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DIVULGAÇÃO DA
MANOBRA DE HEIMLICH
Vitor Reis

Vereadores
no Plenário
durante sessão
do dia 30

A Câmara de Taubaté aprovou em primeira votação no dia 30 o projeto de lei 199/2021, de autoria
do vereador Paulo Miranda (MDB), que cria o programa de socorro contra asfixia chamado de manobra de Heimlich, com objetivo de diminuir o
risco de pessoas terem as vias aéreas bloqueadas
em locais que comercializam alimentos para consumo e em instituições de ensino.
Os funcionários dos estabelecimentos deverão
ser treinados por pessoas com capacitação técnica
para garantir o atendimento inicial à vítima, até a
chegada do socorro médico.
Com o texto, foi aprovada emenda da Comissão
de Justiça e Redação que retira do texto a necessidade de os estabelecimentos fixarem cartazes
sobre o programa.
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“A asfixia é uma causa comum de morte após
engasgo por alimentos, provocando uma súbita
queda de oxigenação, o que pode levar à morte em
poucos minutos se não solucionada rapidamente”,
diz o autor do texto.
“Entre os alimentos que mais provocam acidentes desta natureza destacam-se balas, bombons e alimentos mais secos, como paçocas,
farofas e outros. Ao ser deglutido de forma inadequada, pode bloquear as vias respiratórias e a
passagem de ar para os pulmões, portanto, não
há tempo para esperar a chegada do socorro médico, e a pessoa mais próxima precisa agir rapidamente”, acrescenta o vereador.
A proposta depende de segunda votação e
sanção do prefeito, para que se torne lei.
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Pessoas com doenças raras
poderão ter atendimento
preferencial em Taubaté
Estabelecimentos públicos e privados do município de Taubaté devem oferecer atendimento
prioritário às pessoas que possuem qualquer tipo
de doença classificada como rara, assim como
seus acompanhantes.
Para receber o atendimento prioritário, o paciente deverá apresentar declaração médica ou
documento que ateste a sua condição.
O atendimento preferencial está previsto no
projeto de lei 31/2022, aprovado em primeira votação no dia 30. O documento tem autoria dos vereadores João Henrique Dentinho (União), Alberto
Barreto (PRTB), Jessé Silva (PL), Serginho (Progressistas), Elisa Representa Taubaté (Cidadania)
e Talita Cadeirante (PSB).
De acordo com o texto, estabelecimentos que
operam por meio de sistema de filas e senhas de-

verão indicar o local destinado
a prestar o atendimento prioritário. O descumprimento da
norma sujeitará o infrator a penalidades como advertência,
multa de R$2.322 a R$4.644 e a
cassação do alvará de funcionamento por 30 dias.
“O número exato de doenças
raras não é conhecido, mas estimado entre 6.000 e 8.000 tipos.
80% delas decorrem de fatores
genéticos, as demais advêm de
causas ambientais, infecciosas
e imunológicas. Muito embora
sejam individualmente raras,
como um grupo elas acometem

um percentual significativo da
população, o que resulta em um
problema de saúde relevante. O
diagnóstico das doenças raras é
difícil e demorado, o que leva os
pacientes a ficarem meses ou até
mesmo anos visitando inúmeros
serviços de saúde, sendo submetidos a tratamentos inadequados,
até que obtenham o diagnóstico
definitivo”, dizem os autores.
O projeto, que recebeu
emenda da Comissão de Justiça
para corrigir a redação do artigo
1º, depende de segunda votação
e sanção do prefeito, para que se
torne lei.
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Stockphotos

TAUBATÉ APROVA PROPOSTA
RUMO AO RECONHECIMENTO
DO CAMINHO DO OURO
Os vereadores de Taubaté
aprovaram em primeira votação no dia 30 o projeto de lei
45/2022, de autoria do prefeito
José Saud (MDB), que reconhece
o antigo Caminho do Ouro Paulista, no trecho que passa por
Taubaté, como patrimônio cultural do município.
De acordo com o mapa anexo
ao projeto de lei, o trecho tem
início na Estrada Professor
Dr. José Luiz Cembranelli, de
frente para a Faculdade de Agronomia da Unitau, passa pela Estrada Sete Voltas e pela Escola
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Professor José Marcondes de
Moura, pela Capela Nossa Senhora do Bom Parto e segue até
a Cachoeira da Pedra Grande, na
estrada de mesmo nome.
O trecho é parte do primeiro
caminho apercorrido em 1596
pelo desbravador Martim Correia de Sá, quando subiu a Serra
de Paraty por uma trilha indígena onde, mais tarde, foram
transportadas as primeiras levas
do ouro descoberto nas regiões
auríferas, conforme o estudo
“Em busca de um roteiro esquecido”, da paleógrafa Lia Carolina
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Prado Alves Mariotto.
“O caminho é um trecho da Estrada Real e compreende o trajeto localizado dentro do município,
com seu patrimônio histórico, cultural, arquitetônico, turístico e cultural, incluindo os bens materiais e imateriais, as práticas e domínio da vida
social, formas de expressão da cultura, fazeres e
saberes rurais e urbanos, atividades que gerem
economia criativa, projetos de conservação e fomento, resgate da memória e ações de cunho pedagógico”, diz a mensagem enviada pelo prefeito
à Câmara.
Com a proposta, foi aprovada emenda para correção redacional, da Comissão de Justiça. O texto
depende de segunda votação e sanção do prefeito,
para que se torne lei.

SESSÃO

CINCO PROPOSTAS
SÃO APROVADAS PARA
DENOMINAR BENS PÚBLICOS
Arquivo pessoal

Cinco projetos de lei foram aprovados pelos vereadores de Taubaté durante a sessão ordinária
do dia 30, com objetivo de nomear três ruas e
uma praça no Jardim Gurilândia, além da sede da
Guarda Civil Municipal.
Três dessas propostas foram analisadas em segunda votação e seguem para sanção do prefeito.
A primeira delas é o projeto de lei 20/2022, de autoria do vereador Richardson da Padaria (União),
que denomina Maria Fatima de Miranda Faria a
rua Sete, no Residencial Helvetia, em homenagem
à professora.
O projeto de lei ordinária 52/2022, do vereador
Douglas Carbonne (Republicanos), denomina Jefferson Doswaldo “Alemão” a rua Seis, no Conjunto
Habitacional Vale dos Bandeirantes, em reconhecimento ao segurança.
O terceiro projeto que denomina rua é o
76/2022, do vereador Serginho (Progressistas), que
dá o nome de Cesar dos Santos à rua Três, do Residencial Vale dos Cristais, em homenagem ao analista de leite da Comevap.
1ª votação
O vereador Richardson da Padaria é autor do
projeto de lei ordinária 21/2022, aprovado em primeira votação, que denomina Aldecir da Silva
Nunes a base da Guarda Civil Municipal localizada
na Vila Marly, em homenagem ao GCM que trabalhou na unidade e seguiu carreira no Exército. Aldecir morreu em 2020.
Serginho é autor do projeto 145/2022, que denomina Padre Antonio Marcondes Barbosa a praça
localizada na rua Zé Macaco, no Jardim Gurilândia, em homenagem ao pároco que assumiu o
posto no bairro em 2011.
Ordenado em 1998, atuou nos municípios mineiros de Lavras, Varginha e Formiga, além de São
José dos Campos, São Paulo e, por fim, Taubaté.
Morreu em 2021, vítima de covid.
Ambos os projetos dependem de segunda votação e sanção do chefe do Executivo para que se
tornem lei.

Maria Fatima,
Doswaldo
Alemão (logo
abaixo), César
(de gravata),
Aldecir (à frente
da Guarda) e
Padre Antonio
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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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AUDIÊNCIA PROMOVE DEBATE
SOBRE FIM DO ENSINO MÉDIO
Vitor Reis

Vera Hilst,
Douglas
Carbonne, Elisa
Representa
Taubaté, Kelly
Marcon e
Cristiane Silva
compõem a
Mesa

A secretária de Educação, Vera Hilst, afirmou
que vai considerar as colocações feitas por vereadores, pais de alunos e estudantes sobre o encerramento do ensino médio municipal, apresentadas em audiência pública realizada na Câmara
de Taubaté na segunda-feira, 29.
“Vamos rever tudo o que foi dito aqui para que
a gente possa ponderar”, garantiu Vera ao final do
debate, que durou cerca de 3 horas. No início da
audiência, no entanto, a secretária explicou que o
município não dispõe de salas para compor a reformulação do ensino médio sem que haja prejuízo para os alunos. A reformulação em nível nacional deve ser implementada a partir de 2023 e
vai ampliar a carga horária e demandar mais salas
de aula.
“Além disso, não temos ainda as adequações
nas áreas tecnológicas que o novo ensino médio
está requerendo. Com todo o esforço que o município faria com relação a investimentos pesados
com recurso próprio, não conseguiríamos dar o
que o estado está preparado para oferecer”, completou a secretária.
O debate foi conduzido pelo vereador Douglas Carbonne (Republicanos), autor do requerimento de convocação. Ele lembrou do histórico
da expansão do ensino médio municipal feita no

passado, “sem se pensar nas
questões orçamentárias e responsabilidades constitucionais”.
“A Constituição diz que a responsabilidade pelo ensino médio
é do estado. Não é só apontamento do Tribunal de Contas.”
A presidente do Conselho de
Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb), Cristiane Silva,
frisou que o recurso do fundo
para o município deve ser gasto
em educação infantil e fundamental, de acordo com a Constituição. “Deve haver planejamento e organização para que a
verba do Fundeb tenha o destino
correto”, defendeu.
A presidente do Conselho
Municipal de Educação, Kelly
Marcon, considerou que, “infelizmente”, não cabe discussão, já
que o ensino médio não é prioridade (constitucional) do município. “Acho que houve um atro-

pelo, e a informação saiu antes
da hora. Se tivesse sido apresentado o problema, com estudos,
fundamentação legal, não teria
sido politizada o que a gente
acredita ser uma questão técnica”, opinou. Ela lembrou que,
desde 2013, a Prefeitura é orientada pelo Tribunal de Contas a
suspender o ensino médio.
Pais de alunos e os próprios estudantes usaram a tribuna para
expor seus posicionamentos a
respeito do encerramento do ensino médio municipal, especialmente em defesa da manutenção.
Os vereadores Alberto Barreto (PRTB), Adriano Coletor
Tigrão e Elisa Representa
Taubaté, do Cidadania, Jessé
Silva (PL), João Henrique Dentinho (União), Marcelo Macedo e
Paulo Miranda (MDB), Professor
Edson (PSD), Rodson Lima Bobi
(PSDB), Serginho (Progressistas)
e Vivi da Rádio (Republicanos)
participaram da audiência.
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Secretária defende
regulamentação de
política de inclusão
sobre vagas em creches
Durante audiência sobre a situação das creches em Taubaté,
a secretária de Educação, Vera
Hilst, defendeu a regulamentação de política pública de inclusão que garanta vagas em creches para pessoas em situação
de vulnerabilidade social.
O debate foi realizado na Câmara de Taubaté na quarta-feira, 31, conduzido pela vereadora Elisa Representa Taubaté
(Cidadania). Ela destacou dados
da Fundação Maria Cecília Souto

Vidigal sobre a educação infantil
no Brasil que mostram que a
oferta de vagas é insuficiente e
desigual, principalmente para
crianças pobres, e registra ser
necessário ampliar o atendimento e garantir a qualidade.
A secretária de Educação ressaltou o direito da criança à
creche, mas ponderou que é necessário “lembrar que temos outras demandas e temos que estabelecer prioridades para que a
gente não cometa injustiças”.

“Estamos buscando parcerias importantes,
como a do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA), no sentido de
nos ajudar a ampliar as possibilidades de discussão
em torno desses critérios que nós precisamos estabelecer aqui no nosso município”, afirmou Vera.
Coordenadora de área de educação infantil,
Amanda Migotto explicou que, de janeiro até a
data da audiência, a Prefeitura convocou 3.786
crianças em idade de creche, das quais 245 não
compareceram. Ela também detalhou a rotina alimentar, composta por quatro refeições balanceadas, e falou sobre o currículo do ensino integral,
que inclui oficinas, como as de expressão musical
Lincoln Santiago

Fernando
Borges, Vera
Hilst, Elisa
Representa,
Cristiane Silva,
Benedita
Matilde e Roseli
Moreira
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e corporal.
Amanda ressaltou que os profissionais recebem formação
continuada, citou parcerias
com secretarias municipais no
desenvolvimento de projetos,
como Saúde na Escola, e falou
também sobre reformas e manutenções, mostrando a previsão de que 14 unidades devem
passar por um destes processos.
Presidente do CMDCA, Fernando Borges considerou que é
preciso discutir não só o acesso,
mas a permanência da criança
na creche. Colocou a possibilidade de parcerias com creches
filantrópicas para ampliar vagas,
chamou atenção para a responsabilidade dos pais em garantir
que o filho frequente a creche
regularmente, e defendeu a contratação de professores efetivos.
A presidente do Conselho de
Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb), Cristiane Silva,
afirmou que a criança “vai levar,
toda a vida, uma educação de excelência”. “Criar vagas é importante, mas não é somente isso.
Precisamos criar vagas com qualidade de educação”, opinou.
Representante do Conselho
Tutelar 2, Benedita Matilde de
Almeida relatou a dificuldade
que o Conselho enfrenta, já que
é a instituição à qual a mãe recorre quando não consegue
vaga para o filho na creche. “Sabemos da realidade do município, mas também ficamos
muito próximos da necessidade
da criança. Vamos unidos lutar
para que as crianças tenham seu
direito garantido.”
As listas de espera por vagas
ficam disponíveis no site da Prefeitura, em https://taubate.sp.gov.
br/secretarias/matriculas/
Também participaram da audiência pública os vereadores
Adriano Coletor Tigrão (Cidadania), Alberto Barreto (PRTB),
Rodson Lima Bobi (PSDB) e Serginho (Progressistas).

Vitor Reis

Vereadores,
atletas e
comissão do
time de futebol
feminino

Time feminino de
futebol recebe
homenagem
As atletas vencedoras da série
A3 do futebol feminino foram
homenageadas pela Câmara de
Taubaté durante a sessão do dia
30. No Plenário, elas exibiram
medalhas e troféus, mas também
o sorriso da conquista.
O jogo da vitória aconteceu
no dia 28, no Estádio Joaquim
de Morais Filho, o Joaquinzão de
Taubaté, contra o 3B Sport de Manaus. As donas da casa venceram
por 3 a 0 e garantiram o troféu
pela primeira vez.
O acesso ao Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2, na
próxima temporada, já havia sido
garantido antes, em consequência da campanha desenvolvida
ao longo do ano: dez jogos, oito vitórias, um empate e uma derrota.
As jogadoras de Taubaé mar-

caram 19 gols e sofreram 16,
sendo ao todo cinco adversários
até a conquista do título.
Duas moções de aplauso – documentos em que a Câmara Municipal se manifesta de forma
oficial – foram aprovadas pelos
vereadores durante a sessão.
A moção 214/2022 foi apresentada pelos vereadores Adriano
Coletor Tigrão (Cidadania), Professor Edson (PSD), Serginho (Progressistas) e Richardson da Padaria (União), e a moção 215/2022,
assinada pelos vereadores Vivi
da Rádio (Republicanos), Elisa
Representa Taubaté (Cidadania)
e Richardson da Padaria. Em
ambos os documentos, os vereadores parabenizam o time, os dirigentes e a comissão técnica pelo
desempenho na temporada.
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PALAVRA DOS VEREADORES

64ª sessão ordinária
Você para o seu carro, o dono
do estacionamento presta
um atendimento bacana, eles
emprestam um carrinho para
quem precisa, só que a Mobilidade, eu não sei por qual
motivo, está sendo incen- Quero trazer aqui uma situação
tivada a estar indo sempre lá,
muito delicada, mas de muita
importância para o comércio multando os clientes.

O vereador Jessé Silva questionou o motivo de a Secretaria de
Mobilidade Urbana multar os motoristas que param seus carros em
um estacionamento na praça Dr.
Euzébio da Câmara Leal, próximo
ao Mercado, nos dias em que a rua
é fechada.

JESSÉ SILVA
PL

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União
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taubateano, para os frequentadores e clientes do Mercado Municipal, que vão ali levar a sua
família, fazer sua compra, ou
seja, aquecer a economia. Estamos encontrando dificuldade
na praça Dr. Euzébio da Câmara
Leal, ali se tornou uma praça.

Agradecimento
Jessé agradeceu à reitora e
ao vice-reitor da Universidade
de Taubaté, Nara Lucia Fortes
e Luiz Carlos Maciel, por resolverem o problema do diploma
de uma médica cubana que
atendia pelo programa Mais Médicos em Taubaté.

O vereador João Henrique Dentinho falou sobre uma reunião
entre os moradores do Cecap e a
EDP Energia, para resolver o problema de fiação nas residências do
conjunto habitacional.

Magno, que está levantando
todo o esforço da Prefeitura
de Taubaté para contribuir, e
também à EDP.

- A EDP vai colocar a fiação em
toda a área, posteamento de
casa em casa, porque aqueles
relógios podem pegar fogo,
uma criança pode colocar a
mão e ter um acidente… Antes
que uma criança morra, antes
que pegue fogo, antes que os
moradores percam eletrodomésticos, a gente está fazendo
todo esse trabalho. Agradeço
à Secretaria de Serviços Públicos, ao secretário [Alexandre]
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Esporte
Dentinho estendeu o agradecimento à Secretaria de Esportes, por demonstrar o
cumprimento das emendas impositivas ao orçamento.
Dentinho frisou que o secretário Lucas Dominoni tem realizado um bom trabalho, como o
Comum-Unidade em Ação, projeto que leva modalidades esportivas gratuitas para os bairros.
Ele acrescentou que cada R$1
investido no esporte representa
economia de R$5 na saúde e de
R$3 na segurança pública.

PALAVRA DOS VEREADORES

64ª sessão ordinária
O vereador Moises Luciano Pirulito sugeriu a abertura de um
acesso na avenida Dom Pedro para
que os motoristas possam seguir
em direção aos grandes lojistas da
região do Terra Nova.

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL

RONALDO HOMEM
MONTANHA
Republicanos

não viabiliza a mão dupla ali?
Nós vamos desafogar aquele
trecho da Rodoviária Nova.
Já fiz o requerimento, todos
(da Secretaria de Mobilidade
Urbana) vão estar discutindo
essa situação.

- Quando os munícipes querem
utilizar uma rede de supermercado - o Atacadão, o Assaí
Atacadista - ou a Leroy Merlin,
o único acesso que dá ali naquele pedaço tem que ser pela
via Dutra. E olha só: um trecho
ali perto da Rodoviária Nova
fica congestionado. A gente está
condicionando as pessoas a
serem obrigadas a pegar a Dutra
para a entrada na cidade e naqueles supermercados. Por que

Acidentes
Pirulito exibiu um vídeo de um
morador da rua Narizinho, no
Jardim Gurilândia, que pede redutor de velocidade ou radar eletrônico para reduzir acidentes.
Ele pediu uma solução para a
travessia de pedestres no trecho
próximo ao túnel do bairro Chácara Silvestre.
Segundo ele, alunos da Escola
Sítio II precisam esperar muito
tempo para atravessar a rua.

O vereador Ronaldo Homem
Montanha destacou o trabalho do
setor de obras da Secretaria de
Educação, que atendeu um pedido
que ele fez para a Escola Tenente
Coronel Péricles Nogueira Santos,
na Vila São Geraldo.

façam um novo, com mais
altura, para que as crianças
não corram o risco de irem
para fora, e também de não
haver a invasão.

- Não estou falando do serviço
da Secretaria de Obras, estou
falando da Secretaria de Educação, o setor de obras, que
atendeu meu pedido lá na
nossa querida escola “Coraçãozinho”. Eles já fizeram toda a reforma do muro, já que a árvore
vinha inclinando e colocando
em risco as crianças. Agora vão
fazer a demolição do muro lateral da rua Bahia para que

Agradecimentos
Homem Montanha também
agradeceu ao diretor do Departamento de Operações da Secretaria de Serviços Públicos,
Airton Gavazzi, ao integrante
da equipe de iluminação pública, Renato, e ao funcionário
Cláudio, do setor de arborização.
Futebol
Ronaldo Homem Montanha
parabenizou toda a equipe do
time de futebol feminino de
Taubaté pelo título do Campeonato Brasileiro da série A3.
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64ª sessão ordinária
O vereador Paulo Miranda defendeu o projeto de sua autoria
que cria em Taubaté o programa
de socorro contra asfixia chamado manobra de Heimlich, para
que estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo
e instituições de ensino tenham
funcionários treinados para realizar o procedimento que ajuda a
desobstruir as vias aéreas em caso
de engasgo.

PAULO MIRANDA
MDB

- Está aí a necessidade que
a gente tem de ter pessoas
capacitadas nas escolas de
Taubaté. Para que a gente
possa ajudar. Então, a preocupação desse projeto é para que
as crianças não sofram tanto
(caso tenham asfixia) até que

O vereador Richardson da Padaria demonstrou, por meio de
vídeo, a aplicação do dinheiro que
ele indicou para a Secretaria de Esportes, para a compra de equipamentos que serão usados nas diversas atividades do projeto social
Comum-Unidade em Ação.

RICHARDSON DA PADARIA
União

12

- Estou aqui na Secretaria de Esportes, com o grande parceiro,
secretário Lucas [Dominoni],
onde vim acompanhar o recebimento dos equipamentos esportivos. Fui um dos vereadores
que destinou emenda para a
compra desses equipamentos.
Estamos aqui para acompanhar
a entrega, estarei também indo
nas comunidades, onde vão
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chegue o socorro necessário.
O projeto de lei foi aprovado
pela Câmara Municipal em primeira votação na sessão e depende de segunda votação para
ser encaminhado à sanção do
prefeito. Só depois disso é que
deverá ser lei.
Segurança
Paulo Miranda mostrou fotos
de radares que foram alvejados
por tiros e cobrou medidas de
segurança eficazes por parte do
Poder Executivo. “Vejo isso com
preocupação”, afirmou.
“A gente já documentou, para
pedir que eles invistam no policiamento. Foi nos radares, mas um
tiro podia ter pegado alguém desnecessariamente”, completou.

ser entregues esses equipamentos dos projetos sociais.
Reconhecimento
Richardson agradeceu a aprovação de dois projetos de lei de
sua autoria que reconhecem
munícipes pela dedicação à cidade. A professora Maria Fátima
de Miranda Faria trabalhou na
Escola Estadual Juvenal da Costa
e Silva e, depois, fundou sua própria escola de educação infantil.
Seu nome irá batizar uma rua no
Residencial Helvetia.
Já o guarda civil municipal Alcedir da Silva Nunes, que atuou
na segurança do município por
quatro anos, também teve o reconhecimento garantido, e a
base da Guarda Municipal, na
Vila Marly, receberá o seu nome.

PALAVRA DOS VEREADORES

64ª sessão ordinária

SERGINHO
Progressistas

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

O vereador Serginho comentou
a situação do Cartão Mesa Taubaté
no supermercado Fantástico, no
bairro do Areão. Ele explicou que
o estabelecimento começou a
aceitar o cartão de cesta básica recentemente, mas já comunicou
que está fora do sistema.

comprar os seus materiais de
consumo, alimentação, e não
recebe. Aí fica difícil. O empresário não vai poder arcar sozinho com aquilo que ele vai
oferecer aos clientes.

- Muitas pessoas procuram o
Fantástico, que é um supermercado muito grande, e já tem
um problema no sistema. Mas o
problema é com a empresa [administradora do cartão], a empresa não está pagando. Então
não adianta. Temos um supermercado capaz de ofertar para
o cliente, no caso, aqui, os assistidos da Prefeitura, para

Esportes
Ele parabenizou a Prefeitura
pela reinauguração da arena
de esportes radicais para skate,
patins e BMX. Lembrou que já
havia cobrado a manutenção do
ginásio via requerimento.
Zona Azul
O vereador informou que
Taubaté reduziu em 50% o valor
da multa da Zona Azul, se paga
antecipadamente, e que aumentou o prazo para o usuário
regularizar a sua situação.

A vereadora Vivi da Rádio
alertou a Prefeitura sobre a importância de disponibilizar antídoto para veneno de escorpião no
Pronto- Socorro Infantil.

no soro, ele começa a tirar o
veneno do corpo da criança.
E quanto mais demora para
chegar, mais o veneno vai subindo. Faz dois anos que eu
estou lutando por essa causa,
solicitando que tenha o antídoto no Pronto-Socorro Infantil. A gente não pode
perder mais ninguém por
causa de antídoto.

- É preciso que a Prefeitura
faça uma ação muito pesada.
Porque essa menininha botou
a mochila nas costas, tinha um
escorpião na mochila e picou
as costas dela. Ela foi rapidamente levada para o Pronto-Socorro Infantil. Quando chega lá,
recebe o atendimento. Rapidamente eles entram em contato
com a UPA Central, que é o
único local que tem o antídoto.
Quando você coloca o antídoto

Agradecimento
A vereadora agradeceu à empresa Estapar pelas melhorias
no sistema de Zona Azul do município, mas antecipou que a
“próxima briga” será pelo aviso
de notificação via aplicativo.
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64ª sessão ordinária
O vereador Alberto Barreto destacou a restauração da pista de
BMX do Parque do Itaim e ressaltou as homenagens feitas à
“velha guarda”, os ex-atletas da
modalidade, na reinauguração
que foi realizada no dia 27.

ALBERTO BARRETO
PRTB

- [Quero] parabenizar a restauração da pista, foi muito bonito
o evento de inauguração. Infelizmente não pude acompanhar
no final de semana o campeonato, mas ficam os parabéns
tanto à Prefeitura quanto ao Secretário de Esportes. O que eu
fiquei mais feliz ainda foi de ver
ali homenageando os atletas,
os ex-atletas, a velha guarda
do BMX. Porque a gente, que é

O vereador Boanerge elogiou
a Secretaria de Obras pela instalação de iluminação pública em
uma praça de skate e também
pela instalação de playground em
outra praça, ambas localizadas no
Parque Ipanema.

BONERGE
PTB

14

- Eu queria falar aqui da instalação da iluminação pública
da praça de skate José Ferreira
de Souza Neto, lá no Parque
Ipanema. Olha só, [quero] agradecer ao pessoal do Serviço
Público, [secretário] Alexandre
Magno, colaborando com a população do Parque Ipanema,
para devolver esse equipamento público à molecada lá do
bairro. Também, através de uma
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dessa época, eu vi o Sapão
aqui na Avenida do Povo,
primeiro atleta, dando um
mortal de bicicleta, e isso há
mais de 30 anos, uns 35 anos
pra mais. Ainda bem que lembraram da velha guarda.
Futebol Feminino
O parlamentar parabenizou o
time feminino de futebol do Esporte Clube Taubaté, que conquistou o título da série A3 do
Campeonato Brasileiro e garantiu o acesso à série A2.
Críticas
Barreto repudiou um colunista do UOL, que sugeriu que
um “terrorista” deveria destruir
o coração de Dom Pedro I.

emenda impositiva nossa, a
instalação do playground da
praça Tenente Ademar Barros
Nogueira, localizada na rua
Hélio Zamith, também lá no
bairro Ipanema.
Saúde
O vereador visitou o Pronto
Atendimento Odontológico da
cidade e ressaltou o excelente
trabalho prestado à população.
Ele destinou um aporte por meio
de emenda impositiva para melhorar ainda mais o local.
Asilo São Francisco
Boanerge pediu aos parlamentares para que não se esqueçam de destinar emendas
impositivas ao asilo, para ajudar
no respaldo necessário.

PALAVRA DOS VEREADORES

64ª sessão ordinária
A vereadora Elisa Representa
Taubaté divulgou a audiência pública sobre a situação das creches,
marcada para 31 de agosto, e ressaltou a importância de fazer o debate sobre o tema.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

- Esta Casa já fez vários requerimentos sobre a situação das
creches. Creche também é
uma situação para as famílias e
principalmente um direito das
crianças de zero a três anos, que
é a primeiríssima infância, um
momento extremamente importante das crianças. Os investimentos nesse tempo trazem
muito, muito, muito retorno no
futuro, para a nossa cidade.

Fussta
Elisa registrou a participação
na inauguração do prédio do
Fundo Social de Solidariedade
(Fussta), no Santa Fé. “O prefeito
falou que tem a ideia de levar
para lá cursos para que as famílias, além de serem atendidas
com benefícios sociais, também
possam sair com cursos, como
uma forma de empreender.”
Audiência
Elisa informou o cancelamento da audiência sobre o Dia
do Profissional da Educação Física, que seria realizada no dia
1º de setembro, e afirmou que
será reagendada.
Imprensa
A vereadora relatou a participação no programa Radar Noticioso, da rádio Metropolitana.
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Sessão
65ª SESSÃO ORDINÁRIA
6.9.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Posse do suplente de Vereador Cesinha
da Academia em decorrência de licença
do Vereador Douglas Carbonne
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
Discussão e votação única do Veto
parcial ao Projeto de Lei Complementar
nº 14/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que consolida a legislação que
dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Taubaté.
ITEM 2
Discussão e votação única do Veto total
ao Projeto de Lei Ordinária nº 172/2021,
de autoria dos Vereadores Adriano Coletor Tigrão, Paulo Miranda e Richardson
da Padaria e da Vereadora Elisa Representa Taubaté, que inclui no Calendário
Oficial de Datas e Eventos do Município
de Taubaté o Festival de Pipas.
ITEM 3
Discussão e votação única do Veto total
ao Projeto de Lei Ordinária nº 176/2021,
de autoria da Vereadora Vivi da Rádio,
que altera a Lei nº 3.200, de 22 de julho de
1998, dispondo sobre a divulgação na internet das listagens de plantões médicos.
ITEM 4
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 199/2021, de autoria do Ve16

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

reador Paulo Miranda, que cria o Programa Manobra de Heimlich, socorro
contra asfixia, no âmbito do Município de
Taubaté, e dá outras providências.
ITEM 5
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 45/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o reconhecimento do antigo “Caminho do Ouro
Paulista” como Patrimônio Cultural de
Taubaté- SP.
ITEM 6
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 31/2022, de autoria dos Vereadores João Henrique Dentinho, Alberto Barreto, Jessé Silva e Serginho e
das Vereadoras Elisa Representa Taubaté
e Talita Cadeirante, que dispõe sobre a
garantia de atendimento prioritário a
pessoas com doenças raras em estabelecimentos públicos e privados no município de Taubaté.
ITEM 7
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 21/2022, de autoria do Vereador Richardson da Padaria, que denomina Base Operacional Aldecir da
Silva Nunes, a base da Guarda Civil Municipal localizada na Rua José Vicente de
Barros, 919, Vila Marly.

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
Plenário Jaurés Guisard, 2 de setembro
de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Compras
AVISO
Encontra-se afixada no quadro de avisos
localizado na sede da Câmara Municipal de Taubaté, Avenida Professor
Walter Thaumaturgo, 208, a relação de
compras efetuadas pelo Legislativo, no
período compreendido de 01/08/2022
31/08/2022, 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 setembro de 2022.
Joel Ribeiro Dias Junior
Diretor-Geral

ITEM 8
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 145/2022, de autoria do Vereador Serginho, que denomina Praça
Padre Antonio Marcondes Barbosa.

Lei nº 5.750, de 30 de agosto de 2022

PALAVRA DOS VEREADORES
João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Ronaldo Homem Montanha, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas

Autoria: Vereador Marcelo Macedo
Dispõe sobre a instituição do ensino domiciliar no âmbito da educação básica
do município de Taubaté e dá outras
providências.
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 Esta Lei autoriza o ensino domiciliar no âmbito da educação básica do
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Município de Taubaté.
§ 1º O ensino domiciliar, sob o encargo
dos pais ou responsáveis, é forma de
ensino prevista no art. 205 da Constituição Federal, que ao lado do ensino
escolar, visa garantir o direito constitucional de acesso à educação.
§ 2º O ensino domiciliar é manifestação
e concretização do dever constitucional
da família de proporcionar educação
aos filhos visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para
o trabalho.
§ 3º O ensino domiciliar garante o acesso
à educação respeitando o disposto no
inciso III do art. 206 da Constituição Federal que reconhece a existência do
pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas.
§ 4º A educação básica é composta pela
educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio, nos termos do inciso I do
art. 21 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.
Art. 2º Os optantes pelo ensino domiciliar
devem declarar sua escolha ao órgão
competente, conforme definido em ato
do Poder Executivo, por meio de formulário específico.
§ 1º O órgão competente que receber a
declaração de opção pelo ensino domiciliar do caput deste artigo emitirá
recibo.
§ 2º O recibo do parágrafo anterior será
considerado como matrícula e prova de
regularidade educacional para todos os
fins legais.
Art. 3º Os pais ou responsáveis que optarem pela educação domiciliar devem
manter registro do planejamento e progresso do estudante, bem como apresentá-lo sempre que requerido pelo
poder público.
§ 1º 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 oriundo de terceiros por eles contratados.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

§ 2º Em ambiente domiciliar, os pais ou
responsáveis terão a opção de ensinar
os filhos pessoalmente, como também
de contratar terceiros para exercer a atividade de ensino.
Art. 4º É plena a liberdade de opção dos
pais ou responsáveis entre o ensino escolar e o ensino domiciliar.
§ 1º É vedado qualquer tipo de discriminação, constrangimento, coação ou exigências além das presentes nesta Lei, por
parte de agentes públicos em detrimento
de estudantes do ensino domiciliar, seus
pais ou responsáveis.
§ 2º É assegurado aos pais ou responsáveis o direito de optarem pelo ensino
domiciliar a qualquer tempo, bastando
para isso a solicitação de transferência
na instituição de ensino escolar onde o
estudante encontra-se matriculado e a
entrega ao órgão competente da declaração de opção pelo ensino domiciliar
nos termos do art. 2º desta Lei.
§ 3º É assegurado aos pais ou responsáveis o direito de optarem pelo ensino
escolar a qualquer tempo, bastando
para isso a solicitação de transferência
ao órgão competente e matrícula do estudante em instituição de ensino escolar.
Art. 5º É assegurada a igualdade de condições e de direitos entre os estudantes
do ensino escolar e do ensino domiciliar.
Parágrafo único. A igualdade referida no
caput deste artigo se estende aos pais
ou responsáveis optantes pela educação
domiciliar.
Art. 6º Os estudantes do ensino domiciliar serão avaliados por meio das
provas previstas no art. 4º, incisos I, II e
III do Decreto Federal nº 9.432, de 29 de
junho de 2018 (Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica).
Art. 7º Receberá certificado de conclusão
do Ensino Médio o estudante do ensino
domiciliar com 15 anos de idade ou mais,
que apresentar ao órgão competente
comprovante de nota recebida no Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) com
notas iguais ou superiores a 500 pontos
em redação e 450 pontos em cada uma
das seguintes provas: Ciências da Na-

tureza, Ciências Humanas, Linguagens e
Matemática.
Art. 8º A fiscalização de possíveis desvios
e abusos praticados no âmbito do ensino
domiciliar será realizada pelo Conselho
Tutelar, no que diz respeito aos direitos
das crianças e adolescentes.
Art. 9º O Poder Executivo regulamentará
esta Lei no prazo de 90 dias.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 30 de
agosto de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Licitação
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022
PROCESSO Nº 4230/2022
SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL
A Câmara Municipal de Taubaté realizará
licitação na modalidade pregão presencial, pelo critério de MENOR PREÇO,
para prestação de serviço de pintura
predial.
A cópia do edital poderá ser consultada
gratuitamente e obtida na sede da
Câmara Municipal de Taubaté, ou acessando o site da Câmara Municipal de
Taubaté na internet (www.camarataubate.sp.gov.br), na opção “Transparência” e depois “Licitação”.
No dia 16 de setembro de 2022, às 09
horas e 30 minutos, na sede da Câmara
Municipal, será realizada sessão pública única para credenciamento, recebimento da documentação necessária
para participação, e recebimento do envelope de proposta de preços e do envelope de habilitação.
As propostas poderão ser entregues antecipadamente no setor de Protocolo.
Taubaté, 01 de setembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
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HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022
PROCESSO Nº 3177/2022
CONFECÇÃO DE UNIFORMES
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE M.E. E E.P.P.
Homologo o julgamento procedido pelo
pregoeiro e autorizo a contratação do
objeto desta licitação, lote de nº 01, no
valor total de R$ 29.856,00, ao fornecedor
Indústria e Comércio de Confecções Bocaína Ltda - ME.
Publique-se.
Taubaté, 01 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° 1993/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a dificuldade de munícipes em realizar
parcelamentos de dívidas no setor de
arrecadação.
Of. n° 1106/2022
A Secretaria de Finanças informa que o
sistema atual já está quase em sua totalidade implantado. Os dados de parcelamento e dívidas já estão disponíveis no
site da Prefeitura, e até o fim do corrente
mês será recolocado novamente o parcelamento online. Isto por si já agilizará
o atendimento, além de outras medidas
que serão apresentadas oportunamente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1994/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito a colocação de
18

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

faixa de pedestre em frente ao nº 185 da
avenida Manoel José de Siqueira Mattos,
no Sítio Santo Antônio.

Bem-Estar Animal.
Prefeito Municipal

Of. n° 1106/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a calçada em frente ao número
185 na avenida Manoel José de Siqueira
Mattos possui guia rebaixada, e uma faixa
de travessia de pedestres nesse local colocaria o pedestre em confronto direto
com veículos que entram e saem desta
garagem. A Secretaria de Mobilidade
Urbana efetuará vistoria na citada via e
avaliará o melhor trecho para instalação
da faixa de travessia de pedestres.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1997/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Planejamento
que informe sobre o licenciamento de
empreendimentos.

Requerimento N° 1995/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito considere enviar a
este vereador as informações pertinentes
ao Pregão 338/2022.
Of. n° 1095/2022
O Departamento de Compras informa que
o número correto do Pregão é 338/2021,
motivo pelo qual as informações não
estejam sendo encontradas. O mesmo
poderá ser consultado por meio do site
da Prefeitura, pelo link: https://taubate.
sp.gov.br/compras/lista.php. Ressalta-se
que o Processo 64.204/2021 encontra-se
disponível para vistas integral do seu
conteúdo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1996/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Meio Ambiente
que informe sobre os empreendimentos
licenciados.
Of. n° 1098/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo gestor de fiscalização, licenciamento ambiental e projetos da Secretaria de Meio Ambiente e
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Of. n° 1098/2022
A Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal informa que sobre sua participação no licenciamento ambiental de
empreendimentos esclarece que a Deliberação Normativa Consema 1/2018,
que delegou a competência do licenciamento ambiental ao município de
Taubaté, detalha, em seu artigo 3°, as
estruturas exigidas da Prefeitura para
comprovar a aptidão de exercer tal atribuição, dentre elas de encontra a existência de órgão ambiental capacitado a
executar as ações administrativas concernentes ao licenciamento ambiental,
o qual deverá possuir técnico próprios
em número compatível com a demanda.
Não obstante, sempre que necessário, a
Secretaria de Meio Ambiente consulta a
Secretaria de Planejamento quanto às
questões de cunho urbanístico, além de
exigir, nos procedimentos de licenciamento ambiental, a apresentação da Certidão de Uso de Solo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1998/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Egrégio Plenário autorização para realização de audiência pública para debater o licenciamento ambiental municipal.
Requerimento N° 1999/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que preste
informações sobre a empresa contratada
para gestão da UPA Central.

ATOS OFICIAIS

Of. n° 1098/2022
A Secretaria de Saúde informa que a organização social que realiza a gestão da
UPA Central é o Instituto Esperança - IEP.
A referida organização possui dois contratos com a Prefeitura de Taubaté e realizará a gestão da UPA Central e da UPA
Cecap. Seguem cópias anexas. Os contratos foram assinados em 14/4/2022,
referente à gestão da UPA Central, Chamamento 15/2021; e em 11/7/2022 referente à gestão da UPA Cecap, Chamamento 21/2021.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2000/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito que considere enviar
a este vereador as informações solicitadas a respeito de ônibus elétricos.
Of. n° 1098/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que ainda não há previsão de
compra de veículos elétricos pela empresa concessionária, porém, a empresa efetuará a compra de mais dez
ônibus similares à frota atual, previsão
dezembro/2022. Cabe destacar que há
como previsão o término do estudo, que
visa à reestruturação do serviço de transporte público em 2023, com isso a Secretaria de Mobilidade Urbana terá os
apontamentos que visam o melhor cenário para o transporte público em nossa
cidade, dentre eles a frota ideal é viável
para o sistema.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2001/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
o aparecimento de animais peçonhentos
no Parque Ipanema.
Of. n° 1106/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
fins de fiscalização e notificação do pro-
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prietário. Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo CAS - Controle de
Animais Sinantrópicos, da Secretaria de
Saúde.
Prefeito Municipal

Of. n° 1106/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo CAS - Controle de Animais Sinantrópicos, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2002/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
fiscalização de calçadas, terrenos e
imóveis abandonados na região central
de Taubaté.

Requerimento N° 2005/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito a colocação do
caixa eletrônico localizado no primeiro
andar para o andar superior.

Of. n° 1106/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o Setor de Fiscalização e Posturas
frequentemente efetua notificação para
terrenos, imóveis e comércios para providências quanto à reforma/construção
de calçadas, por meio de inspeção/fiscalização de rotina e devido à denúncia,
onde é aplicada a legislação em vigência.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2003/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações sobre possibilidade de o poder
público encetar campanha de consumo
consciente da água.
Of. n° 1106/2022
A Secretaria de Serviços Públicos envidará esforços junto à Sabesp para
apoiar tal ação. A Prefeitura já possui o
Programa “Pura”, que tem mantido resultado satisfatório quanto ao consumo
adequado e atuando em casos de vazamento de água de forma imediata.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2004/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a possibilidade de a administração promover o controle químico por toda a
cidade com o intuito de eliminar quantidade significativa de escorpiões.

Of. n° 1106/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que cabe ao banco definir tecnicamente
onde dispor o equipamento, pois envolve questões técnicas de infraestrutura
e segurança. Contudo, questionará a
Secretaria Municipal de Finanças para
avaliar o pleito.
A Secretaria de Finanças informa que
levantou dados da implantação do
referido caixa eletrônico e constatou que
o estudo foi apresentado pelo banco, e
foi informado que o melhor local para a
instalação do referido caixa é onde se encontra atualmente, e de acordo com as
suas normas, a mudança não é viável.
Ressalta-se que houve tentativa para a
colocação de um novo caixa na parte superior, mas, não foi obtido sucesso.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2006/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito que informe se há
possibilidade de elaboração de plano
de estudo no sentido de estabelecer a
escuta qualificada e o depoimento especial no nosso município.
Of. n° 1106/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo comandante
da Guarda Civil Municipal, da Secretaria
de Segurança Pública Municipal, e pela
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2007/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito questionamentos
sobre a capacitação dos profissionais
de educação responsáveis pelos alunos
com capacidades diferenciadas.

Consulte os requerimentos no
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Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
as fiações elétricas, de telefonia e internet em postes da cidade.

Of. n° 1106/2022
Seguem, por cópia, os esclarecimentos
prestados pela gestora pedagógica da
educação inclusiva e pela Divisão de
Compras, da Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal

Of. n° 1106/2022
Seguem as informações da Secretaria de
Serviços Públicos:
1- Os cabeamentos lançados em redes
distribuidoras de energia são controlados e fiscalizados pela concessionária de energia local, pois trata-se de
concessão federal, o município acompanha e solicita providências quanto à
regularização.
2- A Secretaria de Serviços Públicos, por meio do Departamento de
Concessionárias.
3- Compartilhantes que ocupam a rede
distribuidora.
4- Contatar a concessionária distribuidora de energia EDP São Paulo.
5- Manutenção é de responsabilidade da
EDP São Paulo e compartilhane. Existe
um call center para consulta no site da
EDP.
6- Não temos condições técnicas de responder tal questão, assunto atinente à
tecnologia de dados.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2009/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudos para promover a implantação de sinalização
na avenida Dom Pedro I, Chácara São
Silvestre

Requerimento N° 2011/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações se há
estudo para que seja inserido QR code
nos prédios e praças públicas para a informação turística do nosso município.

Of. n° 1106/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que efetuará vistoria no trecho
indicado para mensurar o fluxo de pedestres e, onde o fluxo gera maior demanda. Após será avaliada qual a sinalização adequada, a fim de garantir a
segurança viária.
Prefeito Municipal

Of. n° 1106/2022
O Departamento de Turismo informa que
está trabalhando para que tal ação seja
concretizada por meio de totens.
Prefeito Municipal

Of. n° 1106/2022
Seguem, por cópia, os esclarecimentos
prestados pela gestora pedagógica da
educação inclusiva, da Secretaria Municipal de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2008/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações referentes ao orçamento municipal relacionadas à inclusão de crianças e jovens
com deficiência na rede municipal de
educação.

Requerimento N° 2010/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
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Requerimento N° 2012/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
quais são os serviços funerários prestados às famílias de baixa renda, quais
são os serviços que o convênio propor-
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ciona a elas e qual o horário que a funerária está em funcionamento.
Of. n° 1106/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretária Adjunta da Secretaria de Serviços Públicos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2013/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito Municipal informações sobre as providências e/ou medidas a serem adotadas quanto ao
serviço de manutenção dos passeios públicos do nosso município.
Of. n° 1106/2022
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos informa que quanto à fiscalização
de calçadas de imóveis particulares,
o Setor de Fiscalização e Posturas frequentemente notifica terrenos, imóveis
residenciais e comerciais para providências relativas à reforma/construção
de calçada, a partir de fiscalizações de
rotina e por meio de denúncias, aplicando a legislação em vigor.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2014/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Governador Exmo. Sr. Rodrigo Garcia, solicitando sua especial
atenção com relação à grave situação
que a cidade está enfrentando em relação ao pequeno número de vagas Cross
disponibilizadas para o município nos
casos de alta e média complexidades
Requerimento N° 2015/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito informações referente
a reclamações apresentadas por acolhidos referente ao abrigo municipal.
Of. n° 1095/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as in-
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formações prestadas pelo Departamento
de Proteção Social Especial, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2016/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito que informe por qual
razão está sendo cobrado o valor de
R$2,00 para utilização dos banheiros da
rodoviária nova.
Of. n° 1095/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que o Terminal Rodoviário disponibiliza banheiros gratuitos para todos os
usuários (conforme fotos anexas), além
do que é cobrado, que oferece serviços
diferenciados aos usuários, como banho,
fornecimento de toalhas, etc.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2017/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
referente ao ponto de ônibus intermunicipal localizado na praça Ruy Barbosa.
Of. n° 1095/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a empresa Expresso Redenção
solicitou autorização para alterar o itinerário nos dias úteis da linha intermunicipal que atende os municípios de Redenção, Natividade da Serra e Lagoinha
no ponto de parada situado na praça Ruy
Barbosa (conhecida popularmente como
Praça do Chafariz), alegando questões
de segurança aos usuários em virtude
dos inúmeros moradores de ruas que
ficam na praça, além da questão de estratégia de localização do ponto. Por
isso, visando à segurança dos usuários
e o benefício em relação ao menor deslocamento, a Secretaria de Mobilidade
Urbana não viu óbice quanto à alteração
do itinerário. Cabe ressaltar que se trata
de linha intermunicipal, cuja responsa-
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bilidade é da Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos - EMTU, controlada
pelo Governo do Estado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2018/2022
Autor: Nunes Coelho
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de recapeamento
da rua Tamoios, Vila Aparecida.
Of. n° 1103/2022
A Secretaria de Obras informa que a via
encontra-se em fase de execução de planilha orçamentária para execução de licitação, tendo sido contemplada por verba
do Estado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2019/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que considere informar quais são e quantos são
os conselhos municipais vigentes
Of. n° 1095/2022
Segue, por cópia, a relação expedida
pelo gestor da Área de Conselhos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2020/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que considere informar quais são os requisitos
exigidos pela legislação em vigor para
atendimento do disposto na Lei Complementar 7/91, em seu artigo 670-A, § 4.
Of. n° 1095/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
tratar-se de lei recente, onde o processo
administrativo encontra-se em andamento para regulamentação quanto ao
lazer infantil.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2021/2022

Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que considere informar a possibilidade de publicizar nas unidades de saúde do município a Lei 5.708/22, que “Dispõe sobre
garantir o atendimento prioritário a
pessoas em tratamento oncológico em
estabelecimentos públicos municipais e
privados no município de Taubaté”.
Of. n° 1095/2022
A Divisão de Atenção Especializada informa que, tendo em vista a necessidade de conhecimento da população, para que faça uso dos direitos
garantidos em lei, com relação ao atendimento prioritário à população em
tratamento oncológico, a Secretaria de
Saúde está em parceria com o setor de
Comunicação, elaborando o projeto de
execução de placas informativas para
serem instaladas em todas as unidades
de saúde do município, e atualmente
encontra-se em fase de orçamento, para
que possam ser confeccionadas com
qualidade de imagem e conteúdo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2022/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito que considere a instalação de material de sinalização viária na
Av. Voluntário Benedito Sérgio, ao lado
do Condomínio Tecoara, 2.800.
Of. n° 1095/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que serão realizadas vistoria da
sinalização existente e medição da velocidade média desenvolvida no trecho
indicado, sendo que o resultado da
análise orientará sobre qual medida será
tomada para garantir a segurança viária
no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2023/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que con-
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sidere informar quais são as possibilidades de ações efetivas nas vias denunciadas por prática de rachas de veículos.
Of. n° 1095/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme a Lei 9.503/1997,
no art. 308, com redação dada pela Lei
13.546/2017, a prática de “racha” caracteriza-se como crime de trânsito. Em
caso de flagrante ao descumprimento
da norma, é orientado acionar a Polícia Militar pelo número 190 ou o Centro
de Operações Integradas — COI pelo
número 156.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2024/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a bolsa Fadat - Fundo de Assistência do Desporto Amador de Taubaté,
destinada ao Esporte Clube Taubaté.
Of. n° 1107/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que as categorias
que constam no projeto do E.C. Taubaté
são: sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 e sub
20, entretanto, bolsistas são apenas os
atletas da categoria principal do projeto,
ou seja, sub 20. O valor aprovado pelo
Conselho Diretor do Fadat para o corrente ano foi de R$265 mil. Paralelo a
isso, foram destinados R$490.500,00
para reforçar a dotação do Fadat, via
emendas impositivas municipais. O
projeto recebe, além dos recursos, suporte via hospedagem na Copa SP, transporte, ambulância e alimentação em
campeonatos (conforme disponibilidade
orçamentária). Os valores do Fadat são
pagos diretamente aos atletas (sub 20) e
membros da comissão técnica via conta
corrente no Banco do Brasil.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2025/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
22
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Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
ampliação para cinco anos o prazo da
concessão de isenção do IPTU para
imóvel próprio.
Of. n° 1106/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo Departamento
de Receita, da Secretaria de Finanças.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2026/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que considere informar quais são os programas
habitacionais vigentes na cidade e se
existem novos a serem implantados
Of. n° 1095/2022
A Secretaria de Habitação informa que
atualmente está em fase de implementação de Programas da Política Habitacional no Município. Como objetivo de
proporcionar aos munícipes que se encontram em situação de risco social,
agravado por condições de inabitabilidade, deu início ao projeto “reformas
emergenciais”, em fase de contratação da
executora, por meio do Pregão realizado
no dia 18/7/2022. No que tange à construção de novas unidades habitacionais,
a Secretaria de Habitação informa que
está realizando estudos para implementação de parcerias público-privadas que
contemplem a atenção ao público com
menor renda.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2027/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que considere enviar a este vereador o número de
munícipes inscritos como ambulantes do
município, quantos destes estão ativos,
quantos inativos e qual o valor total do
débito destes com a municipalidade.
Of. n° 1095/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
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que efetuará levantamento das informações junto aos setores competentes
desta municipalidade para posterior
envio ao vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2028/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que considere informar qual a possibilidade de
instalação de internet grátis em bairros
carentes do município.
Of. n° 1095/2022
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Turismo informa que
levar a internet de forma acessível ao cidadão é uma das pautas de inclusão digital que está sendo construída pela atual
gestão, obviamente sempre observando
a viabilidade orçamentária em consonância com a legislação pública. Inicialmente é relevante informar que a infraestrutura digital é de responsabilidade do
Departamento de Tecnologia da Informação e está em fase de levantamento
orçamentário para a instalação de wi-fi
em locais públicos. Num escopo mais
abrangente, a Comissão Técnica Municipal para Cidade Inteligente, entre os diversos recortes que filmou a execução de
seus trabalhos, a questão do acesso à internet como fator de inclusão social e desenvolvimento econômico, certamente
está previsto.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2029/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que considere determinar estudo para
implantação de energia solar em escolas
municipais.
Of. n° 1095/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que deu início ao estudo técnico
para implantação de usina de geração fo-
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tovoltaica e está em fase de elaboração
de projeto.
Prefeito Municipal

necessário, inclusive a limpeza e capina
geral foi realizada recentemente.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2030/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que considere a instalação de material de
sinalização viária na Av. da Fraternidade,
Vila Olímpia.

Requerimento N° 2033/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito que que considere a
possibilidade de efetuar serviços de manutenção geral do Horto Municipal.

Of. n° 1095/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que serão realizadas vistorias da
sinalização existente e medição da velocidade média desenvolvida no trecho indicado, sendo que o resultado da análise
orientará sobre qual medida será tomada
para garantir a segurança viária no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2031/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que considere informar se já foram aplicadas as emendas impositivas destinadas por este vereador.
Of. n° 1095/2022
Cumpre-nos encaminhar, por cópia, as
informações prestadas pela Área de Planejamento e Controle Econômico da Secretaria de Finanças.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2032/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que que considere a possibilidade de
efetuar serviços de manutenção geral do
Parque do Itaim.
Of. n° 1095/2022
Cumpre-nos encaminhar, por cópia, as
informações prestadas pela Secretaria de
Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal. A
Secretaria de Serviços Públicos informa
que colabora com a manutenção quando

Of. n° 1095/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza e manutenção da horta é
realizada rotineiramente, e conforme sua
programação, foi realizada recentemente
a manutenção geral e pintura do parque.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2034/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe quantas crianças estão na fila para
vaga em escola municipais, quantas são
as vagas e quais os planos para abarcar
todos os que necessitam de vagas.
Of. n° 1095/2022
A Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação informa que atualmente há demanda reprimida de 1.564
crianças Neste ano letivo já foram ofertadas 1.960 vagas. A Secretaria de Educação tem realizado estudos por região
e busca ativa para identificar as necessidades por faixa etária.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2035/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito informações sobre os
impactos da quebra de cadeia logística
da indústria farmacêutica sobre atendimentos da rede municipal de saúde.
Of. n° 1106/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2036/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudos para inclusão de contratação de biólogos especializados para o programa ESF visando o
controle do avanço de casos de dengue.
Of. n° 1106/2022
A Divisão de Atenção Básica informa que
a composição da equipe de ESF consta
de médico e enfermeiro generalista, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Os agentes de
vetores que acompanham os casos de
dengue são do setor do CAS e realizam
um trabalho em conjunto com os ACS
mensalmente para acompanhamento de
prevenção dos casos de dengue.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2037/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que que
considere a possibilidade de informar se
existe algum convênio entre a Prefeitura
e a Soapro e Guarda Mirim.
Of. n° 1095/2022
A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social informa que não possui
termos de parcerias com as entidades
Soapro e Guarda Mirim.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2038/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito que considere a elaboração de estudo para alteração da referência do cargo de auxiliar de saúde bucal.
Of. n° 1095/2022
O Departamento de Recursos Humanos
informa que se encontra em tramitação
projeto de lei que visa, entre outras
coisas, alterar a referência salarial do
cargo efetivo de auxiliar de saúde bucal.
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Taubaté, 2.9.2022 - Boletim Legislativo nº 1475

23

