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Licitação
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
PROCESSO: nº 3709/2022 – Serviço de
Publicação - Jornal “Voz do Vale”.
Ante os documentos juntados aos
autos do processo epígrafe e do parecer
exarado pela Procuradoria Legislativa,
com fundamento no art. 25 “caput” da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
e, em atenção ao comando previsto no
art. 26, da mesma Lei, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação em favor da empresa IMPRENSA NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO LTDA. ME.
Publique-se.
Taubaté, 25 de julho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 1746/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a reforma do prédio 2 da
Escola Municipal de Educação Infantil
Eunice Apparecida Pereira Paulucci que
se encontra desativado.
Of. nº 859/2022
A Secretaria de Educação informa que
o prédio localizado à Estrada Municipal
Antônio de Angelis necessita de reforma
e revitalização em sua totalidade, foi cadastrado na plataforma SP Sem Papel,
Projeto FDE/Educação Infantil e será
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contemplado com repasse de verbas da
FDE para a ampliação de duas salas e
reforma do prédio. A Secretaria de Educação está alimentando a plataforma
SP Sem Papel, com as demandas necessárias (projetos e outros documentos),
para abertura de licitação e posterior
execução das obras. A Secretaria de
Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do Ministério
Público do Estado de São Paulo, por
meio do Ofício 15/2021 - 110 PJ/kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6,
recomenda-se que a Prefeitura abstenha em proceder a instalação de
novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixas), sem que antes
seja justificada por estudo técnicos. Na
Resolução 600/2016, que estabelece os
padrões e critérios para a instalação de
ondulação transversal (lombada física)
em vias públicas, disciplinada pelo “parágrafo único do art. 94 do Código de
Trânsito Brasileiro, proíbe a utilização
de tachas, tachões e dispositivos similares implantados transversalmente à
via pública”, no art. 1° diz que “a ondulação transversal pode ser utilizada
onde se necessite reduzir a velocidade
do veículo de forma imperativa, nos
casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice
significativo ou risco potencial de acidentes, cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local
e onde outras alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes”.
Prefeito Municipal

A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que foi realizado pelo setor de manutenção
à saúde reparo na unidade da ESF
Marlene Miranda, incluindo o forro.
Quanto às mobílias, estão sendo realizadas compras junto ao setor administrativo para reposição nas unidades de
saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1750/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre manutenção na avenida Santina Alvissus Fernandes, frente nº 40, Jardim Mourisco.
Of. nº 858/2022
A Secretaria de Obras informou que efetuará vistoria no local, para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1751/2022
Autor: Serginho
Requer patrulhamento da Guarda Municipal na avenida Professor Walter
Thaumaturgo nos horários de espera
de pacientes que aguardam o transporte para atendimento em outras
cidades.
Of. nº 858/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1748/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a infraestrutura do prédio
do ESF Marlene Miranda.

Requerimento N° 1752/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre utilização
do prédio do Hospital São Lucas.

Of. nº 859/2022

Of. nº 858/2022
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A Secretaria de Saúde informa que algumas tratativas já ocorreram com o
Hospital São Lucas, porém, sem êxito
até o momento, diante de uma série de
implicações legais. As parcerias com o
estado aconteceram dentro de cotas
(AME), Carreta da Mamografia e agora
mutirão de cirurgias relativas para a redução de filas de espera.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1753/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre investimentos a serem realizados pela concessionária CCR RioSP no trecho que
percorre a cidade de Taubaté.
Of. nº 858/2022
Encaminhamos, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de
Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1754/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre melhorias
nos serviços públicos após reforma administrativa que incluiu a criação de
novas secretarias e novos cargos.
Of. nº 858/2022
O Departamento de Recursos Humanos informa que o preenchimento
dos cargos públicos vagos é efetivado
mediante solicitação das secretarias
municipais, sendo tal solicitação elaborada mediante análise de necessidade e demanda por parte delas. Informa também que, no ano de 2021,
foram realizados três concursos públicos para preenchimento de diversas
vagas e cargos em diversas secretarias,
e encontra-se em tratativas com a empresa responsável por tais certames
para a elaboração e breve divulgação
de novo edital para realização de novo
concurso, ainda para o ano de 2022,
para provimento de cargos requeridos
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Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

pelas secretarias, que não possuem
atualmente concurso vigente. No que
tange aos cargos comissionados, se encontra vago somente um cargo de secretário adjunto de Saúde. Importante
ressaltar que alterações como exonerações e nomeações podem ocorrer
a qualquer tempo, visto se tratar de
cargo de livre nomeação. Com a reforma administrativa, foram descentralizados diversos serviços que eram
realizados por departamento, mas
que não tinham expertise para tal fim,
sendo que agora cada departamento
ou setor é responsável técnico pela
sua capacidade técnica, certo de que
é o serviço ficou mais célere e os processos com tramitação mais rápida.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1755/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a possibilidade de adesão ao projeto de educação financeira em escolas.
Of. nº 858/2022
A Secretaria de Educação informa
que implementou no ano de 2022 o
Programa de Educação Financeira
“Aprender Valor”. Inicialmente, sete
unidades escolares estão participando
do programa: EMIEF Dr. Avedis Victor
Nahas, EMIEIEF Professora Simone dos
Santos, EMEF Dom José Antonio do
Couto, EMIEF Professora Anita Ribas de
Andrade, EMEIEF Professor Ciniro Mathias Bueno, EMIEF Docelina Silva de
Campos Coelho e EMEF Luiz Augusto
da Silva.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1756/2022
Autor: Serginho
Requer cópias do termo de convênio e
do plano de trabalho celebrado entre
o município e a organização da sociedade civil (OSC) denominada Associação Nacional de Clínicos Veteri-
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nários de Pequenos Animais de São
Paulo - Anclivepa-SP.
Of. nº 858/2022
Encaminhamos, por cópia, a documentação solicitada, expedida pela Secretaria de Meio Ambiente e do Bem-Estar
Animal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1757/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudos
sobre a possibilidade de implantar um
projeto piloto de teletriagem de pacientes em algumas unidades de saúde
de Taubaté.
Of. nº 858/2022
Seguem por cópia, as informações
prestadas pela Divisão de Atenção Especializada, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1758/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações
sobre a possibilidade da construção de
um crematório de animais de pequeno
e médio porte no município.
Of. nº 918/2022
Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1759/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações
sobre a manutenção das calçadas da
cidade.
Of. nº 918/2022
Encaminhamos, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de
Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE

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

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

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

REPÓRTERES
Fernanda Ribeiro e Lincoln Santiago
ESTAGIÁRIOS
Eduarda Visoto, Giovana Vasconcelos,
João Victor Mercê, Larissa Tavares,
Louise Sampaio e Vitor Reis

Acesse a biografia e os
contatos dos vereadores em
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Câmara Municipal de Taubaté, 25.7.2022 - Boletim Legislativo nº 1465

3

