disposto na Lei Complementar 7/91, em seu artigo 670-A, § 4.
Of. nº 1348/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que se encontra em fase final de redação
a elaboração a minuta de decreto, para

posterior publicação.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2548/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
considere realizar estudos de viabilidade
e técnicos para instalação de um skatepark na Vila Olímpia.
Of. nº 1348/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que realizará estudos de viabilidade técnica para instalação de um skatepark na Vila Olímpia.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2549/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
melhorias na iluminação dos parques
públicos municipais.
Of. nº 1357/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a revitalização do sistema de
iluminação dos parques será inserida no
escopo do processo de terceirização.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2550/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
Secretaria de Saúde, que realize campanha de conscientização aos funcionários e professores da rede de educação municipal abordando temas de
transtornos psicológicos acometidos por
crianças.
Of. nº 1363/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Educação. A Secretaria de Saúde, por
meio da Divisão de Saúde Mental, que é
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composta por serviços, entre eles, dos
Centros de Atenção Psicossocial (Caps,
Caps II e Caps-AD) e do Grupo de Prevenção do Suicídio e Atenção Às Vítimas
de Tentativas de Suicídio e Cuidados de
Seus Familiares, vem desde 2021 desenvolvendo ações em rede, entre saúde
mental e educação, que já envolvem os
professores, diretores e coordenadores,
inclusive este ano foram realizadas pelo
Caps Infantojuvenil, nos meses de abril,
junho e julho/2022. Vale ressaltar que,
para o mês de outubro/2022, por meio da
Eade - Equipe de Atenção à Diversidade
Escolar, está programada uma ação
voltada para os servidores (escriturários),
pelo Grupo de Prevenção do Suicídio,
que abordará questões de autocuidado
emocional,
diversidade
escolar,
promoção e capacitação para identificar
fatores de riscos (sinais) e de proteção
em relação aos alunos (crianças e adolescentes). A Divisão de Saúde Mental,
por meio da Secretaria de Saúde, participa junto à atenção primária de saúde,
do Programa Saúde na Escola (PSE), que
visa uma política intersetorial da saúde e
da educação, sendo uma estratégia de integração e de disseminação de conhecimento e práticas para o desenvolvimento
da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras e municipais.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2552/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudos para viabilizar a colocação de placa de identificação na quadra coberta da avenida Cinderela, no Jardim Gurilândia
Of. nº 1357/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será incluída em sua programação a reimplantação da placa denominativa do Ginásio Esportivo Gardênia
Adriana da Silva.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
26
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Requerimento N° 2553/2022
Autor: Cesinha da Academia
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade que
proceda à sinalização da proibição de
parar e de estacionar com a instalação de
prismas na rua Ubatuba.
Of. nº 1350/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que em vistoria técnica ao local
analisou que a distância entre o portão
da garagem do n°123 e o leito carroçável, há 7,1 m (recuo mais calçada mais
espaço de estacionamento), o que verificou-se ser um espaço seguro para o motorista visualizar o tráfego e acessar a via.
Apontou-se, também, que a rua Ubatuba,
por ser área central, possui demanda
de vagas. Uma sinalização de proibido
estacionar retiraria dos munícipes a
oferta de estacionamento no local, 40
metros antes e depois da placa, conforme as normas do Contran. Acrescenta-se, ainda, que o espaço entre os dois
imóveis é de 5,30 m, o que comporta uma
vaga de carro ou quatro vagas de motos,
ficando, assim, impossibilitada até o momento, a supressão da vaga apontada no
requerimento.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2554/2022
Autor: Cesinha da Academia
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade que
realize estudo para tornar via de mão
única a rua Cel. Benedito Elpídio Hidalgo
- Conj. Res. Urupês.
Of. nº 1350/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, para implantação da alteração de sentido de circulação em uma
via, é necessário um estudo do bairro em
sua totalidade, para que seja implantado
o sistema de binários, e não prejudique
as condições de segurança e de tráfego
na região. Nesses casos é recomendado
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um abaixo-assinado dos moradores das
vias que sofrerão alteração, contendo
nome e endereço completos, documento
de identidade, assinatura e telefone, concordando com as alterações. Por fim, a
Secretaria de Mobilidade Urbana avaliará
tecnicamente a sugestão de mudança
de sentido de circulação para a rua Coronel Benedito Elpídio Hidalgo e, reforça
que, sendo viável a implantação de mão
única, deverá ter a anuência da comunidade local.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2555/2022
Autor: Cesinha da Academia
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que
determine à Secretaria de Meio Ambiente que realize estudo para avaliar situação de exemplar arbóreo no bairro
Jabuticabeiras.
Of. nº 1350/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação da árvore e posterior adoção
das providências necessárias.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2556/2022
Autor: Cesinha da Academia
Requerer ao Egrégio Plenário autorização para realização de audiência pública para debater a perturbação da
ordem da região central.
Requerimento N° 2557/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria de Mobilidade
Urbana para que verifique o calçamento irregular na rua São José, altura
nº 35 - Centro.
Of. nº 1364/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana in-
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forma que deve ser seguido o que orienta
o artigo 100 do Decreto 13.410, de 24 de
setembro de 2014: “Os responsáveis por
imóveis, edificados ou não, situados em
vias ou logradouros públicos e/ou loteamentos dotados de calçamento ou guias
e sarjetas são obrigados a construir as respectivas calçadas na extensão correspondente a sua testada, e mantê-las em perfeito estado de conservação.” O mesmo
decreto, no artigo 36, nos parágrafos 10,
2° e 3°, e artigo 37, regulamenta os procedimentos a serem tomados quando o
proprietário não constrói ou mantém a
calçada com a conformidade exigida. A
Secretaria de Mobilidade Urbana informa
que solicitará à Divisão de Fiscalização
de Posturas que informe ao proprietário
para que execute o reparo na calçada.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2558/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que considere a possibilidade de realização das
obras necessárias, bem como a instalação de sinalização viária para coibir o
estacionamento de veículos pesados na
rua Rita Maria de Oliveira Marcondes de
Moura.
Of. nº 1348/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que foi instalada a sinalização viária
para coibir o estacionamento de veículos
pesados na rua ao lado do Campo do Rodoviário Futebol Clube, conforme fotos
abaixo. A sinalização horizontal será implantada assim que a Secretaria de Obras
realizar os reparos na via.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2559/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que considere informar quais são as possibilidades de ações efetivas nas vias denun-
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ciadas por prática de rachas de veículos.

número 151.

Of. nº 1348/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a orientação para acionar
a Polícia Militar pelo número 190 ou o
Centro de Operações Integradas - COI
pelo número 156. Se faz necessária para
levantamento e registro de dados junto
a esses órgãos. Essas informações orientarão um trabalho efetivo desta Secretaria em conjunto com a Polícia Militar,
a fim de autuar os infratores, tendo em
vista que neste caso uma ação eficaz
deve ser flagrante. A Secretaria tem
feito várias ações com o objetivo de reduzir o número de infrações e mortes
no trânsito, como: intensificação da fiscalização a condutores de motocicleta;
blitz com agentes de trânsito em conjunto com a Polícia Militar e reforço na sinalização viária em pontos críticos com
alto índice de ocorrências devidamente
registrados.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Of. nº 1352/2022
A Secretaria de Obras informa que o
serviço foi incluído em sua programação
para posterior conclusão dos serviços.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2560/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a manutenção do
telhado da sede da Banda Municipal de
Quiririm - Bamuq, localizada na rua João
Botossi, número 151.
Of. nº 1352/2022
O gestor da area de Manutenção Predial
da Secretaria de Obras informa que o
serviço teve início em 6/10/2022 com
término em 7/10/2022, sendo utilizados
os seguintes materiais: nove telhas fibrocimento (1,8 x 1,1 x 0,6) e quatro
cumieiras.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2561/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita manutenção da
calçada localizada na rua João Botossi,

Requerimento N° 2562/2022
Autor: Professor Edson
Requer a implantação de iluminação
em toda extensão da rua Cosme Nery da
Silva, no bairro Continental.
Of. nº 1352/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior adoção das providências necessárias.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2563/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
processo de escolha das diretorias para
utilização dos dois campos de futebol do
Jardim Gurilândia
Of. nº 1357/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que não interfere no processo de escolha de
representantes dos clubes administradores de campos de futebol do município. O processo ocorre através de
eleições com votação dos associados
ativos. Essas regras estão estabelecidas
no estatuto das agremiações.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2564/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que considere informar qual a previsão de recapeamento das ruas relacionadas no
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corpo deste requerimento.
Of. nº 1348/2022
Segue planilha orçamentária e planta
sobre ortofotos, expedida pela Secretaria
de Obras, para recapeamento asfáltico
das ruas do Parque Paduan, conforme
solicitado. Conforme planta anexa, a Secretaria de Obras informa que algumas
ruas já foram contempladas no Convênio
Demanda 40216 - Portfólio 543 - Detran Programa Respeito à Vida, firmado entre
julho/agosto de 2022 com a Prefeitura
Municipal de Taubaté, e tinha por finalidade o recapeamento e sinalização de
vias com alto fluxo de acidentes. Para
mais informações sobre este convênio,
poderá ser consultado o Departamento
de Convênios. Para execução dos serviços, aquela Secretaria não dispõe no
momento de verba para execução, e
pode ser obtida através de emendas parlamentares ou convênios com os Governos Federal e Estadual.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2565/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
para que designe à secretaria competente, para que seja realizada a limpeza,
roçagem, rebaixamento de copa e implantação de iluminação na praça Benedicto Marcelo dos Santos, localizada na
rua Sebastião Orseli Frugoli - Monte Belo.
Of. nº 1359/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza, roçagem e poda serão inseridas em sua programação de serviço.
Quanto à iluminação, será realizada vistoria no local, para posterior adoção das
providências necessárias.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2566/2022
Autor: Richardson da Padaria
28
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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para que designe à secretaria
competente, para que realize a retirada da árvore caída na rua Madre Eulália Perrotim, próximo ao nº 400 - Vila
Jaboticabeira.
Of. nº 1359/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a remoção do material indicado
será inserida em sua programação de
serviços.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2567/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para que designe à secretaria competente para que realize a manutenção
do meio fio e boca de lobo que estão totalmente danificadas próximo à sede da
Sabesp do Residencial Helvetia.
Of. nº 1359/2022
A Secretaria de Obras informa que o
serviço foi incluído em sua programação
e será concluído assim que possível.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2568/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para que designe à secretaria
competente, para que realize um estudo
técnico de viabilidade para instalação de
redutor de velocidade na rua Sebastião
Orseli Frugoli próximo ao nº 417.
Of. nº 1359/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo
através do Ofício 15/2021 – 11° 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 lom-
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bofaixa), sem que antes seja justificada
por estudos técnicos. Na Resolução
600/2016 que estabelece os padrões e
critérios para a instalação de ondulação
transversal (lombada 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. 1º diz que “a ondulação transversal pode ser utilizada onde se necessita e 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”.
A Secretaria realizará estudos no local
indicado, a fim de verificar se o mesmo
se enquadra nos critérios estabelecidos
pela resolução.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2569/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito gestão junto
ao DER (Departamento de Estradas de
Rodagem) visando a instalação de postes
e braços de iluminação pública no trevo
de acesso ao Pinheirinho.
Of. nº 1360/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria
no local, para avaliação e posterior
adoção das providências necessárias,
conforme solicitado.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2570/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre ampliação do Centro Dia para
Pessoas com Deficiência.
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Of. nº 1360/2022
O Departamento de Proteção Social Especial, da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informa que o
Centro Dia da Pessoa com Deficiência
é um equipamento da Proteção Social
Especial de Média Complexidade, que
executa o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e
suas famílias, com o objetivo de ofertar
atendimento especializado para pessoas
com deficiência com algum grau de dependência que tiveram ou têm as suas
limitações agravadas pela convivência
com situações de risco ou violação de direitos, tais como: extrema pobreza; histórico de desassistência de serviços essenciais; precariedade dos cuidados
familiares; alto grau de estresse do cuidador familiar; desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa; isolamento social, confinamento, abandono,
maus tratos, dentre outras situações que
agravam a dependência e comprometem
o desenvolvimento da autonomia da
dupla pessoa cuidada e cuidador familiar. O Centro desenvolve um conjunto
variado de atividades de convivência,
fortalecimento de vínculos e cuidados
pessoais; identificação de tecnologias
assistivas de convivência e autonomia;
inclusão em outros serviços no território;
orientação e apoio aos cuidadores familiares; produção de conhecimentos de
referência para o Sistema Único de Assistência Social, dentre outras atividades
que contribuam para a superação das
barreiras, dependência e risco por violação de direitos. Considerando o perfil
dos usuários, constituído por grupos de
pessoas, jovens e adultas (18 a 59 anos),
com distintas deficiências, convivendo
com variadas situações de risco por violação de direitos e a necessidade de oferecer atividades organizadas em três
dimensões: desenvolvimento da convivência; fortalecimento de vínculos familiar, social e grupal e aprimoramento
dos cuidados pessoais. Atualmente, o
Centro conta com 30 assistidos em turno
e contraturno, conforme consta no Ca-
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derno de Orientações Técnicas sobre o
Serviço de Proteção Social Especial para
Pessoas com Deficiência e suas Famílias,
ofertado em Centro Dia. Recebe encaminhamentos da rede socioassistencial do
município para avaliação de vagas de
inserção, priorizando como critério essencial a proteção do usuário, bem como
o enquadramento no perfil do serviço.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2571/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudos
sobre a possibilidade de implantar estação de recarga para veículos elétricos
como incentivo à eletromobilidade.
Of. nº 1360/2022
A Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal apoia iniciativas relacionadas ao desenvolvimento sustentável
do município e se coloca à disposição
das demais secretarias competentes, a
fim de realizar estudos com o intuito de
promover políticas públicas voltadas
ao segmento de mobilidade elétrica, visando incentivar o desenvolvimento do
setor, uma vez que a iniciativa proporcionará benefícios ao meio ambiente e a
saúde pública. O Departamento de Frota
e Logística informa que, quanto ao questionamento sobre a possibilidade de realização de processo licitatório para a aquisição de veículos elétricos para compor a
frota municipal, até o presente momento
não houve solicitação, por parte das secretarias, de aquisição de veículos elétricos. A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que em conformidade com a Lei
5.668, de 16 de novembro de 2021, artigo
2°, inciso II, e artigo 3°, inciso III, fazem
parte das diretrizes elaborar e implantar
as políticas públicas de fomento ao uso
de veículos elétricos. A Secretaria de Mobilidade Urbana informa, ainda, que primeiramente serão feitos estudos de
demanda, essa análise norteará a quantidade e os locais para instalação de

postos de recarga por parte do poder público e também pela iniciativa privada,
tanto para suprir a demanda como para
estimular a eletromobilidade.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2572/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
intensificar a segurança na praça da CTI
e ruas adjacentes.
Of. nº 1355/2022
O comandante da Guarda Civil da Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que a referida praça está inclusa
no Programa Praça Segura, bem como
os próprios localizados nas adjacências.
A Secretaria de Segurança Pública Municipal, informa, ainda, que intensifica as
rondas e oficiará à Polícia Militar sobre o
fato narrado.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2573/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
colocação de ponto de iluminação no
Portal da Mantiqueira.
Of. nº 1355/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior adoção das providências necessárias.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2574/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
cópia do edital de chamamento público
ou licitação da empresa 711 Produções.
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Of. nº 1355/2022
Segundo informa o Departamento de
Compras e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, não foi encontrado em
seus assentamentos nenhum contrato
em nome da empresa 711 Produções.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2575/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
informações sobre atendimento de sentença judicial.
Of. nº 1355/2022
A Secretaria de Saúde informa que a
ação foi ajuizada em face do Município
de Taubaté e do Estado de São Paulo
e que os insumos não constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e não fazem parte de nenhum
programa de medicamentos de assistência farmacêutica no SUS, pois
são produtos para limpeza e hidratação da pele classificados pela Anvisa
como produtos grau 1, não são medicamentos o que dispensa a prescrição
médica para a sua comercialização. Os
produtos são fornecidos por meio do
componente especializado da assistência farmacêutica, sendo atribuição
da Secretaria Estadual da Saúde - DRS
XVII. A avaliação dos autos processuais não consta informações por parte
da advogada da parte requerente de
eventual descumprimento da ordem
proferida, o que sugere que de alguma
forma a demanda foi atendida.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2576/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
informações sobre pedido de emenda
parlamentar da empresa 711 Produções.
30
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Of. nº 1355/2022
O Departamento de Contabilidade informa que foi verificado em seus registros contábeis, e até a presente data
não foi emitida Nota de Empenho em
favor da empresa 711 Produções (razão
social: Marcelo Caltabiano Monteiro
32383962856, CNPJ: 20.871.219/000173), em fonte de recurso vinculada à
emenda parlamentar. Não foi localizado
nem cadastro deste credor, ou seja, até a
presente data esta empresa não prestou
nenhum tipo de serviço a esta municipalidade. Quanto ao pedido de emenda
parlamentar, não obtém tal informação.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2579/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
intensificar a segurança no Santa Tereza.

Requerimento N° 2577/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
informação sobre conserto do banheiro
da EMIEIEF Prof.ª Simone dos Santos.

Requerimento N° 2580/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
indicação de alocação de emenda parlamentar destinada à Secretaria de Esportes para instalação de brinquedos
adaptados.

Of. nº 1355/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação efetuará uma visita na unidade supracitada,
para efetuar levantamento das necessidades, e a manutenção será realizada
pela empresa Construtora Progredior
Ltda., detentora da ata de manutenção.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2578/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente informações sobre a empresa 711
Produções.
Of. nº 1355/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que não possui qualquer
contrato firmado com a 711 Produções.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
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Of. nº 1355/2022
O comandante da Guarda Civil Municipal,
da Secretaria de Segurança Pública Municipal, informa que em patrulhamento
preventivo entre um próprio público
e outro a Guarda Civil atende o bairro
Santa Tereza. Informa, ainda, que intensifica as rondas e oficiará à Polícia Militar
sobre o fato narrado no requerimento.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Of. nº 1355/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será avaliada a viabilidade de
instalação dos equipamentos no local,
conforme solicitado. A Sesp informa
que o processo de aquisição da referida
emenda encontra-se em andamento.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2581/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
soluções quanto aos atrasos nos atendimentos na UBS do Jardim Continental.
Of. nº 1355/2022
O enfermeiro supervisor da APS, José
Aristeu de Paula Junior, da Secretaria
de Saúde, esclarece as providências tomadas em relação às respectivas de-

ATOS OFICIAIS

núncias: “Não há atrasos consideráveis
dos médicos da UBS. Os médicos da
unidade executam seus atendimentos
com competência, focando sempre num
bom atendimento, e que as consultas de
pediatria demandam um atendimento
mais minucioso. Entretanto, os atendimentos nesta unidade estavam funcionando em um horário único de agendamento, e por ordem de chegada, dessa
forma o paciente que chegava por último
teria que aguardar um pouco mais de
tempo para ser atendido. Já foi providenciado o fracionamento da agenda
do pediatra, ou seja, serão atendidos:
cinco crianças no horário das 7h30, cinco
crianças no horário das 8h30 e quatro
crianças no horário das 9h30. Remanejamos uma écnica de enfermagem para
chegar à unidade às 7h para agilizar a
retirada de prontuários e pré-consulta,
uma vez que o horário de funcionamento
da ESF Continental é das 7h30 às 16h30.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2582/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Prefeito que seja verificada a situação da árvore localizada na
rua Amadeu Orestes Matera, próximo ao
número 388, no Conjunto Urupês.
Of. nº 1352/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação da árvore e posterior adoção
das providências necessárias.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2583/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Prefeito que seja alterado o padrão de entrada de energia
elétrica das escolas municipais do Santa
Luzia Rural, Paiol e Registro, para que
possam ser instalados os seus aparelhos
de ar-condicionado.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Of. nº 1352/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que fará uma visita “in loco” nas
unidades supracitadas e realizará o levantamento das necessidades para atendimento do solicitado.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Santa Rita - Vila das Graças.

Requerimento N° 2584/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito determinar
à secretaria competente, em conjunto
com a Sabesp, sobre a possibilidade de
realização de vistoria técnica para melhorias ou troca no encanamento da rua
Particular Nunes, Vila Albina.

Requerimento N° 2587/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de determinar
que a secretaria competente instale uma
quadra de areia na praça pública localizada na estrada do Pinhão, ao lado do
numeral 737, no bairro Santa Fé.

Of. nº 1349/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior adoção das providências necessárias.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Of. nº 1349/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que, no momento,
não há dotação orçamentária disponível
para tal finalidade, entretanto, realizará
visita técnica para análise de viabilidade.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2585/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
da possibilidade de realocação do semáforo e faixa de pedestre para a frente
do portão de entrada e saída dos alunos
da escola e do clube do Sesi, na avenida
Voluntário Benedito Sérgio, 710, Estiva.
Of. nº 1349/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será avaliada a possibilidade
de realocação do semáforo e da faixa de
pedestres em questão.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2586/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que
instale mesas de concreto na praça

Of. nº 1354/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade da instalação no local, bem como a disponibilidade de equipamentos.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2588/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer informações sobre a execução
da emenda impositiva 205.13 - PLO
158/2021.
Of. nº 1351/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a elaboração da ata para aquisição de massa asfáltica foi concluída no
mês de setembro deste ano, e os locais
para implantação de lombadas indicados
no Ofício 154/2022 foram vistoriados
para verificar se eles se enquadram nas
exigências da Resolução 600, de 24 de
maio de 2016. Os endereços que estão
dentro do que exige a citada resolução
terão as lombadas implantadas dentro
do corrente ano.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
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AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS

LOA 2023
A Comissão de Finanças e Orçamento
convida para as Audiências Públicas que
realizará, com a presença de autoridades e
representantes de entidades, para avaliar e
debater o projeto de Lei Orçamentária
Anual para o exercício de 2023.

04/11/2022 • sexta-feira • 9h
27/10/2022 • quinta-feira • 14h
Câmara Municipal, IPMT, Unitau
e
suas
fundações
(FUST,
FUNCABES, FUNAC e FAPETI)
31/10/2022 • segunda-feira • 14h
Prefeitura Municipal (Secretarias
de Finanças, Gabinete, Governo e
Relações Institucionais, Esporte,
Lazer e Qualidade de Vida,
Desenvolvimento, Inovação e
Turismo,
Obras,
Segurança
Pública e Habitação)

Prefeitura
Municipal
(Secretarias de Planejamento,
Desenvolvimento e Inclusão
Social, Serviços Públicos, Cultura
e Economia Criativa, Meio
Ambiente e Bem Estar Animal,
Mobilidade
Urbana
e
Administração)
7/11/2022 • segunda-feira • 18h
Prefeitura Municipal (Secretarias
de Saúde, Educação, Justiça e
Cidadania e Procuradoria Geral
do Município)

A presença da população, da sociedade civil organizada e das instituições em geral é imprescindível para o êxito do evento.
Envie sua pergunta pelo WhatsApp (12) 3625-9525.

Assista à audiência pela TV Câmara Taubaté no canal 4.2 da TV aberta, Claro TV canal 4 ou pelo
site da Câmara (TV Câmara/Ao Vivo).

Local:

CÂMARA
DE TAUBATÉ

AV. PROF. WALTER THAUMATURGO, 208 – JARDIM DAS NAÇÕES
O Projeto de Lei Ordinária nº 175/2022 pode ser consultado no site www.camarataubate.sp.gov.br,
opção “Atividades Legislativas/Processo Legislativo”.

