Legislativo
BOLETIM

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

EDUCAÇÃO

RECONHECIMENTO

Aprovada proposta que adia para
2023 a regra do 1/3 na jornada de
trabalho dos professores

Projeto restringe denominação
de espaços esportivos a pessoas
com histórico de atuação na área

Stockphotos

Nº 1479
16.9.2022

SESSÃO

PROJETO RESTRINGE
DENOMINAÇÃO DE
ESPAÇOS ESPORTIVOS A
PESSOAS COM HISTÓRICO
DE ATUAÇÃO NA ÁREA
Os vereadores de Taubaté aprovaram em primeira votação no dia 13 o projeto de lei 109/2022,
de autoria do vereador Neneca Luiz Henrique
(PDT), que determina que os espaços, pistas, quadras, campos e prédios utilizados para a prática de
atividade esportiva receberão, prioritariamente,
denominação de pessoas com histórico de atuação relevante no esporte, sendo atletas, treinadores ou ativistas.
“Fazer memória a essas personalidades traz
inspiração e incentivo para que outros assumam

compromissos coletivos em prol do esporte, lazer
e desporto, reforçando, assim, uma atmosfera de
fomento à valorização da prática esportiva em sua
totalidade, alto rendimento, lazer e cuidados com
a saúde”, justifica o autor.
O projeto depende de segunda votação e sanção
do prefeito, para que se torne lei.
Em agosto, a Câmara já havia aprovado proposta semelhante, que restringe a denominação
das unidades de saúde exclusivamente a profissionais da área.
Vitor Reis

Vereadores
no Plenário
durante 66ª
sessão, dia 13
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SESSÃO

Conheça as denominações
aprovadas no dia 13
Os vereadores aprovaram cinco propostas na
sessão do dia 13, com objetivo de atribuir nome a
ruas e área verde. As proposituras dependem de
segunda votação e sanção do prefeito.
Apresentado pelo vereador Marcelo Macedo
(MDB), o projeto de lei 82/2022 denomina Umberto Passarelli Filho o trecho que engloba as ruas
15, 16 e 17 do loteamento Vale dos Bandeirantes,
em homenagem ao advogado e professor de Ciências Jurídicas.
De autoria do vereador Professor Edson (PSD),
o projeto de lei 86/2022 denomina Wagner Pereira
de Faria a área verde localizada entre a rua Joaquim de Morais Filho e a rua Wellington Queiros
de Oliveira, no Conjunto Urupês, como reconhe-

cimento ao engenheiro civil que
foi superintendente da Sabesp.
O vereador Serginho (Progressistas) é autor do projeto de lei
100/2022, que denomina David
Milton Geia a rua Quatro, do Residencial Vale dos Cristais, em referência ao funcionário da Companhia Taubaté Industrial e servidor
da Prefeitura, também jogador de
futebol amador de Taubaté.
A rua Nove, com início na rua
Um e término na rua Seis, no Residencial Recanto Tropical, Morada dos Nobres, deverá ser cha-

mada rua Aroeira por sugestão
do vereador Richardson da Padaria (União), autor do projeto
de lei 134/2022.
Por iniciativa da vereadora
Vivi da Rádio (Republicanos),
o projeto de lei 95/2022 denomina quatro ruas no Residencial Quinta das Palmeiras, localizado no Jardim Marlene
Miranda: Roberto Garcia Ávilla,
empreendedor; Mario Danieli
e Veniero Streparava, empresários; e Maria Stela Prezotto, produtora rural.

Reprodução TV Câmara / Arquivos pessoais

Umberto,
Wagner,
David (cima);
Roberto,
Mario, Veniero
e Maria Stela
(baixo)
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SESSÃO

APROVADA PROPOSTA QUE
ADIA PARA 2023 A REGRA DO
1/3 PARA PROFESSORES
João Victor Mercê

Vereadores
Paulo Miranda
e João Henrique
Dentinho

Por 13 votos a quatro, a Câmara de Taubaté aprovou em
sessão extraordinária realizada
no dia 16 o projeto de lei complementar 24/2022, de autoria
do prefeito José Saud (MDB), que
adia para 2023 a regra da terça
parte da jornada de trabalho dos
professores da rede municipal.
A regra havia entrado em vigência no dia 13, porém, a Prefeitura considerou necessário
adiá-la devido à contratação dos
professores, ainda em andamento, e o possível prejuízo que
poderia ser causado aos alunos.
“O quadro de servidores do
magistério ainda está em curso
de convocações, o que demanda
respeito às normativas administrativas previstas em lei para
nomeação e posse, que podem
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chegar a 60 dias para início do
efetivo exercício de cada docente ingressante”, diz o prefeito, na mensagem do projeto,
enviada à Câmara.
A regra do 1/3 está prevista
na Lei Complementar 481, que
adéqua a lei municipal à legislação federal. A carga horária
do docente deverá ser preenchida semanalmente até o limite
de oito horas-aula diárias com
alunos, podendo estender-se até
dez horas diárias, quando estiver dedicada ao trabalho pedagógico na unidade. A jornada semanal de trabalho do docente é
de dois terços da carga horária
para o desempenho das atividades de interação com alunos.
Antes da votação do projeto,
os vereadores analisaram o pa-
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recer contrário da Comissão de Educação, que
foi rejeitado. No documento, a Comissão havia
questionado o motivo pelo qual esta situação não
havia sido prevista quando da aprovação da lei, em
junho de 2022.
Foram contrários ao projeto os vereadores
Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa Taubaté,
do Cidadania; Serginho (Progressistas) e Talita Cadeirante (PSB). Os votos favoráveis foram de Alberto Barreto (PRTB), Boanerge (PTB), Cesinha da
Academia, João Henrique Dentinho e Richardson
da Padaria, do União; Jessé Silva e Moises Luciano Pirulito, do PL; Marcelo Macedo (MDB), Neneca Luiz Henrique (PDT), Professor Edson (PSD),
Rodson Lima Bobi (PSDB), Ronaldo Homem Montanha e William Dell Net, do Republicanos.
O projeto foi analisado em duas votações e
segue para sanção do prefeito, para que entre em
vigência como lei.
A proposta havia sido incluída na pauta da
sessão do dia 13, mas teve discussão adiada por pedido de vista do vereador Alberto Barreto (PRTB).

SESSÃO

Vereadores aprovam
recursos para Associação
Coração de Maria
João Victor Mercê

Vereadores
no Plenário
durante a
26ª sessão
extraordinária

Os vereadores de Taubaté
aprovaram em duas votações
em sessão extraordinária no
dia 16 o projeto de lei 154/2022,
de autoria do prefeito José Saud
(MDB), que autoriza abertura de
crédito de R$130 mil em favor do
Fundo de Assistência Social.
O valor atende à emenda parlamentar estadual do deputado
Sergio Victor (Novo), destinada
à organização da sociedade civil
Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria. A
verba será utilizada na aquisição
de um sistema de geração de
energia solar fotovoltaica.
Três emendas redacionais da
Comissão de Justiça foram aprovadas com o texto. A proposta
segue para sanção do prefeito,
para que se torne lei.

Diretor de TI é eleito funcionário do ano
João Victor Mercê

O diretor de Tecnologia da
Informação, Ricardo Rodrigo
Alves dos Santos, foi eleito
pelos servidores da Câmara de
Taubaté para receber a homenagem no Dia do Funcionário
Público. A eleição foi realizada
na terça-feira, 13.
O servidor eleito teve 32 dos
58 votos válidos. Ricardo é efe-

tivo no cargo de analista de informática e trabalha na Câmara
desde 2014. Formado em Sistema de Informação pela Universidade de São Paulo, está à
frente da Diretoria desde 2019.
A entrega da homenagem
será realizada na solenidade do
Dia do Funcionário Público e do
Comerciário, em outubro.
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SESSÃO

Vereador William Dell Net
toma posse na Câmara
Tomou posse como vereador de Taubaté o empresário William Huendell Tavares, conhecido
como William Dell Net, durante a sessão do dia 13.
Ele é do Republicanos e assume a vaga durante o
afastamento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), entre 12 de setembro e 11 de outubro.
Nascido em Bauru (SP) no dia 12 de maio de
1989, Dell Net mora em Taubaté desde a infância.
Casado, é filho de Valdenir Tavares e Eli Marlene
de Oliveira Tavares.
Frequentou a Escola Municipal de Ensino Infantil Cecília Mattos Pereira e, depois, a Escola Estadual Prof. Álvaro Ortiz. É bacharel em Teologia

pela Faculdade Bíblica das Assembleias de Deus
(Fabad), de Pindamonhangaba, e em Gestão Pública pela Anhanguera de Taubaté.
Mantém há 11 anos uma lanchonete no bairro
São Gonçalo. Naquela região, presta assistência
a algumas famílias, com a arrecadação e distribuição de alimentos e remédios.
Administra voluntariamente a Associação Atlética São Gonçalo (AA), na 2ª divisão e no sub-20, há
dez anos.
Concorreu às eleições em 2016 pelo PPS e conquistou 783 votos; em 2020 disputou pelo Republicanos e atingiu 726 votos.

Vitor Reis
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COMUNICAÇÃO

TV Câmara Taubaté tem
canal reativado no Youtube
Reprodução

No dia 12, o canal da TV Câmara Taubaté no Youtube foi reativado. O acervo estava fora do
ar desde junho, quando a plataforma de vídeos suspendeu
o canal como punição por um
vídeo com referência à vacina
contra a covid.
Apesar da suspensão, o canal
continuou com as transmissões
ao vivo, e apenas o repositório
deixou de ficar disponível durante esses quase quatro meses.
O canal da TV Câmara Taubaté
no Youtube foi lançado em
março de 2014 e está na marca
de seis mil vídeos postados, com
mais de 434 mil visualizações.
Atualmente, quatro mil pessoas
estão inscritas no serviço.
“As diretrizes do Youtube são
claras quando dizem que debates políticos, científicos ou
educacionais são permitidos na

plataforma. Assim, não vimos
razão para que o canal fosse
cancelado, ou os vídeos fossem
suspensos, e acionamos o Youtube, que reconheceu nosso argumento e liberou o canal”, diz
o diretor de Comunicação da Câmara, Júlio Rocha.
Em abril, o Youtube tirou do
ar o vídeo de audiência pública
conduzida pelo vereador Alberto
Barreto (PRTB), sobre vacinação
contra a covid. No final de maio,
a plataforma suspendeu o canal
da TV Câmara Taubaté ao identificar um vídeo de 2021, no qual
a vereadora Vivi da Rádio (Republicanos) questionou a obrigatoriedade da vacina. A Câmara recorreu junto à plataforma, antes
que o Youtube apontasse uma
terceira irregularidade e cancelasse definitivamente a página.
No dia 27 de abril, o Plenário

aprovou uma moção de repúdio ao Youtube, apresentada por Barreto. “A ferramenta Youtube é utilizada para disponibilizar à população o que é
discutido e debatido dentro desta Casa de leis, ferramenta utilizada pela população como forma de
fiscalizar as ações de seus representantes, concordando ou discordando. Portanto, quando a empresa deleta o vídeo da plataforma, ela retira o
poder da população de tomar ciência do que seus
representantes eleitos debatem no âmbito do município. Assim, o Youtube não só censura esta
Casa, seus vereadores e especialistas, bem como
também toda a população”, diz trecho da moção.
Em agosto, por meio de advogados, a empresa se
manifestou em resposta à moção. “Finalizadas as
investigações acerca da conformidade dos vídeos,
verificou-se a ausência de violações às políticas e
diretrizes da plataforma Youtube, o que viabilizou
o seu restabelecimento, em total acordo com as
previsões dos termos de serviço do Google”, conclui o documento.
Siga o canal da TV Câmara Taubaté em www.
youtube.com/tvctaubate, ative o sino e fique atualizado das publicações da emissora.
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LEI
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ENSINO DOMICILIAR VIRA
LEI EM TAUBATÉ
Alunos dos ensinos infantil, fundamental e
médio de Taubaté poderão estudar em casa, sob
responsabilidade dos pais ou responsáveis. Essa
novidade está prevista na Lei 5.750, de autoria do
vereador Marcelo Macedo (MDB), publicada no
dia 2 de setembro.
A lei determina que a Prefeitura deverá regulamentar a situação em 90 dias, ou seja, até 1º de dezembro, prazo a partir do qual o ensino domiciliar
poderá ser oferecido no município.
Os optantes pelo ensino domiciliar devem declarar sua escolha ao órgão competente, conforme
definido em ato do Poder Executivo, por meio de
formulário específico, a qualquer tempo.
Os pais ou responsáveis que optarem pela educação domiciliar devem manter registro do planejamento e progresso do estudante, e apresentá-lo

8

sempre que requerido pelo poder público.
O órgão competente poderá, como opção, disponibilizar modelo padrão de conteúdo programático e material de apoio, sendo que os pais e
responsáveis poderão também optar por conteúdo
programático próprio ou de terceiros.
De acordo com a lei, receberá certificado de
conclusão do ensino médio o estudante com 15
anos de idade ou mais, que apresentar comprovante de nota recebida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com notas iguais ou superiores
a 500 pontos em redação e 450 pontos nas provas
de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática.
Para conhecer esta e outras leis municipais
acesse o portal da Câmara de Taubaté na internet,
www.camarataubate.sp.gov.br, opção Legislação.
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LEI

É lei: nomes de prédios
da saúde devem lembrar
profissionais da área
Imprensa CMT

A Lei 5.753, de 6 de setembro,
determina que prédios utilizados pelos serviços municipais
de saúde receberão denominação relativa a médicos, profissionais da enfermagem, pessoas com serviços prestados na
área da saúde e prestadores de
assistência religiosa. O projeto
tem autoria do vereador Douglas

Pronto-Socorro
Municipal

Carbonne (Republicanos).
De acordo com o autor, o objetivo é homenagear principalmente aqueles que estão na linha
de frente do combate à covid. “É
diante desse olhar sofrido do
outro que médicos, enfermeiros
e demais profissionais ouvem o
apelo mais profundo da humanidade, na sua hora mais ver-

dadeira porque mais frágil. No
nosso município, dentre as vidas
perdidas para o coronavírus
estão inclusos muitos médicos,
enfermeiros, técnicos e auxiliares, e esta propositura visa
que seus nomes sejam perpetuados na história da cidade como
reconhecimento da luta de cada
um por um bem comum, a vida.”
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LEI

LEI ATUALIZA PLANO
DIRETOR DE TURISMO
DE TAUBATÉ
Museu
Monteiro
Lobato

Imprensa CMT

Entrou em vigência no dia 9 a
Lei 5.754, de autoria do prefeito
José Saud (MDB), que estabelece
o Plano Diretor de Turismo de
Taubaté, um dos instrumentos
para que a cidade se candidate
à condição de Município de Interesse Turístico (MIT) e acesse
recursos estaduais do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos. O projeto deve ser
atualizado a cada três anos.
O documento foi elaborado
em conjunto entre Prefeitura,
Conselho Municipal de Turismo
(Comtur) e entidades, após ca-
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pacitação oferecida pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Taubaté.
De acordo com o Plano, entre
os pontos fracos do cenário municipal estão a descaracterização arquitetônica do município, a poluição audiovisual, a
ocupação irregular do solo e a
falta de marketing turístico, de
envolvimento da comunidade
local e de apoio da Universidade
de Taubaté.
Por outro lado, há pontos
fortes, como a projeção nacional
e internacional de personalidades, a relevância de atrativos
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culturais e religiosos, um forte
patrimônio ambiental, histórico
e arquitetônico, fomento ao turismo rural e de religiosidade e a
localização privilegiada.
As diretrizes do Plano Diretor
incluem o fortalecimento de governança, a valorização do patrimônio, a qualificação da oferta
turística e uma adequada campanha de comunicação e marketing.
Para conhecer esta e outras
leis municipais acesse o portal
da Câmara de Taubaté na internet,
www.camarataubate.
sp.gov.br, opção Legislação.

LEI

Festival de Pipas entra no
calendário de eventos
Stockphotos

Entrou em vigência no dia 15 a Lei 5.755, de autoria do vereador Adriano Coletor Tigrão (Cidadania), subscrito por Elisa Representa Taubaté (Cidadania), Paulo Miranda (MDB) e Richardson da
Padaria (União), que inclui o Festival de Pipas no
calendário municipal de eventos.
O festival acontece na segunda quinzena de outubro. O intuito da lei é incentivar a realização do
evento, que atrai pipeiros da região para a cidade,
movimentar a economia e promover uma atividade cultural e educacional.

Lei obriga Prefeitura a divulgar
listagem de médicos no site
Reprodução

Passou a valer no dia 15 a Lei 5.756, de autoria
da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), que determina que a Prefeitura deverá divulgar a relação
dos médicos que realizam atendimento nas unidades e equipamentos públicos de saúde que estão
em funcionamento na cidade.
A divulgação deverá ser feita por meio de publicação, no site da Prefeitura, dos endereços, horário de atendimento, nomes completos, escala de
plantão de especialistas e dos médicos que trabalham nessas unidades.
De acordo com o projeto de lei, a iniciativa “visa
garantir a dignidade e respeito aos pacientes, proporcionando informações de grande valia para
a população que procura o atendimento médico
municipal, facilitando seu acesso, proporcionando transparência e segurança para todos os envolvidos, atendendo os princípios da publicidade
das Leis, bem como a transparência das normas”.
Para conhecer esta e outras leis municipais
acesse o portal da Câmara de Taubaté na internet,
www.camarataubate.sp.gov.br, opção Legislação.
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SOLENIDADE

Dia do Obreiro Evangélico
evidencia trabalho de
pastores de Taubaté
Fernanda Maria

Vereadores e
homenageados

A solenidade em homenagem
ao Dia do Obreiro Evangélico,
promovida pela Câmara de
Taubaté na quarta-feira, 14, colocou em evidência cinco pastores atuantes no município:
Fabio Antoninho Schultze, Henrique Ladenthim, Levi Martins
da Silva, Luciano Lopes da Silva
e Ricardo Feye.
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A reunião foi conduzida pelo
vereador Moises Luciano Pirulito (PL), que destacou o comprometimento dos obreiros,
“que não se limitam a dedicar
seu tempo apenas no templo religioso, mas visitam asilos, orfanatos e hospitais”.
“Enquanto muitos estão no
seu momento de aconchego, os
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obreiros estão na linha de frente, levando a palavra
de vida às pessoas mais necessitadas”, afirmou o
Moises Pirulito.
Fabio Antoninho Schultze foi consagrado pastor
em 2015 e desde 2016 atua na igreja Primazia, na
época ainda chamada Plenitude da Paz, auxiliando o pastor presidente, Ronaldo de Andrade,
e sua esposa, pastora Elivânia Andrade. Apesar de
ter nascido em São Paulo, teve Taubaté como seu
lar, já que a cidade o acolheu desde os cinco anos

SOLENIDADE
de idade. É policial militar, atualmente no posto de
tenente-coronel da reserva.
Ao receber a homenagem, ele afirmou que
evangeliza não somente no púlpito, “mas principalmente fora da igreja, através do testemunho e
da vida com Deus”.
Henrique Ladenthim é membro da igreja
Poiema e desde 2009 atua como ministro. Atualmente, é responsável pela instituição em Taubaté
e realiza trabalhos de capelania junto ao 5º Batalhão da Polícia Militar, além de obras de evangelismo e ação social.
Nos agradecimentos, ele definiu o verdadeiro
obreiro, “que não está relacionado a uma placa
de igreja, mas realmente serve ao próximo seja
aonde for”.
Levi Martins da Silva foi ordenado pastor em
2004 e atualmente é pastor auxiliar na igreja
Poiema de Taubaté. É capelão da Polícia Militar,
no 5º BPMI, palestrante em encontro de casais,
além de ser conselheiro de casais e realizar mentoria de pastores. Ele manifestou gratidão pela homenagem e agradeceu a Deus.
“Cada família que eu visito, para tratar de problemas de família, Deus tem nos dado vitória,
força e graça, para apresentá-los de novo ao Senhor e estarem nessa cidade servindo à comunidade”, afirmou.
Luciano Lopes da Silva atua no ministério pastoral desde 2009 e é vice-presidente da Igreja Apostólica Hosana, membro do Conselho de Pastores
de Taubaté e voluntário da capelania no 5º BPMI.
Professor, é formado em Letras e pós-graduando
em Metodologia do Ensino Superior.
Em agradecimento, ele expressou gratidão por
atuar em Taubaté e afirmou que não só ele, mas
toda sua família está a serviço de Deus e da comunidade.
Ricardo Feyes se converteu em 1998 na Igreja
do Evangelho Quadrangular em São Paulo, mas foi
após sua mudança para Taubaté, em 2010, que ele
e sua esposa Lucimara foram ordenados pastores
pelo Ministério Aliança, pelo qual atuaram como
copastores. Em 2013, junto com outros pastores,
ele fundou uma igreja no bairro do São Gonçalo,
atualmente chamada Comunidade do Evangelho
Puro e Simples, da qual se tornou presidente.
Nos agradecimentos, ele estendeu a honraria
a todos os obreiros da cidade: “Temos tudo o que
precisamos em Taubaté para viver o maior avivamento do Brasil. Ainda vamos falar que Taubaté é
referência no mundo em avivamento.”
Os vereadores Alberto Barreto (PRTB), Elisa Representa Taubaté (Cidadania) e William Dell Net
(Republicanos) participaram da solenidade, além
do presidente do Conselho de Pastores de Taubaté,
Ronaldo de Andrade.

É LEI: SUPERMERCADOS E
HIPERMERCADOS DEVERÃO
OFERECER CARRINHOS
ADAPTADOS EM TAUBATÉ
Entrou em vigência no dia 16
a Lei 5.757, de autoria do vereador Marcelo Macedo (MDB),
que obriga supermercados e hipermercados a disponibilizarem
no mínimo um carrinho de compras adaptado para atender às
necessidades de pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida que se locomovem com cadeira de rodas.
Os estabelecimentos terão
oito meses para se adaptarem à
regra. Aqueles que não se adequarem poderão sofrer sanções
que vão de advertência por escrito, quando da primeira infração; multa de R$2.323 na rein-

cidência; e o dobro da multa, a
partir da terceira infração.
Os estabelecimentos com
área mínima de 2.000 metros
quadrados estão obrigados a
cumprir a norma e deverão
ofertar no mínimo 2% do total
de carrinhos disponíveis para as
pessoas com deficiência.
Será preciso ofertar no mínimo 2% do total de carrinhos
disponíveis, para as pessoas
com deficiência.
Se você quer conhecer esta e
outras leis municipais acesse o
portal da Câmara de Taubaté na
internet, www.camarataubate.
sp.gov.br, opção Legislação.

João Victor Mercê

Pessoa com
deficência
usando o
carrinho
adaptado
em um
supermercado
de Taubaté
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AUDIÊNCIA

Audiência pública debate
situação da segurança
pública em Taubaté
A Câmara de Taubaté realizou audiência na
quinta-feira, 15, para debater a situação da segurança pública no município. Responsável pela
convocação da audiência, o vereador Paulo Miranda (MDB) conduziu o debate.
Parte da discussão abordou questões de perturbação de sossego público, moradores de rua
e menores em semáforos. Com relação ao primeiro item, o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM-I), coronel Ricardo
Gobbo, anunciou que somente com mudanças na
legislação será possível a PM efetuar um controle
mais rigoroso. “É a legislação do município que

impera. Vamos conversar com
os vereadores, porque a PM trabalha com as ferramentas que
tem. Hoje, não temos decibelímetros, não há legislação que
nos permita fazer a medição,
não podemos autuar, não há medidas de restrições físicas, não
se apreende, então, o local continua funcionando. Está sendo
feito um comparativo com municípios em que [a legislação]
deu certo, e vamos apresentar

Fernanda Maria
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aos senhores para que tenhamos
ferramentas para autuar”, disse
Gobbo.
Quanto à situação de pessoas
pedindo esmola nos semáforos
e vias públicas, o secretário municipal de Segurança, coronel
Vanderlei Pereira, afirmou que
se trata de um “problema complexo”, pois há 400 pessoas em
situação de rua, das quais 160
são de fora. Segundo ele, é feito
encaminhamento desses mi-

Compõem a
Mesa André
Linhares, Celso
Horebi, Renata
Costilhas,
Ricardo Gobbo,
Paulo Miranda,
Vanderlei
Pereira,Marcelo
Mazzuia e
Danielison Alves

grantes para a cidade de origem,
e a Guarda Municipal fez 317 posicionamentos em semáforos
neste ano. Além disso, a pasta
busca exemplos em outros municípios, como Itaquaquecetuba,
para conhecer boas práticas.
Sobre a situação dos menores,
o conselheiro tutelar André Linhas afirmou que o órgão precisa ser acionado toda vez que
uma criança ou adolescente for
encontrado pedindo dinheiro,
para que o Conselho acione o
departamento responsável, investigue a família e a situação.
Acrescentou que se trata de um
serviço burocrático, porém necessário, de forma que os órgãos
de proteção consigam agir.
Apesar disso, os participantes
da audiência frisaram números
positivos no município. O coronel Gobbo citou que entre as
70 cidades que optaram pela
Atividade Delegada, Taubaté é
a que dispõe de maior efetivo,
com repasse mensal de R$500
mil pela Prefeitura.
O coronel Pereira destacou
que o município aumentou o número de câmeras, e hoje há 444
equipamentos nos principais
pontos e em todos os acessos viários, capazes de ler as placas e
identificar veículos que tenham
sido roubados ou furtados.
A delegada Renata do Carmo
Lourenço Costilhas, da Seccional de Taubaté, destacou
que os policiais civis receberam
novos armamentos, e o índice
de esclarecimento de homicídios está acima de 70%, considerado “satisfatório”.
Participaram da audiência
pública os seguintes vereadores: Alberto Barreto (PRTB),
Boanerge (PTB), Cesinha da
Academia, João Henrique Dentinho e Richardson da Padaria,
do União; Elisa Representa
Taubaté (Cidadania), Jessé Silva
(PL), Marcelo Macedo (MDB),
Rodson Lima Bobi (PSDB), Serginho (Progressistas) e William
Dell Net (Republicanos).

Semana terá debate
sobre educador físico e
comemoração ao Dia da
Pessoa com Deficiência
Imprensa CMT

A Câmara de Taubaté realiza na quarta-feira, 21,
a partir das 14h30, audiência pública sobre a realização do Dia Municipal do Profissional de Educação Física.
O evento foi solicitado pela vereadora Elisa Representa Taubaté (Cidadania) por meio do requerimento 2193/2022. No documento, a vereadora
justifica que a criação da data é uma solicitação recorrente dos profissionais, visto que Taubaté tem
recebido importantes eventos, competições, campeonatos e atividades relacionadas às variadas
práticas esportivas.
No dia seguinte, quinta-feira, 22, a partir das 14h,

será celebrado o Dia Municipal de
Luta da Pessoa com Deficiência,
com homenagens para Claudia
Aparecida Fortunato e Shirley
Aparecida Rocha Menezes. A saudação oficial será feita pelo vereador Jessé Silva (PL).
Participe dos eventos no Plenário ou acompanhe pela TV
Câmara Taubaté no canal 4.2
digital, Claro TV canal 4, site, Facebook e Youtube (pesquise por
tvctaubate).
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MARCELO MACEDO
MDB

O vereador Marcelo Macedo
afirmou que tem acompanhado
as demandas da população idosa e
anunciou uma audiência para debater este assunto na Câmara.

públicas para os idosos, lembrando que nos próximos seis
anos será maior o número de
idosos do que de jovens.

- Estivemos nessa semana
dando continuidade [à fiscalização] dos equipamentos da
Secretaria de e Inclusão Social,
estivemos visitando o Cras
Sabará e Bagé, já estivemos lá
no CCI no Três Marias e Vila Marli,
onde estamos fazendo o levantamento daquilo que precisa
ser melhorado para cuidar dos
nossos idosos. No próximo dia
30 faremos uma audiência pública cuidando das políticas

Segurança
Macedo informou que no
dia 16 seriam entregues novos
drones para a Polícia Civil e parabenizou o prefeito José Saud
e o secretário de Segurança Pública, coronel Vanderlei Pereira,
pela parceria que irá auxiliar no
combate à criminalidade.
Medicamentos
Ele visitou as novas instalações do Centro Municipal de Distribuição de Medicamentos (Cemume) no Fazendinha e disse
que a descentralização será benéfica para os munícipes.

Então, a gente precisa mesmo
de ajuda de deputados que
apoiem a causa animal, que
mandem recursos para a
saúde, mandem recursos para
- Por isso que a gente precisa o município, para que a gente
do apoio de deputados esta- faça ações para prevenir isso,
duais, federais, para mandar para que isso não aconteça.

O vereador Moises Luciano
Pirulito mostrou o vídeo do resgate de uma cadela com nove filhotes em uma casa abandonada
no bairro João Mineiro, na região
do Pinheirinho.

MOISES LUCIANO PIRULITO
Partido
PL
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recursos para o município,
para a gente fazer castrações
em massa, para que esse tipo
de coisa não aconteça aqui.
Igual agora, nesse bairro abandonado, bem afastado, do Pinheirinho, quase na divisa com
Caçapava. Imagina como que a
gente vai fazer? Cheio de cadelinha espalhada por aí, pela rua.
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Abandono
Nas imagens, é possível ver
que os cães estão em uma situação precária, trancados em um
ambiente fechado e sujo, e Pirulito disse que o cheiro era “insuportável”. Os animais foram levados ao Centro de Controle de
Zoonoses, para castração e cuidados. Em seguida, serão oferecidos para adoção.
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de vida e educação muito
mais apropriada. Você vê que
as crianças são colocadas nos
supermercados para fazerem
compras, saberem o valor do
- Quando gestor tem amor no dinheiro ao pagar, ao receber,
coração, as coisas fluem bem. e ainda há o convívio. Isso é
Veja como as coisas são interes- muito importante para o cressantes, não é um homem que já cimento e a evolução dos
tem anos e anos e anos de ba- nossos alunos.

O vereador Ronaldo Homem
Montanha destacou a atuação do
diretor da Escola Municipal Jardim
dos Estados, Hedipo Braga, principalmente pela iniciativa de levar
educação financeira aos alunos.

RONALDO HOMEM
MONTANHA
Republicanos

gagem, de experiência. Não, é
um garoto. E mostrando que
é possível ser um bom gestor,
com qualidade, capacidade,
humanidade, humildade e inteligência. Está provado, que sirva
para outros gestores, para que
possamos ter uma qualidade

O vereador Paulo Miranda ressaltou a atuação do município em
prol da segurança pública e citou a
entrega de drones pela Prefeitura
para a Polícia Civil. Ele também
cobrou retorno de requerimento
enviado ao Executivo.

PAULO MIRANDA
Partido
MDB

- A gente fez um pedido lá atrás.
Ainda falta o decibelímetro
para a Polícia Militar. O estado é
uma pobreza, é uma desgraça,
porque não dá aumento [de salário para os policiais], não dá
material, não dá nada. Então,
estão faltando mais coisas... Nós
vamos juntos lá, protocolar no
Ministério Público, se não vier o
retorno do meu requerimento.
Eu vou protocolar. Doa a quem

Boas-vindas
Homem Montanha cumprimentou o suplente de vereador William Dell Net (Republicanos), empossado na sessão,
em substituição à vereadora
Vivi da Rádio (Republicanos),
que tirou licença por um mês.

doer. Que me perdoe o nosso
prefeito, mas os caras têm que
respeitar mais a gente aqui.
Futebol
Paulo Miranda parabenizou
o time de veteranos do União
Operária, que venceu o campeonato da categoria. Mencionou
o nome de Carlo Graco, capitão
do time, que estava presente no
Plenário da Câmara.
Crime
O parlamentar lamentou o
crime que aconteceu em São
Paulo, capital, em que um
homem matou a esposa e o
filho de um ano de idade. “É
triste, mas que bom que a polícia estava atuante, e ele foi
preso em ﬂagrante.”
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O vereador Richardson da Padaria parabenizou a organização
do desfile de 7 de setembro realizado na Avenida do Povo. Também
agradeceu o apoio para a realização da cavalgada no desfile e
aproveitou para elogiar o Sindicato Rural.

RICHARDSON DA PADARIA
União

- Pude acompanhar o desfile de
toda secretaria do nosso município, do Corpo de Bombeiros,
da Polícia Militar, do Exército, da
Defesa Civil. Foi muito lindo o
desfile, muito bem organizado.
Parabéns a todos os envolvidos. Aconteceu a cavalgada,
seguimos todos os critérios, e
foi bonito. Fizeram bonito neste
7 de setembro, então a gente

vem aqui homenagear e dar
os parabéns a todos que participaram da organização,
àqueles que lutaram juntos
para que essa cavalgada
acontecesse, e quero dar os
parabéns ao Sindicato Rural.
Evento
Richardson comentou a visita a um rodeio em Redenção
da Serra. Ele parabenizou a organização do evento e a ação da
prefeitura em deixar a entrada
franca. “É muito importante
essa união, que a gente possa
trazer esse evento para a cidade,
trazer um evento movimentando a cultura e a economia do
nosso município.”

estão acontecendo, é isso
que a comunidade taubateana, isso que os moradores
da nossa cidade esperam do
Legislativo, esperam do Exe- É um projeto muito legal, cutivo. É o retorno das suas
o Cemume Fazendinha, que demandas, a melhoria dos
é a descentralização da far- serviços, para que o serviço
mácia aqui da área central. chegue até os bairros, chegue
Muito falei no outro mandato, até as periferias.

O vereador Rodson Lima Bobi
agradeceu a implantação do Cemume do Fazendinha e defendeu
que é necessário descentralizar os
serviços, para que eles alcancem
as áreas periféricas da cidade.

RODSON LIMA BOBI
PSDB
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que as pessoas da periferia
não tinham condições de ir até
ao Cemume Central, e muitas
eram as vezes que, quando chegavam ao Cemume Central,
qual era a resposta? “Não tem
sua medicação.” Eu fico feliz
de estar avançando, as coisas
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Melhorias
O parlamentar disse ter lutado por várias melhorias na
parte alta, como o Centro de
Convivência do Idoso, o Centro
de Referência da Assistência Social e a EMEI Professor Benedito
Oswaldo Salgado.
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O vereador Serginho comentou
a possibilidade de abrir uma unidade do Centro Municipal de Medicamentos (Cemume) na UBS
Mais Mourisco.

SERGINHO
Progressistas

WILLIAM DELL NET
Republicanos

- Tem uma emenda do deputado federal Guilherme Mussi
(PP), apresentada pelo Maurício
Neves [dirigente do partido] e
também pelo Neto Bota a este
vereador, tem R$100 mil que
provavelmente só serão utilizados em 2023. Se tivermos
condições, vamos apresentar
mais um recurso para que se implante o Cemume no Mourisco,
uma região muito adensada,
tem muitas famílias e vai bene-

ficiar a pessoa que, estando
na UBS, pode retirar o seu medicamento lá na unidade, evitando o deslocamento para a
área central da nossa cidade.
Pavimentação
Serginho destacou a pavimentação e o recapeamento realizados pela Secretaria de Obras,
como melhorias na avenida Dr.
Daniel Décio Mazzanti Camilher, no Areão, e na rua Corrêa
Gomes, na Vila Aparecida.
Ciclismo
O vereador ainda parabenizou atletas que obtiveram sucesso na modalidade mountain
bike, entre eles Sherman Trezza
e Stefany Lindoso.

O vereador William Dell Net
tomou posse no dia 13 para substituir a vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), que estará de licença
até o dia 11 de outubro. Ele aproveitou a tribuna para se apresentar
à população.

querimento ou alguma necessidade da nossa população e
da nossa região e tentar que o
Executivo venha executar na
nossa região.

- Sou nascido e criado no bairro
São Gonçalo, sou comerciante
há 12 anos naquela região.
Sou formado em Gestão Pública pela Anhanguera e em Teologia pela Fabad, em Pindamonhangaba. Muitas vezes as
pessoas não conhecem a nossa
trajetória, a nossa história. Eu
sei que a vida pública não é
fácil, e estamos aqui para tentar
de alguma forma, ver algum re-

Comunicação
O parlamentar também reforçou que os seus canais de comunicação estarão disponíveis,
caso a população queira dialogar com ele. “De alguma forma
a gente vai fazer algo para melhorar o nosso município”, disse.
Agradecimentos
Dell Net usou os últimos minutos de fala livre para agradecer a todos que reservaram
um tempo do seu dia para prestigiá-lo na Câmara Municipal. Ele
citou todos pelo nome.
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sando na bandeira brasileira.
Parece que eles não sabem
o que diz respeito aos símbolos nacionais. Acho que os
- A gente viu ali muito discurso
jornais, os ministros, deveriam
antes das manifestações. Faolhar para quando tem esse
lando em jornais, o próprio Sutipo de manifestação.

O vereador Alberto Barreto comentou a repercussão que o Dia da
Independência causou nas redes
sociais e nas mídias tradicionais.

ALBERTO BARRETO
PRTB

premo Tribunal Federal (STF)
falando da questão da insegurança, parece que as pessoas
iam armadas, iam cometer
crimes nas manifestações do
dia 7. Parece que fake news só
existe para um lado. [Quero]
Mostrar que, na verdade, quem
faz esse tipo de coisa é a esquerda. Está lá, um vândalo esquerdista, na manifestação, pi-

O vereador Boanerge sugeriu
ao secretário de Serviços Públicos, Alexandre Magno, a extensão da rede de águas pluviais
na estrada dos Remédios, para
atender a população e o Centro
de Controle de Zoonoses.

BOANERGE
PTB
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- Estivemos lá conversando
com o secretário Magno acerca
de uma extensão de rede para
a estrada dos Remédios. Na realidade, a extensão de rede
pluvial, de água para atendimento a algumas famílias aliás, são bastantes famílias -,
e para fazer essa extensão de
rede, inclusive, vai contemplar
o Zoonoses, que fica ali naquela
região, que hoje é abastecido
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Intenção de votos
Barreto utilizou duas imagens para ilustrar supostos
erros das pesquisas eleitorais
para o cargo de presidente da
República. Segundo ele, de um
lado tinha “meia dúzia de gato
pingado”, enquanto o outro
tinha “um povo em Brasília que
estampou de amarelo o nosso
Congresso Nacional”.

através de caminhão-pipa, se
eu não me engano. Obrigado
ao secretário Magno.
Melhorias
Boanerge também pediu
ao secretário a reabertura do
Parque Adélia Salari Indiani, no
Quiririm, que está desativado há
algum tempo. No entanto, os banheiros estão danificados, o que
impossibilita o atendimento até
que a reforma seja concluída.
Outros requerimentos do vereador incluem a revitalização
da pista de skate do Parque Ipanema - em vídeo, ele mostrou
que a iluminação restabelecida
e as obras iniciadas - e a pintura
das faixas da rua Milton de Alvarenga Peixoto, realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana.
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O vereador João Henrique Dentinho parabenizou o projeto de
educação financeira realizado na
Escola Municipal Jardim dos Estados, junto aos alunos do quarto
ano do ensino fundamental.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

- Educação financeira nas escolas: alunos conscientes,
adultos moderados, consumo
consciente, pesquisa de preços,
valor do dinheiro e do trabalho.
Estão formando seres humanos,
cidadãos conscientes da valorização do dinheiro e do trabalho.
Te parabenizo, Hedipo [Braga,
diretor da unidade], parabéns
a você, à professora, a todos os
envolvidos, Eu estou querendo
fazer uma visita lá [na escola] e

fazer uma moção de aplauso.
Padre Fred
Dentinho parabenizou o trabalho do padre Fred à frente
da Paróquia da Santíssima Trindade, na Vila das Graças. Agora,
o padre passa a ser o vigário no
Belém, e a Santíssima Trindade
fica sob o comando de padre
Thomas, a quem o vereador expressou apoio.
Emendas
O parlamentar iniciou a fiscalização do cumprimento de
emendas de sua autoria. Ele esteve no Instituto Madre Teresa;
a responsável pela instituição,
dona Ana, apresentou o material comprado, a revitalização
feita no local e agradeceu o
apoio financeiro.
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VEREADORES DA 18ª LEGISLATURA
(1º.1.2021 a 31.12.2024)
Mesa 2021-2022
Presidente
Paulo de Tarso Cardoso de Miranda “Paulo Miranda” (MDB)
1º vice-presidente
Richardson Ramos de Sousa “Richardson da Padaria” (União)
2º vice-presidente
Rodson Lima Silva Junior “Rodson Lima Bobi” (PSDB)
1º secretário
João Henrique de Moraes Ramos “João Henrique Dentinho” (União)
2º secretário
José Adalcio Nunes Coelho “Nunes Coelho” (Republicanos)
Plenário
Adriano Graciano “Adriano Coletor Tigrão” (Cidadania)
Boanerge dos Santos “Boanerge” (PTB)
Diego Fonseca Nascimento “Diego Fonseca” (PSDB)
Douglas Alberto Santos “Douglas Carbonne” (Republicanos)
Edson Aparecido de Oliveira “Professor Edson” (PSD)
Elisa de Oliveira Coelho Manoel “Elisa Representa Taubaté” (Cidadania)
Jessé da Silva “Jessé Silva” (PL)
José Alberto Barreto da Costa “Alberto Barreto” (PRTB)
Luiz Henrique Couto de Abreu “Neneca Luiz Henrique” (PDT)
Luiz Marcelo Falcão de Abreu “Marcelo Macedo” (MDB)
Moises Luciano Pereira dos Santos “Moises Luciano Pirulito” (PL)
Sergio Ricardo Gonçalves “Serginho” (Progressistas)
Talita de Lima Barbosa “Talita Cadeirante” (PSB)
Viviane Marcele de Aquino “Vivi da Rádio” (Republicanos)

Acesse a biografia e os
contatos dos vereadores em
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
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ATOS OFICIAIS

Sessão
67ª SESSÃO ORDINÁRIA - 20.9.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação das atas das sessões
anteriores. Leitura de documentos procedentes do Poder Executivo e de outras
origens e de proposições apresentadas
pelos Vereadores.
Discussão e votação de proposições em
destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 109/2022, de autoria do Vereador Neneca Luiz Henrique, que acrescenta dispositivo na Lei nº 3.996, de 1º
de dezembro de 2006, para determinar
que os espaços utilizados pelos serviços
municipais de esporte recebam denominação de pessoas com histórico de
atuação relevante no esporte.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 82/2022, de autoria do Vereador Marcelo Macedo, que denomina
Rua Umberto Passarelli Filho.
ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 86/2022, de autoria do Vereador Professor Edson, que denomina
Área Verde “Wagner Pereira de Faria”.
ITEM 4
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 100/2022, de autoria do Vereador Serginho, que denomina Rua
David Milton Geia.
ITEM 5
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 134/2022, de autoria do Vereador Richardson da Padaria, que denomina Rua Aroeira.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

ITEM 6
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 95/2022, de autoria da Vereadora Vivi da Rádio, que dispõe sobre a
denominação de vias públicas no Residencial Quinta das Palmeiras, localizado
no Jardim Marlene Miranda em Taubaté,
sendo elas: Rua Roberto Garcia Ávilla,
Rua Mario Danieli; Rua Veniero Streparava e Rua Maria Stela Prezotto.
ITEM 7
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 103/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que denomina Biblioteca
Basilide Dalila Norma Indiani.
- Há uma emenda.
PALAVRA DOS VEREADORES
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Ronaldo Homem Montanha, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
William Dell Net, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Cesinha da Academia, União
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Plenário Jaurés Guisard, 16 de setembro
de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas e
seus anexos estão disponíveis no site

camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 2145/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a pintura da sinalização horizontal em toda a extensão da
Rua Irmã Maria Rita de Moura, no bairro
Constroem.
Of. nº 1099/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será inserida em sua programação a revitalização da sinalização horizontal na Rua Irmã Maria Rita de Moura.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2146/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a pintura da sinalização horizontal em toda a extensão da
Av. Marechal Arthur da Costa e Silva.
Of. nº 1099/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será inserida em sua programação a revitalização da sinalização horizontal na Rua Marechal Arthur da Costa
e Silva.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2147/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a colocação de
placa de identificação na Praça Bélgica,
localizada no Jardim das Nações.
Of. nº 1099/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será inserida em sua programação a confecção da placa denominativa e, após, será implantada na Praça
Bélgica.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2148/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a falta de medicamentos em uni-
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dades de saúde do município de Taubaté.
Of. nº 1135/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Assistência
Farmacêutica da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2149/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações
sobre a implantação de redutor de velocidade próximo à rede de supermercado
Atacadão.
Of. nº 1145/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do Ofício 15/2021 - 110 PJ/kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), 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
Requerimento N° 2150/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudos para co24

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

locação de radar ou câmera do COI na
Avenida Olmira Ortiz Patto - Residencial
Chácaras Reunidas
Of. nº 1145/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que nas proximidades da
Avenida Olmira Ortiz Patto, mais precisamente 400 metros, há previsão de instalação de câmeras que irão compor o
Centro de Gestão Integradas - CGI.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2151/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requeiro ao Sr. Prefeito providências necessárias quanto à reclamação de pais e
responsáveis de alunos da EMIEIEF Prof.ª
Simone dos Santos, no tocante à qualidade da merenda servida
Of. nº 1145/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Divisão de
Controle de Alimentação Escolar, da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2152/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito providências
quanto a reclamação de usuários do Programa de Repasse de Cesta Básica, cujo
cartão magnético não está sendo mais
aceito na rede de supermercado
Of. nº 1145/2022
Segue, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2153/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a possibilidade de reforma da rede
elétrica da casa dos caseiros do campo
do Lyon.
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Of. nº 1135/2022
O setor competente da Secretaria de
Obras efetuará vistoria técnica no local,
a fim de proceder às adoções necessárias
quanto à solicitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2154/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
as secretarias competentes realizem estudos técnicos visando a implantação
de um retorno na Av. dos Bombeiros, no
Jardim Garcez.
Of. nº 1136/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que está elaborando projeto para
implantação do referido retomo e, após
finalizado, será enviado à Secretaria de
Obras para execução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2155/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
as secretarias competentes realizem estudos técnicos visando a instalação de
semáforo para pedestres na Av. Granadeiro Guimarães, nas proximidades do
Colégio Idesa e do Centro Cultural.
Of. nº 1136/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que com as alterações no sentido
de circulação que contemplam a implantação do binário da Avenida 9 de
Julho/Granadeiro Guimarães e Rua Dino
Bueno/Joaquim Távora, haverá urna remodelação do cruzamento em questão,
com a implantação de novo semáforo,
com tempo específico para garantir a travessia segura de pedestres no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2156/2022
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Autor: Professor Edson
Requer ao Prefeito que seja realizada a
manutenção da iluminação da quadra
de esportes localizada na Rua Marivalda
Monteiro, no bairro Chácara Silvestre.
Of. nº 1138/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que solicitará ao
setor de iluminação pública a verificação
e manutenção da iluminação da quadra
de esportes em epígrafe.
Prefeito Municipal

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Requerimento N° 2159/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que seja
feito o corte do mato e limpeza no canteiro central da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na altura do número
501, no centro.
Of. nº 1138/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será incluída em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2157/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que seja realizado o corte do mato, manutenção
e pintura na quadra de esportes localizada no Parque Municipal da Lagoa, Rua
Ângelo Valério, no distrito de Quiririm.

Requerimento N° 2160/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Prefeito que determine ao departamento competente a possibilidade
de instalação de academia ao ar livre e
playground na Rua Otaviano de Moura
Andrade, altura nº 59, Canuto Borges.

Of. nº 1138/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o corte de mato será incluído em sua
programação de serviços.
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que a referida
quadra não está contemplada no cronograma de manutenção de quadras
descobertas de 2022 e, estudará a possibilidade de inclusão na lista do ano
subsequente.
Prefeito Municipal

Of. nº 1143/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será avaliada quanto à
viabilidade de instalação no local, e a disponibilidade de equipamentos.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2158/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito providências sobre
a demora na marcação de exames médicos laboratoriais
Of. nº 1145/2022
A Secretaria de Saúde informa que está
se empenhando para atender tal demanda, por meio de remanejamento de
vagas entre as unidades coletoras, e foi
realizado aditamento do contrato para
aumentar o número de vagas.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2161/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito a abertura de portão
lateral da EMEI Mãe Maria, para que
os pais possam deixar seus filhos pela
Avenida Prefeito Moacyr Freire, evitando
congestionamento em frente à escola.
Of. nº 1145/2022
A Secretaria de Educação informou
que sua equipe de manutenções pontuais foi até a unidade e constatou que
o suporte das roldanas está impossibilitando a abertura do portão, por estar deteriorado. Assim, a Diretoria de Planejamento Organizacional solicitou auxílio
da FAC - Fábrica de Artefatos de Cimento,
para executar a manutenção e, assim, realizou a abertura do portão.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2162/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que designe
o secretário de Segurança Pública para
prestar informações sobre a Atividade
Delegada na cidade de Taubaté.
Of. nº 1146/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que, conforme convênio
celebrado entre o Estado de São Paulo
e o município, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, visando à implantação do programa de combate ao
comércio ambulante irregular ou ilegal,
funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais e fiscalização de pertubação de sossego no município, estão
previstos até 150 policiais/dia, de acordo
com o planejamento e necessidade da
Polícia Militar, bem como, disponibilidade orçamentária.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2163/2022
Autor: Paulo Miranda
Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito que estude
junto à Secretaria de Mobilidade Urbana
a possibilidade de construção de ciclovia
na Rua Simão Botossi – Parque Ipanema.
Of. nº 1146/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2164/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a manutenção e
reparo nas muretas das vielas-passagens
entre as ruas do Conjunto Urupês.
Of. nº 1138/2022
A Secretaria de Obras informa que
efetuou visita técnica em 21/8/2022 e,
após levantamento de materiais, realizará a manutenção necessária.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2165/2022
Autor: Professor Edson
Requer Exmo. Sr. Prefeito que seja feita
a pintura da sinalização horizontal “lombofaixa”, localizada na Rua Voluntário
Pena Ramos, em frente ao número 248.

2294/2021 - Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade que realize a pintura de uma
faixa de pedestres com “patinhas” para
promover a conscientização do trânsito
seguro para todos, incluindo os animais.

Of. nº 1138/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será inserida em sua programação a repintura da lombofaixa na referida via pública.
Prefeito Municipal

Of. nº 1137/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que segue a normatização dada
pelo Manual Brasileiro de Sinalização
de Trânsito Volume IV. Este manual é um
documento técnico que visa à uniformização e padronização da sinalização horizontal. A sinalização horizontal tem a
finalidade de fornecer informações que
permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de
modo a aumentar a segurança e fluidez
do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego,
canalizar e orientar os usuários da via.
A implantação da faixa de pedestre com
“patinhas”, nas vias e leito carroçável,
poderiam tirar ou confundir a mensagem
aos condutores e pedestres, já estabelecidas pelas normativas. Conforme a Resolução IV 160/04 do Contran, a faixa de
travessia de pedestres tem duas possibilidades de implantação, na forma zebrada (FTP-1) ou paralela (FTP-2). A sugestão poderá ser implantada somente
dentro dos parques, onde não comprometam a travessia de pedestres.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2166/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Saúde que determine ao responsável pelo H-Mut que
preste esclarecimento sobre os fatos relatados na rede social de uma mãe, que
acusa médicos de negligência durante o
parto de seu filho.
Of. nº 1137/2022
A Secretaria de Saúde informa que
oficiou ao H-Mut, para conhecimento e
manifestação quanto ao requerimento
em epígrafe e, tão logo de posse das informações, encaminhará ao vereador.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2167/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Saúde que
preste informação sobre os mutirões
oftalmológicos.
Of. nº 1137/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2168/2022
Autor: Douglas Carbonne
Reitera Requerimentos 66/2020
26

e

Requerimento N° 2170/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal sobre a possibilidade de determinar à secretaria competente a implantação de iluminação pública em toda
a extensão da Avenida Virgília Cardoso
Pinna, Estoril.
Of. nº 1136/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção das providências necessárias para execução do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2171/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de aumentar a
atuação da Guarda Civil Municipal na
região do distrito de Quiririm, considerando todos os bairros ao redor.
Of. nº 1138/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Segurança.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2172/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de implantação
de câmera do COI (Centro de Operações
Integradas) próximo ao Cras do Cecap.

Requerimento N° 2169/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que
instale braços de luz na pista de skate do
campo do Touro.

Of. nº 1138/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que está sendo instalada
no local câmera que irá compor o Centro
de Gestão Integradas - CGI.
Prefeito Municipal

Of. nº 1137/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a troca de lâmpadas será inserida em
sua programação de serviços, contudo,
será realizada vistoria no local para avaliação e posterior adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2173/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté,
Serginho
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para a realização da audiência pública
sobre a legislação para implantação da
tecnologia 5G no município de Taubaté.
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Requerimento N° 2174/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
demarcação de área de embarque e desembarque para loja de móveis.
Of. nº 1141/2022
O requerimento foi encaminhado à Secretaria de Mobilidade Urbana, para
análise de viabilidade de atendimento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2175/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
instalação de redutor de velocidade na
frente ao Colégio São Luís.
Of. nº 1141/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do Ofício 15/2021 - 110 PJ/kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), 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

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Requerimento N° 2176/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o planejamento de uso para os recursos da Lei Paulo Gustavo.
Of. nº 1141/2022
O secretário de Cultura e Economia
Criativa informa que, no momento, todos
os estados e municípios aguardam a publicação do decreto federal que regulamentará o Projeto conhecido como Lei
Paulo Gustavo, que dispõe sobre apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito
Federal e aos municípios para garantir
ações emergenciais voltadas ao setor cultural; entre outros assuntos. A Secretaria
está tomando algumas providências práticas, no sentido de agilizar o processo,
tais como: agendamento de reunião com
os artistas e trabalhadores da cultura, no
dia 30/8/22, no Teatro Metrópole, com
a participação do Conselho de Cultura,
evento que será aberto ao público, para
iniciar as conversas sobre a construção
coletiva de ações, para a utilização desse
repasse. Importante citar que todos os
editais que serão construídos para a utilização da lei serão realizados pelo Conselho Municipal de Cultura, que aplica as
políticas públicas, obedecendo fielmente
ao decreto da lei. No que se refere a providências quanto à execução da Lei Paulo
Gustavo, a Secretaria também está providenciando local para as inscrições e entrega da documentação dos artistas e
trabalhadores da cultura local, para agilização do processo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2177/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito providências em relação ao conserto do piso
da sala de sapateado no Centro Cultural.
Of. nº 1141/2022
Seguem as informações prestadas pelo
secretário de Cultura e Economia Criativa:
1. Considerando que a manutenção do

piso da sala de sapateado, localizado no
Centro Cultural Municipal, feito em madeira maciça, foi necessária a retirada
em partes para um estudo, melhorias e
orçamento.
2. Foram feitas as medidas, e neste momento estamos providenciando os orçamentos necessários por parte das madeireiras, pois a Prefeitura não tem esse tipo
de madeira em estoque.
3. Cientes das necessidades de uma sala
de aula com totais condições para o sapateado, solicitamos ao professor orientar e
informar aos seus alunos que estamos providenciando o mais breve possível as melhorias e recuperação deste gracioso e importantíssimo espaço para nós, da cultura.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2178/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
a instalação de placas de identificação
para atendimento de leis municipais.
Of. nº 1141/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que irá reiterar a solicitação junto à
CCR-Rio/SP, para implantação das placas
denominativas, tendo em vista que os
locais indicados pelas Leis 5.594/2020 e
5.599/2020 ficam dentro da faixa de domínio da concessionária.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2179/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, providências em relação ao córrego que está
causando desmoronamento no Residencial Parque Esperança.
Of. nº 1141/2022
A Secretaria de Obras Informa que está
efetuando estudo e levantamento das
erosões para posterior apresentação de
projeto junto à Defesa Civil.
Prefeito Municipal
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Cursos Nível Superior
A partir do 2° semestre

Comunicação Social

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

Administração de Empresa
e Correlatos

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

Jornada

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

Benefícios

Auxílio transporte:

R$ 105,00 por mês
Bolsa auxílio:

R$ 750,00 por mês

