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Agências bancárias deverão
ser proibidas de deixar público
preferencial em filas externas

Pessoas com TEA deverão ter
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estacionamentos de Taubaté
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SESSÃO

AGÊNCIAS BANCÁRIAS DEVERÃO
SER PROIBIDAS DE DEIXAR
PÚBLICO PREFERENCIAL EM
FILAS EXTERNAS
Stockphotos

Clientes com direito a atendimento preferencial, como idosos, gestantes e pessoas com deficiência, não deverão mais sofrer em filas externas
de agências bancárias, com a aprovação do projeto
de lei ordinária 126/2021, que teve aval da Câmara
de Taubaté na sessão de terça-feira, 26.
A proposta é de autoria do vereador Adriano Coletor Tigrão (Cidadania), que ressalta que não é difícil flagrar, em filas bancárias que se formam na
parte externa das agências, mulheres grávidas,
idosos e até mesmo pessoas com deficiência, expostas a variações climáticas. “É digno que instituições financeiras prestem serviço adequado e
acolham, com conforto, aqueles que contribuem
para que os bancos lucrem cifras estratosféricas”,
defende o autor no documento.
Emenda da Comissão de Justiça para adequação
textual foi aprovada com o projeto, que deve passar
por segunda discussão e votação antes de ser encaminhado para sanção do prefeito.
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Revisão geral de salário para
servidores é aprovada
Os vereadores aprovaram na sessão de terça-feira, 26, o projeto de lei ordinária 44/2022, de
autoria da Mesa da Câmara de Taubaté, que reajusta em 9% os vencimentos e subsídios dos
servidores e os proventos dos inativos e pensionistas da Casa.
O reajuste tem validade a partir de 1º de maio
de 2022, em atendimento à obrigatoriedade da
revisão anual prevista na Constituição Federal.
As despesas com pagamento e encargos sociais
será de R$27 milhões em 2022; R$28 milhões
em 2023, e R$29,9 milhões em 2024.
O projeto depende de segunda votação para ser
encaminhado à sanção do prefeito.

SESSÃO

Câmara de Taubaté
aprova reserva de vagas
de estacionamento para
pessoas com TEA
Na sessão de terça-feira, 26, a Câmara de
Taubaté aprovou o projeto de lei ordinária 47/2022,
de autoria do vereador Jessé Silva (PL), que reserva
vagas de estacionamento em espaços públicos e
privados para veículos que transportam pessoas
com transtorno do espectro autista (TEA).
As vagas deverão ser sinalizadas e em número
equivalente a 2% do total, garantida no mínimo
uma vaga no espaço público ou privado. A sinalização deverá ser feita em conformidade com as
normas técnicas vigentes.
“Especialistas alegam que o indivíduo com autismo costuma ser impaciente, principalmente,

em locais com muitas pessoas, tais como mercados, hospitais e escolas, ainda mais quando ele
precisa esperar; têm dificuldades em conviver em
espaços lotados, muitas vezes, o uso do transporte
público não é recomendado por causa do nível de
barulho. Portanto, a utilização de carros particulares, de familiares ou cuidadores, torna-se mais
viável para transportar o autista. A reserva específica de vagas é, portanto, imprescindível”, justifica
o autor, no documento.
A proposta deverá passar por segunda discussão e votação na Câmara antes de ser encaminhado para sanção do chefe do Executivo.

João Victor Mercê

Vereadores
João Henrique
Dentinho,
Paulo Miranda
e Richardson
da Padaria
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SESSÃO

PRAZO PARA
RECOLHIMENTO DE
MATERIAL DE PODA SEGUE
PARA SANÇÃO
Stockphotos

O projeto de lei complementar 20/2021, que determina
prazo para recolhimento de material de corte ou poda de árvore, foi aprovado em segunda
votação na terça-feira, 26, e
segue para sanção do prefeito.
A proposta tem autoria do vereador Adriano Coletor Tigrão
(Cidadania), e determina que
quando o corte ou a poda for realizada por prestador de serviço
público autorizado pela Prefeitura, a retirada do material deverá ser concluída pela concessionária ou permissionária,
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imediatamente após a conclusão, ou diariamente,
quando o trabalho durar mais de um dia.
Denominações
Também tiveram aval em segunda votação durante a sessão, e seguem para sanção do Executivo, dois projetos de lei ordinária para denominação de espaços públicos.
O primeiro, projeto 162/2021, de autoria do vereador Paulo Miranda (MDB), denomina Quadra
Poliesportiva Prof. Wiliam Saad Abdulnur, na Vila
Santa Isabel.
A segunda denominação é tema do projeto
39/2022, de autoria do vereador Richardson da
Padaria (União), que denomina Sistema de Lazer
Danilo Schinberger da Cunha Mendes, no loteamento Jardim do Lago.
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AUDIÊNCIA

Colecionadores de armas,
atiradores e caçadores
reivindicam reconhecimento
de atividade de risco
Em audiência realizada na Câmara de Taubaté segunda-feira,
25, representantes de colecionadores de armas, atiradores e caçadores (CACs) reivindicaram o
reconhecimento de atividade de
risco para que possam pleitear o
porte de arma de fogo.
A reunião foi presidida pela
vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), autora do requerimento de convocação 1031/2022,
assinado pelos vereadores Alberto Barreto (PRTB), Boanerge
(PTB), Marcelo Macedo (MDB)
e Moises Luciano Pirulito (PL),
que também participaram do

debate no Plenário.
A audiência pública contou
ainda com a participação de
Douglas
Carbonne
(Republicanos), Elisa Representa
Taubaté (Cidadania), Jessé Silva
(PL), Paulo Miranda (MDB), Richardson da Padaria (União) e
Serginho (Progressistas).
Vivi explicou que foi procurada por representantes dos
CACs, que pleitearam a apresentação, em Taubaté, de projeto de
lei para instituir 9 de julho como
data comemorativa da categoria
e para reconhecer o risco da atividade e ameaça à integridade
Vitor Reis

Evandro
Fernandes
Madona,
Gustavo
Henrique
dos Santos,
Vivi da Rádio
e Eduardo
Araújo da
Silva

física. Ela frisou que o projeto de
lei não institui nem altera regra
em relação à caça em Taubaté.
“Eles querem o reconhecimento de atividade de risco,
para chegar à Polícia Federal e
tentar tirar o porte de arma. É direito deles, tirar o porte de arma,
e o reconhecimento de que trabalham em risco vai ajudar. Ninguém falou em caça”, afirmou a
vereadora.
Integrante da comissão de
CACs que pleiteia esse reconhecimento, o instrutor de tiro Gustavo Henrique dos Santos explicou que, para se tornar um
CAC, o cidadão se submete a um
processo extremamente rigoroso e há minuciosa fiscalização.
Ele explicou que o CAC tem
autorização para retirar a arma
de casa e levá-la ao clube de tiro,
mas, se precisar parar no caminho para comprar um mantimento no supermercado, por
exemplo, terá que deixar a arma
no carro. “Em vez de deixar no
carro, queremos portá-la com
segurança”, afirmou.
Munícipes participaram do
debate, expondo opiniões e dúvidas, e por meio dos canais de
comunicação da Casa.
O vídeo está disponível no
canal da TV Câmara Taubaté
no Youtube.
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AUDIÊNCIA

EM AUDIÊNCIA, PREFEITURA
DEBATE MUDANÇAS PARA
MAGISTÉRIO DE TAUBATÉ
A Câmara de Taubaté realizou audiência pública no dia 28 para debater quatro projetos de lei
que estão na Casa com objetivo de mudar algumas
regras do magistério. As alterações foram apresentadas pela Secretaria de Educação.
A reunião ocorreu a pedido dos vereadores
João Henrique Dentinho (União), Elisa Representa Taubaté (Cidadania) e Vivi da Rádio (Republicanos), autores do requerimento 1117/2022.
Supervisora de demandas processuais da Secretaria de Educação, Eltalane Sampaio de Oliveira
explicou três propostas. O projeto de lei complementar 9/2022 adéqua a legislação municipal à federal, instituindo que 1/3 da jornada de trabalho
será de hora-atividade para ser cumprida na escola ou em local de livre escolha.
O projeto de lei complementar 10/2022 inclui as
funções de professor da equipe de práticas pedagógicas e professor assistente técnico, com gratificação de 5,5% do valor do vencimento correspondente ao padrão inicial da classe.
O projeto de lei complementar 11/2022 altera o
número de profissionais: de três para cinco coordenadores de área; de 25 para 28 supervisores de
ensino; de 80 para 122 diretores de escola; de 91

para 66 vice-diretores; de 80 para 170 professores
coordenadores. “O objetivo é garantir que todas
as unidades tenham diretores”, explicou Eltalane, justificando que algumas unidades dispõem
apenas de vice-diretor.
Além desses projetos, foi inserido na audiência
o debate do projeto de lei 57/2022, que institui o
Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal às
Associações de Pais e Mestres (APMs).
Secretária de Educação, Vera Hilst acrescentou
que ainda está em finalização a parte técnica do
plano de carreira. O documento será enviado aos
conselhos municipais correspondentes e, em seguida, à Câmara Municipal, para votação.
Integrante do Conselho de Educação, Kelly
Marcon sugeriu que os postos de supervisor e diretor tenham a natureza de cargo público, preenchido mediante concurso. Anunciou que o Conselho irá submeter à Secretaria outras sugestões
levantadas durante suas reuniões.
Participaram do evento os vereadores Adriano
Coletor Tigrão (Cidadania), Alberto Barreto
(PRTB), Marcelo Macedo e Paulo Miranda, do
MDB, Moises Luciano Pirulito (PL), Richardson da
Padaria (União) e Serginho (Progressistas).

Vitor Reis

Eltalane
Sampaio de
Oliveira, André
Luiz Araújo,
Vera Hilst,
João Henrique
Dentinho, Vivi
da Rádio e Elisa
Representa
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AUDIÊNCIA

Funcabes presta contas dos 3
primeiros meses de atuação na
Educação em 2022
Lincoln Santiago

Maria Angela
Petrini,
Nara Fortes,
Alberto
Barreto e Vera
Hilst

A Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté (Funcabes)
prestou contas dos três primeiros meses de trabalhos para
a Secretaria de Educação em
2022, durante audiência realizada na sexta-feira, 29.
A audiência foi conduzida
pelo vereador Alberto Barreto (PRTB), autor do requerimento de convocação 926/2022,
e contou com a participação de
Adriano Coletor Tigrão e Elisa
Representa Taubaté, do Cidadania, Boanerge (PTB), Douglas
Carbonne (Republicanos), Marcelo Macedo e Paulo Miranda,
do MDB, Moises Luciano Pirulito (PL), Neneca Luiz Henrique
(PDT), Rodson Lima Bobi (PSDB)
e Serginho (Progressistas).
A diretora-presidente da Fundação, Maria Angela Petrini, explicou que atualmente há dois
convênios com a Prefeitura – de
R$40 milhões para a educação
infantil, iniciado em janeiro

deste ano, e R$45 milhões para
o ensino fundamental, iniciado
em 2021.
A educação infantil teve receita de R$3,2 milhões em janeiro, R$6,5 milhões em fevereiro e R$2 milhões em março.
Segundo a diretora, parte do
valor que entrou na conta do
convênio para o infantil em fevereiro foi transferida para o
convênio do fundamental. O depósito total foi feito nesta conta
por questões burocráticas que
estavam sendo resolvidas. No
ensino fundamental, foram R$3
milhões de receita em janeiro,
R$2,2 milhões em fevereiro e
R$3 milhões em março.
O apontamento que Barreto
fez no requerimento da audiência chamou atenção para R$3
milhões em gastos com insumos
pela Funcabes, demonstrados
em prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2021.
Maria Angela explicou que, na
compra realizada em outubro

de 2021, foram adquiridas quantidades maiores de
insumos para o início de 2022, diante da previsão
de que as atividades escolares voltariam a ser presenciais no começo do ano.
A diretora acrescentou que os contratos dos
convênios preveem quantidades de insumos por
períodos e frisou a necessidade de considerar o
contexto de pandemia, que impactou diretamente
este planejamento. Existe a possibilidade de substituir um insumo por outro, desde que o valor
não ultrapasse o orçamento. Isso foi feito, por
exemplo, para suprir a falta de fraldas, que foram
adquiridas em pouca quantidade, já que não havia
crianças em atendimento presencial.
De acordo com a diretora, a demanda de insumos é repassada à Fundação pela Secretaria, e
é previsto um prazo de cerca de 50 dias para que a
compra seja finalizada, por conta da burocracia do
processo licitatório. Para 2022, os gastos ainda não
foram realizados; no entanto, o plano de trabalho
prevê duas compras: em maio, com processo licitatório já em andamento, e em outubro.
A secretária de Educação, Vera Hilst, afirmou
que a Secretaria busca suprir a demanda de insumos no caso da falta. Disse que nos próximos
meses não deverá haver problemas deste tipo,
diante de planejamento definido pelas duas partes
do convênio.
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PALAVRA DOS VEREADORES

50ª sessão ordinária
O vereador Nunes Coelho cobrou do prefeito a criação do
terceiro Conselho Tutelar em
Taubaté. Ele explicou que as cidades devem ter um Conselho
a cada 100 mil habitantes, e que
Taubaté tem apenas dois para uma
população de 300 mil pessoas.

NUNES COELHO
Republicanos

- Este vereador fez a solicitação
no começo do ano sobre a implantação do terceiro Conselho.
Inclusive, já está na lei orçamentária o valor para a criação do
terceiro Conselho, e em 2023
vai ter a eleição. Quero aqui me
dirigir ao prefeito José Saud,
sei que é uma pessoa bastante
compreensiva e habilidosa,
sensível a essa população, para

O vereador Paulo Miranda defendeu a criação da Ronda Escolar
da Guarda Civil Municipal em
Taubaté. Ele citou o caso da mãe
que invadiu uma escola no bairro
São Gonçalo com uma arma de
plástico e ameaçou a diretora.

PAULO MIRANDA
MDB
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- Se cada escola tiver um GCM
armado, pode ter certeza de
que a pessoa vai pensar duas
ou três vezes ou mais para
adentrar uma escola. E se a
GCM não aguentar, chama a polícia. Então eu acho que (essa
situação ocorrida) vai ao encontro dessa indicação. Tenho
certeza de que essa mãe iria
pensar duas vezes, dez vezes
mais antes de meter um revólver
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enviar a esta Casa o projeto
de lei que cria o terceiro Conselho Tutelar da cidade.
Orçamento
Nunes Coelho afirmou que
recebeu informações da Secretaria de Finanças da Prefeitura,
de que há R$913.905 previstos
no Orçamento de 2024 para a
implantação da nova unidade do
Conselho Tutelar em Taubaté.
O parlamentar frisou que a
eleição dos integrantes, no entanto, deverá acontecer em
2023, mas para isso é necessário
que a criação esteja oficializada
por meio de projeto de lei.
O projeto deverá ser encaminhado à Câmara pelo prefeito, a
quem cabe legislar sobre o tema.

de plástico na cintura e entrar
na escola, tendo lá um guarda
civil municipal armado, tanto
masculino quanto feminino.
Tráﬁco
Paulo Miranda argumentou
que, quando o estado e o município faltam em ações em prol
da segurança, os traficantes têm
o cenário favorável para agir na
porta das escolas: “Eles querem
pegar as pessoas mais vulneráveis”. Ele afirmou que a falta de
segurança expõe alunos, professores e funcionários a diversos
tipos de sofrimento no ambiente
escolar. Relatou que presenciou
diversas ocorrências neste contexto quando estava na ativa,
como policial.

PALAVRA DOS VEREADORES

50ª sessão ordinária
desses deputados, e outros
vereadores também têm os
seus deputados, que estão
trazendo outras emendas,
isso sempre é bem-vindo para
- Eu quero agradecer a emenda a nossa cidade.

O vereador Professor Edson
falou sobre emendas parlamentares enviadas para Taubaté, para
viabilizar a construção de um
portal no Quiririm e melhorias na
avenida Marrocos.

PROFESSOR EDSON
PSD

do deputado federal Marcio
Alvino (PL), de R$400 mil, para
que possamos fazer o portal turístico no Distrito Gastronômico
e a revitalização da avenida Marrocos, e a emenda indicada pelo
deputado estadual André do
Prado (PL), de R$300 mil, para
a revitalização de boa parte da
avenida Marrocos, na região da
Independência. Quanto mais recurso nós [trouxermos], através

Agradecimentos
Edson agradeceu à Secretaria
de Serviços Públicos por atender
à solicitação de limpeza em toda
a extensão do Conjunto Urupês e
também por toda a cidade. Para
ele, a limpeza urbana tem melhorado muito, e “que continue e
avance mais.”
Convite
O vereador convidou a população a participar da Festa da Colônia Italiana de Quiririm, que
vai até o dia 1º de maio.

andando nos comércios, fiscalizando e testando as máquinas na hora, para ver se
estavam funcionando e se a
- Venho recebendo dezenas de empresa está prestando um
reclamações de servidores e bom serviço na cidade.

Após receber reclamações de
servidores e usuários, o vereador
Richardson da Padaria falou sobre
as fiscalizações realizadas em relação ao cartão Cesta Básica.

RICHARDSON DA PADARIA
União

das pessoas que o utilizam, de
falta de pagamento da empresa
nos comércios, descredenciamento dos comércios, bairros
que não têm credenciamento,
máquinas que não funcionam.
Entrei em contato com a empresa, passei as reclamações e
pedi que alguém, um representante, me acompanhasse nessa
fiscalização. Então, eu estive

Falta de opções
O parlamentar iniciou a fiscalização no bairro São Gonçalo e
afirmou que ali existem apenas
dois comércios e dois supermercados credenciados na região.
Requerimentos
Richardson também fez requerimentos à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
para que haja mais facilidade de
acesso aos supermercados e comércios credenciados.
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PALAVRA DOS VEREADORES

50ª sessão ordinária

RODSON LIMA BOBI
PSDB

SERGINHO
Progressistas
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O vereador Rodson Lima Bobi
falou sobre a recolocação de uma
ponte onde hoje é o parque linear
do bairro Santa Tereza.
A ponte viabiliza a travessia dos
moradores do local, entre a rodovia e o bairro.

ponte fazia a ligação do bairro
com a rodovia. As pessoas
não precisam mais dar uma
volta longa para que possam
ir ao bairro.

- Foi solicitada para a gente a
possibilidade do retorno da
ponte que existia, que fazia
a ligação do bairro com a estrada, (...) e essa gestão do prefeito Saud, eu digo que é uma
questão de humanização, de
entender e ouvir as pessoas, e a
obra foi feita. Parece uma coisa
simples, mas para os moradores
do Santa Tereza teve uma importância gigante, porque essa

Parque do Itaim
O vereador conheceu o prefeito de Balneário Camboriú
(SC), Fabrício Oliveira, durante
o feriado de Tiradentes, e disse
ter conversado com ele sobre
alguns programas de desenvolvimento turístico.
Para Bobi, há experiências
daquele município que podem
ser utilizadas em Taubaté, em
locais como o Parque do Itaim,
por exemplo, uma vez que a Prefeitura iniciou a elaboração do
Plano de Manejo para a unidade.

O vereador Serginho comentou
a fiscalização realizada na obra no
córrego do Monção, que estava paralisada. Durante o feriado de Tiradentes, ele e sua equipe estiveram no local para acompanhar
o andamento dos trabalhos.

César Costa para a Esplanada
Santa Terezinha, para levar
gás para o pessoal da Esplanada Santa Terezinha.

- [Estou] prestando contas
também para a comunidade
da minha região. A fiscalização
que não podemos deixar de
acontecer, mais uma vez, ali
no córrego Monção. Aí já foi
feito o estaqueamento para assentar guia e sarjeta. A equipe
da Comgás esteve no local no
dia 21, no feriado. Eles estavam
fazendo a interligação, que é a
conexão de parte da avenida
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Esportes
O vereador apoiou o grupo
Taubaté Cycling Team com uma
emenda impositiva e mostrou resultados: “Temos atletas taubateanos levantando a taça e levando
o nome da cidade além fronteiras”. Falou sobre investimento
para a criação de um miniestádio
na Praça Santos Cursino.
Cultura
Serginho parabenizou Ricardo Monteiro Lobato, bisneto
do famoso autor, pela publicação
do livro “Emília e Visconde em:
nosso amigo João-de-Barro”.

PALAVRA DOS VEREADORES

50ª sessão ordinária
valores. Um cara vai na rede
social, se manifesta e vai
preso, e o que rouba a população e arrebenta o Brasil fica
pronto para servir de novo
- Nós, que somos parlamen- como candidato.

A vereadora Vivi da Rádio parabenizou o presidente Jair Bolsonaro por conceder indulto ao deputado federal Daniel Silveira. Ela
afirmou que o mundo vive uma inversão de valores.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

tares, temos imunidade parlamentar na nossa fala, mas [isto]
deixou de valer - e isso me assusta. Um parlamentar que
fez uma fala foi condenado, foi
preso e tem que andar com tornozeleira como se fosse um criminoso. E o cidadão que foi
julgado, ladrão, roubou o país,
ficou preso, está livre e é ficha
limpa, candidato, e nem a tornozeleira coloca. Inversão de

O vereador Adriano Coletor Tigrão relembrou um projeto de lei
do ex-vereador Jeferson Campos,
que obrigava os supermercados
a fornecerem sacolas recicláveis
gratuitas aos seus clientes, o que
na prática não ocorre.

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania

- O Atacadão cobra as sacolinhas. Eu comuniquei o secretário [de Serviços Públicos,
Alexandre] Magno para ver
essa situação, e ele falou que
tinha feito o pedido ao Atacadão, mas não foi [atendido]
– [ o Atacadão] continua cobrando R$0,25 pela sacolinha.
Aí você tem que levar no bolso o
arroz ou feijão, ou nas costas. O
Makro, o Assaí, este vereador foi

Covid-19
Vivi comentou o fim da emergência em saúde pública, assinado pelo ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, e provocou
o ex-governador de São Paulo,
João Doria: “Ele adora estado de
calamidade pública”.
CACs
A parlamentar ainda agradeceu a todos os vereadores que
a apoiaram na audiência pública realizada no dia 25 de abril,
sobre posse e porte de armas.

cobrar, mas daí a nossa gestão
ficou de fazer essa parte, [o secretário] falou que fiscalizou
e acionou o Atacadão, mas
nada mudou, porque parece
que a nossa lei não é válida.
Então, por que fazer lei?
Imposto
Tigrão também comentou
que a população já paga muitos
impostos e que não precisaria
pagar pelas sacolinhas.
Poda de árvores
Ele agradeceu a Casa pela
aprovação do projeto de lei de
sua autoria que obriga empresas
prestadoras de serviços a recolherem os restos de podas e
cortes de árvores.
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50ª sessão ordinária

BOANERGE
PTB

O vereador Boanerge falou
sobre a instalação de uma passarela no Jardim Santa Tereza, pedido que foi feito ao Poder Executivo desde outras gestões, por
diversos vereadores.

essa travessia para a rodovia
Floriano Rodrigues Pinheiro,
que dá acesso também ao
Distrito Industrial.

- Esse caso do Santa Tereza,
eu sei que teve vários vereadores envolvidos. As pessoas
vão pedir socorro para todo
mundo, né? Nós estivemos lá
há cerca de dois meses e fomos
atrás. Fomos falar com o secretário de Obras e acompanhamos desde o início a passarela. Quem ganha com isso é
a população que ali reside no
Santa Tereza, que tinha uma
dificuldade enorme para fazer

Demandas
Boanerge solicitou ao Executivo a reforma nos bancos da
praça do bairro Chácara Flórida,
além de reforma e revitalização
das calçadas da quadra coberta
do Parque São Luís.
O parlamentar também participou de reunião na Secretaria
de Saúde, para tratar de emendas
impositivas destinadas ao setor,
para ações como a reforma do
Pamo do Parque Planalto, a
compra de equipamentos para
o Cemume e a manutenção do
trailer de odontologia.

R$ 40 que eles têm lá em caixa
para colocar uma fechadura
provisória, mas vão aguardar
esse projeto ser aprovado,
para o recurso do PDDE
chegar na escola para eles poderem fazer essa troca geral,
- Uma mãe (de aluno) mandou
além das portas que precisam
para a gente essa reclamação
que o banheiro está sem porta, ser trocadas.

O vereador Douglas Carbonne
visitou a Escola Municipal Professor José SantʼAnna de Souza,
para conhecer demandas de infraestrutura da unidade.
Ele defendeu projeto de lei que
tramita na Casa sobre o Programa
Dinheiro Direto na Escola.

DOUGLAS CARBONNE
Republicanos
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na verdade está sem trinco.
A gente está aguardando, inclusive, um projeto nesta Casa
a ser votado para que a direção
da escola possa receber recurso
da Associação de Pais e Mestres
(APM), que faz a autogestão
desse recurso. Eles vão usar os
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Reforma
Carbonne registrou que a escola passará por reforma no
valor de R$ 173 mil. “A Prefeitura já passou, fez um check list.
A diretora nos mostrou toda a reforma da estrutura que será feita
pela gestão na administração do
prefeito Saud. Precisa se fazer
uma grande reforma.”

PALAVRA DOS VEREADORES

50ª sessão ordinária
A vereadora Elisa Representa
Taubaté destacou a audiência pública marcada para o dia 28 sobre
os projetos de lei complementar 9,
10 e 11, de autoria do prefeito, que
tratam de mudanças de regras na
educação, como um terço do cumprimento da jornada do professor
fora da sala de aula, e aumento
na gratificação para quem exerce
função como de direção.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

- Eu fico muito feliz com essa
audiência, porque eu acredito
que a gente vai esgotar os diálogos para que possamos
votar esses projetos com bastante tranquilidade e de forma
mais garantida, mas também
com uma certa celeridade,
dada a extrema importância

O vereador Jessé Silva agradeceu os colegas pela aprovação
do projeto de lei de sua autoria
que garante reserva de vagas
em estacionamentos de Taubaté
para pessoas com transtorno do
espectro autista (TEA).
A proposta foi incluída na pauta
da sessão do dia 26.

JESSÉ SILVA
PL

- Hoje tem a prerrogativa de que
as vagas para pessoa com deficiência (PCD) também servem
(às pessoas com TEA), mas
ainda não atende de forma
mais tranquila às famílias que
têm alguém que tem um transtorno. Este projeto de lei, sendo
aprovado em segunda discussão, eu não tenho dúvida,

dessa valorização, que, aliás,
já poderia ter acontecido há
bastante tempo e ainda não
aconteceu. Que bom que a
gente pode agora estar aqui
e fazer a diferença.
Cultura
Em vídeo, o assessor parlamentar Rafael Soares informou
que a 14ª edição do Fórum do
Litoral Interior e Grande São
Paulo (Fligsp) será realizado
em Taubaté em 2023. O encontro anual promove debates
sobre cultura.
Ele ainda convidou a população a prestigiar o Festival Internacional de Teatro de Sombras (FIS), que será realizado em
Taubaté, a partir do dia 30.

será sancionado pelo prefeito,
que já sinalizou.
Sinalização
Jessé reivindicou pintura de
sinalização na avenida Álvaro
Marcondes de Mattos, no Estoril. Ele recebeu uma mensagem do prefeito, que acompanhava a sessão pela TV Câmara,
e afirmou que terça-feira, 26, à
noite, o serviço seria iniciado.
O parlamentar solicitou,
ainda, pintura de faixa de pedestre na rua Padre Arlindo
Vieira, no Jardim Morumbi.
“Precisa urgente. É uma região
que tem faculdade e uma creche
ali perto”, frisou o vereador, para
reforçar a necessidade do atendimento do pedido.
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Para! Eu não tenho nada a
ver, nem emenda do vereador
é, e o Saud adora essa festa.
Às minhas festas, eu deixo
emenda impositiva. Não
- Eu queria só fechar o meu venha com desculpas, que
raciocínio com o secretário não tem dinheiro ou não tem
Dimas. Ô secretário, não use as licitação. É pedido feito desde
festas religiosas para atacar este o começo do ano.

O vereador João Henrique
Dentinho chamou a atenção do
atual secretário de Cultura e Turismo. Para o parlamentar, Dimas
de Oliveira prejudica festas religiosas por sua causa.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

vereador. As comunidades religiosas têm um carinho grande
do prefeito. Elas têm um carinho grande da sociedade.
Eu vou dar um exemplo: festa
do Alto São Pedro, tradicionalíssima na cidade. O senhor não
está querendo atender talvez
por “ranço” deste vereador.

O vereador Marcelo Macedo
afirmou que o diálogo prevaleceu
em relação às reivindicações dos
professores da rede municipal,
que pedem melhorias, como a
contratação de concursados, e
questionam mudanças nas regras
da Previdência, e mencionou que
haveria uma audiência agendada
para dia 28 de abril.

MARCELO MACEDO
MDB

14

- Estamos às vésperas de fazermos uma audiência pública
para tratar do importante tema,
e eu fico muito feliz de que o
diálogo esteja prevalecendo.
Havia uma manifestação programada para amanhã, havia
paralisação programada para o
início do próximo mês, [mas] tivemos uma reunião com o pre-
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Religião
O parlamentar comemorou a
alta adesão dos jovens à Jornada
Diocesana da Juventude, promovida pela Diocese de Taubaté.
Convite
Dentinho fez o convite para
a Feira de Artesanato da Comunidade de São Judas Tadeu, no
dia 1º de maio.

feito, e o diálogo prevaleceu.
Na primeira semana de maio
faremos uma mesa de reuniões para buscar as melhores
soluções e o resultado efetivo.
Já falei que a pauta é justa, é
merecida, é verdadeira, mas
agora tem que sair do papel.
Drogas
O parlamentar convidou toda
a população a participar de um
ciclo de palestras no Sedes, com
o tema “Drogas: educar para
prevenir”. Macedo parabenizou
a delegada seccional pela iniciativa de trazer a carreta do Departamento Estadual de Prevenção
e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) para o evento.
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Sessão
51ª SESSÃO ORDINÁRIA
3.5.2022
16 horas
EXPEDIENTE
Leitura e votação da ata da sessão
anterior.
Leitura de documentos procedentes
do Poder Executivo e de outras origens
e de proposições apresentadas pelos
Vereadores.
Discussão e votação de proposições em
destaque.
ORDEM DO DIA
ITEM 1
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 44/2022, de autoria da Mesa
da Câmara, que dispõe sobre a revisão
geral e anual dos vencimentos e do subsídio dos servidores ativos e inativos da
Câmara Municipal de Taubaté, de que
trata o art. 37, inciso X, da Constituição
Federal, referente a 2022.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 126/2021, de autoria do Vereador Adriano Coletor Tigrão, que inclui
dispositivos e altera a ementa da Lei nº
3.432, de 5 de setembro de 2000, para
especificar que agências bancárias não
podem manter em filas externas clientes
com direito a atendimento preferencial.
ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 47/2022, de autoria do Vereador Jessé Silva, que dispõe sobre a
criação de vagas de estacionamento para
pessoa com Transtorno do Espectro Autista no município de Taubaté.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 24/2022, de autoria do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre
16

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

abertura de crédito suplementar até o
limite de R$ 46.562.130,00, para os fins
que especifica.
- Há uma emenda
ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 53/2022, de autoria do
Prefeito Municipal, que dispõe sobre
abertura de crédito suplementar até o
limite de R$ 12.746.000,00, para os fins
que especifica.
- Há uma emenda
ITEM 6
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 57/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que Institui o Programa
Dinheiro Direto na Escola Municipal PDDE-M, às Associações de Pais e Mestres
das unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino.
- Falta parecer da Comissão de Educação,
Cultura e Turismo
PALAVRA DOS VEREADORES
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, Republicanos
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Plenário Jaurés Guisard, 29 de abril de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
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Audiência
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
Comunicamos que no dia 4 de maio,
quarta-feira, às 14h, na sede da Câmara
Municipal, será realizada, sob coordenação do Vereador João Henrique Dentinho, Audiência Pública para debater a
Reforma da Previdência Municipal proposta por Projetos de Lei encaminhados
ao Legislativo.
Taubaté, 27 de abril 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° 722/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer à Magnífica Reitora da Unitau informações sobre a abertura de curso de
Medicina em Caraguatatuba
Of. R 56/2022
Conforme resposta elaborada pela Pró-Reitoria de Graduação, em conjunto com
o setor de Marketing, informamos que foi
realizada pesquisa pela Coordenadoria
de Marketing da Universidade em dezembro de 2019, com amostra de 1.236
estudantes do ensino médio, com nível
de confiança de 95% e margem de erro
de 2,7%. Nessa pesquisa, verificou-se
que 89,1% dos alunos do ensino médio
das escolas da região do Litoral Norte
pretendem fazer um curso superior. O
gráfico 1 apresenta os resultados estratificados por município pesquisado (resposta completa no documento).
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
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Requerimento N° 723/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer informações ao Sr. Prefeito sobre
o Hospital Municipal e suspensão do chamamento público para substituição da
atual gestora, SPDM
Of. nº 315/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Educação, sobre o Hospital
Universitário de Taubaté:
1- Como de costume em transição de
gestão, a Organização Social que porventura vier a assumir os trabalhos realizados no H-Mut poderá absorver os funcionários que lá trabalham.
2- O contrato social vencerá em 30/4/2022
e, se por acaso houver a troca de organização social para gerenciamento do
hospital, poderá haver a absorção dos
funcionários pela nova gestora. Vale ressaltar que há possibilidade de o contrato
de gestão entre a Prefeitura e a SPDM ser
prorrogado caso haja mútuo interesse.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 724/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
venha prestar informações sobre a
Carreta da Saúde da Mulher.
Of. nº 313/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que a Carreta da
Mulher foi desativada há mais de sete
anos. O serviço solicitado é ofertados
pelas unidades de Pamo e ESF, e quando
ocorre aumento da demanda ginecológica (citologia oncótica/preventivo)
é ofertado por meio de mutirão de preventivo, inclusive, foi realizado no dia
119 de março, das 8h às 17h, nas UBSs
Mais do município.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 725/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que de-

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

termine ao departamento competente
para que realize uma campanha que
possa incentivar as crianças e adolescentes ao hábito e apreciação da leitura.
Of. nº 313/2022
Segundo informa a Diretoria Pedagógica
da Secretaria de Educação, todas as unidades de ensino realizam um projeto intitulado como Sessão Simultânea de
Leitura, em que cada professor escolhe
um livro ou texto para ler aos alunos,
sendo que essa prática está consolidada
no sistema municipal de educação. Neste
ano, os professores participarão de formações ofertadas pelo Instituto Avisa Lá,
as quais terão como objetivo abordar diferentes estratégias de leitura desenvolvidas junto aos alunos ao longo do ano.
Há também outros projetos que são desenvolvidos pela Secretaria de Educação
para incentivar a leitura, entre eles podemos destacar: Comunidade de Aprendizagem, Tertúlia Dialógica, Leitura Colaborativa, dentre outras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 726/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
venha analisar a possibilidade de implantar cestos de lixo já apropriados para
reciclagem de materiais nas praças localizadas nos diversos bairros da cidade.

mento da Atenção Básica.
Of. nº 309/2022
A Secretaria de Educação informa que
apenas repassou a lista nominal de docentes e profissionais que atuam na educação básica. Outrossim, a Lei 5694, de
21 de dezembro de 2021, e o Decreto
15.206, de 10 de janeiro de 2022, estabeleceram respectivamente os critérios e o
valor total utilizado para o pagamento do
complemento remuneratório. Seguem,
por cópia, as informações prestadas pelo
Departamento de Recursos Humanos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 728/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a disponibilização de um profissional em frente aos
banheiros masculinos e femininos das
creches municipais para monitoramento
e/ou acompanhamento das crianças.
Of. nº 321/2022
A Diretoria de Administração Escolar informa que os auxiliares escolares têm
a atribuição de acompanhar os alunos
em tal demanda. Outrossim, gestores e
demais funcionários também supervisionam o espaço escolar, incluindo as dependências de sanitários.
Prefeito Municipal

Of. nº 313/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que avaliará junto à concessionária EcoTaubaté a viabilidade de implantação
nos locais sugeridos.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 729/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a manutenção na Escola Municipal Integral de Ensino Fundamental
Vereador Monteiro dos Santos, bairro
Gurilândia.

Requerimento N° 727/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Reitera o Requerimento 173/2022 protocolado em 4/2/2022 - Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre o
complemento remuneratório do Fundeb
– Fundo de Manutenção e Desenvolvi-

Of. nº 317/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação
informa que foram realizadas manutenções pontuais. A manutenção geral
está prevista com a nova ata de manutenção predial. Com relação às carteiras,
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foi verificada a necessidade da unidade e
será feita a substituição.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 730/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o cronograma de atividades do período integral nas escolas da rede municipal e outras informações.
Of. nº 320/2022
Seguem as informações prestadas pela
Diretoria Pedagógica da Secretaria de
Educação:
1- O planejamento e as ações formativas
com o Programa Integral ocorreram nos
dias 1 e 2/2/2022, conforme previsto pela
equipe da coordenação da Secretaria de
Educação. As aulas de Educação Física
são ofertadas de acordo com a matriz
curricular, haja vista que é um componente obrigatório.
2- Não compete à Diretoria Pedagógica.
3- O encaminhamento de alunos para a
Recuperação Paralela ocorre após avaliação diagnóstica do docente da sala de
aula. O docente descreve as habilidades
que
precisam
ser
trabalhadas,
considerando a particularidade de cada
aluno, a fim de assegurar a continuidade
do processo de aprendizagem. Cabe
ressaltar que a Recuperação Paralela é
ofertada apenas para os alunos encaminhados pelo professor responsável pela
sala, e não de maneira aleatória.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 731/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Prefeito sobre
a possibilidade da realização de estudo
técnico para a instalação de redutores de
velocidade na avenida Dom Pedro I.
Of. nº 320/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o trecho indicado, após recapeamento, foi objeto de estudo viários
18
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que nortearam a implantação das sinalizações horizontais e verticais conforme
manuais do Contran. Não sendo, até o
momento, necessária intervenção imperativa na via para regular a velocidade
média dos veículos. A Secretaria de Mobilidade Urbana salienta que será implantada lombada eletrônica na avenida,
no trecho próximo à Escola Professor
Emílio Simonetti.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 732/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer Exmo. Sr. Prefeito, que determine
à Secretaria competente a limpeza no
recuo da Avenida do Povo.

cionais, com suspensão temporária de
atendimento por falta de médico clínico
generalista ou especialista
Of. nº 315/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria
de Saúde informa que o processo de regionalização é sempre reavaliado conforme a inserção de novos empreendimentos imobiliários, já que impacta no
aumento de munícipes naquela área de
abrangência, onde ele foi implantado.
Em relação à ausência de profissionais
médicos, optamos por não liberar mais
do que 15 dias corridos, para que a população possa ser assistida.
Prefeito Municipal

Of. nº 312/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o local foi limpo em 17/3/2022.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 735/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre o total de
gasto com pessoal com o advento da Lei
Complementar 470/2021.

Requerimento N° 733/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações a Mag.ª Reitora da
Universidade de Taubaté (Unitau) sobre
planejamento para garantir a acessibilidade nos campus da Universidade.

Of. nº 319/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pelo Departamento de Recursos
Humanos da administração.
Prefeito Municipal

Of R nº 57/2022
Informamos que a Pró-Reitoria de Administração da Universidade, por meio da
Diretoria de Obras e Manutenção, realizou um levantamento de todos os departamentos e campus e especificou que
praticamente todos os prédios têm garantida a acessibilidade de seus alunos.
Anexa, encaminhamos a planilha elaborada pela Pró-Reitoria de Administração contendo o levantamento.
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes

Requerimento N° 736/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
cobertura da quadra de esportes da
Escola Prof. Ernani Barros Morgado.

Requerimento N° 734/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito ampliação do
georreferenciamento para atendimento
nos Pamos e UBS em situações excep-
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Of. nº 315/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação
informa que foram realizados levantamento das quadras descobertas, e os
projetos para a cobertura delas estão em
andamento, inclusive da unidade escolar
em comento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 737/2022
Autor: Serginho
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Requer informação sobre a possibilidade
de incluir a vacinação contra a covid-19
também no período noturno.
Of. nº 319/2022
Seguem por cópia as informações prestadas pelo Departamento de Recursos
Humanos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 738/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao prefeito que determine a Secretaria competente a revitalização,
limpeza e manutenção da pista de skate
localizada na rua Embaixador José Carlos
Macedo Soares, Jardim Bela Vista.
Of. nº 312/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza do local será incluída em
sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 739/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Prefeito a colocação de placa
com a denominação de rua Wilson Roberto dos Santos, no Sítio Santo Antonio.
Of. nº 344/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a placa será encaminhada
para a confecção e após será implantada
Prefeito Municipal
Requerimento N° 740/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
melhorias urgentes para a EMEF Prof.
Luiz Augusto da Silva, no Jd. Ana Emília
Of. nº 344/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria, para posterior
adoção das providências quanto à árvore
citada, com prioridade. O Departamento
de Planejamento Organizacional da Se-
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cretaria de Educação informa que a manutenção da EMEF Prof. Luiz Augusto da
Silva encontra-se em andamento com
a Ata de Manutenção Predial, porém, a
equipe de manutenção vem buscando
atender todas as demandas nos 149
prédios, entre elas a referida escola.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 741/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a necessidade de reforma urgente para
instalação de ralo no refeitório da EMEF
Vereador Pedro Grandchamp.
Of. nº 344/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação
informa que enviará a equipe de manutenção para efetuar as adequações necessárias no local conforme solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 742/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Prefeito para que determine a
Secretaria competente para a realização
da manutenção nos bancos, lixeiras
e brinquedos da praça Antonio Naldi,
Quiririm.
Of. nº 335/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo Departamento de Serviços Públicos da Secretaria de Serviços Públicos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 743/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
determine a Secretaria competente reforma da quadra esportiva localizada
na avenida Mário Luiz Paolucchi com a
rua José Augusto de Paula, próximo ao
campo de futebol, Jaraguá Novo.
Of. nº 335/2022

A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que tem previsão
de investimento em manutenção e reforma de equipamento públicos esportivos no exercício de 2022, ressaltando
que a quadra em epígrafe, foi vistoriada
“in loco” e constatado sérios problemas
estruturais como por exemplo: o piso,
que devido às movimentações das raízes
das árvores próximas, prejudicaram o
mesmo, deixando-os sem desnível.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 744/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a pintura, revitalização e poda das árvores na UBS+ da
Independência.
Of. nº 338/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que encaminhou
ao Setor de Manutenção de Obras da
Saúde solicitação para que inicie a revitalização da unidade. Ressaltando que já
teve início a pintura externa da referida
unidade. Quanto à poda das árvores, a
Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será incluída em sua
programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 745/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de determinar que as Secretarias competentes realizem estudos técnicos na Estrada do Taboão, no bairro
Taboão, onde se encontram trechos com
desbarrancamento e assoreamento do
rio Una.
Of. nº 335/2022
A Secretaria de Obras informa que o local
foi inspecionado e necessita de intervenção no talude que divide a cratera,
o qual será retificado proporcionando
largura adequada de segurança para o
tráfego. O serviço será realizado na se-
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gunda quinzena de abril.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 746/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Prefeito que determine a Secretaria competente a construção de
uma passagem temporária na estrada
apelidada de “Malacacheta”, no Itaim.
Of. nº 335/2022
A Secretaria de Obras informa que o
serviço encontra-se em fase de término
de execução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 747/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Prefeito que determine que a
Secretaria de Serviços Públicos em conjunto com a EDP São Paulo Distribuidora
de Energia S/A realize avaliação específica no transformador e demais equipamentos que atendam à rua Particular
Nunes e rua Domingues Ribas, na Vila
Albina, bem como a retirada dos postes
que se encontram no meio das ruas para
relocação em local adequado.
Of. nº 335/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que oficiará à concessionária EDP, a fim
de que preste esclarecimentos quanto ao
apontado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 748/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria competente a realização de estudo para implantação de
redutor de velocidade na rua Pedrinho,
Chácara do Visconde.
Of. nº 335/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado, por meio
20
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do Ofício 15/2021 - 11ª PJ/Kcon Inquérito
Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha em proceder a instalação de novos redutores
de velocidade (lombadas e lombofaixa),
sem que antes seja justificada por estudos técnicos. Na Resolução 600/2016,
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas,
disciplinada pelo parágrafo do art. 94,
do Código de Trânsito Brasileiro, proíbe
a utilização de tachas, tachões tachas
e dispositivos similares implantados
transversalmente à via pública - «Art.
1º - 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”. A Secretaria salienta que realizará uma vistoria técnica
no local para avaliar a necessidade de reforço da sinalização viária.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 749/2022
Autor: Boanerge
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que determine a Secretaria competente para a
realização da revitalização do ponto turístico “Cruzeiro do Firmino “, localizado
entre a rua José Vicente de Barros e rua
Cap. Cirilo Lobato.
Of. nº 335/2022
O Departamento de Desenvolvimento
de Turismo informa que solicitará à Secretaria de Serviços Públicos apoio para
a revitalização do ponto turístico o mais
breve possível.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 750/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
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Requer ao Sr. Prefeito que determine
providências quanto ao serviço de tapa-buracos na Av. Dr. Avedis Victor Nahas,
271 - Portal da Mantiqueira.
Of. nº 344/2022
A Secretaria de Obras informa que solicitou ao setor competente que verifique
o solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 751/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito que determine providências necessárias quanto ao serviço
de tapa-buracos na rua José Rezende dos
Reis, 63, Portal da Mantiqueira.
Of. nº 344/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 752/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
instalação de lombada na rua Marquês
de Rabicó, Jardim Gurilândia.
Of. nº 344/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
por meio do Ofício 15/2021 - 11ª PJ/Kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), sem que antes seja justificada
por estudos técnicos. Na Resolução
600/2016, que estabelece os padrões e
critérios para a instalação de ondulação
transversal (lombada física), em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo do
art. 94, do Código de Trânsito Brasileiro,
proíbe a utilização de tachas, tachões
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tachas e dispositivos similares implantados transversalmente à via pública “Art. 1º - 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”. A Secretaria salienta que realizará uma vistoria técnica
no local para avaliar a necessidade de reforço da sinalização viária.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 753/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito que se determine
estudo sobre medidas capazes de auxiliar o Instituto São Rafael de Cegos.
Of. nº 334/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia os esclarecimentos prestados pela Secretaria
de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 754/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito melhorias para a
quadra do Residencial Cecap III.
Of. nº 344/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que tem a previsão de investimento em manutenção
e reforma de equipamentos públicos esportivos no exercício de 2022 e analisará
a possibilidade de atender futuramente
o pedido do nobre vereador, conforme
a lista de prioridade de manutenção que
está em elaboração.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 755/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
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Requer informações sobre atendimento
de demanda de moradores da estrada
Antônio de Angelis, conforme abaixo-assinado anexo.
Of. nº 334/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que efetuará vistoria na via para
elaboração de projeto de sinalização
viária, que após elaborado a implantação
será inserida em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 756/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre as tentativas
infrutíferas de se promover mutirões da
saúde em diversas especialidades.
Of. nº 334/2022
A Secretaria de Saúde informa que em
relação ao mutirão de fisioterapia, o
Pregão Presencial 4/2022 ocorreu no dia
14 de março de 2022 e teve como vencedora a empresa Clinifisio - Clínica de Fisioterapia Ltda - ME, com o valor global
de R$1.214.400,00. Quanto ao mutirão
de Urologia - Pregão Presencial 5/2022, a
Secretaria de Saúde informa que inicialmente as empresas participantes foram
inabilitadas por não atenderem às exigências do edital. Tais exigências se são
devido ao fato de que os certames licitatórios seguem os ditames da Lei 8.666/93,
Lei de Licitações, que tem por finalidade,
dentre diversas questões, garantir que a
empresa possua saúde financeira e qualificação para a prestação de serviços. Vale
ressaltar que o pregão presencial de contratação de empresa especializada em
urologia será reapresentado no dia 29 de
março de 2022, às 8h30.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 757/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito o envio dos
alvarás de funcionamento de todas as
adegas cadastradas e devidamente regu-

larizadas no município de Taubaté.
Of. nº 345/2022
O Serviço de Cadastro Mobiliário informa
que a denominação adega se trata somente de um nome comercial, não existindo empresas em nosso município
tendo essa descrição como atividade
principal cadastrada, assim esclarece
que as atividades exercidas por esses estabelecimentos, de acordo com a classificação junto à Receita Federal do Brasil,
são “bares e outros estabelecimentos
especializados em servir bebidas” ou
“comércio varejista de bebidas”. Após
realizado o relatório das inscrições municipais das empresas que exercem tais
atividades como características principais, o Serviço de Cadastro Mobiliário
anexou a relação de todas as empresas
que possuem alvará de funcionamento
regularizado em nosso município.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 758/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a poda da árvore localizada na
rua João Eugênio de Carvalho nº158,
Jardim das Monções.
Of. nº 338/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será incluída em sua
programação de trabalhos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 759/2022
Autor: Professor Edson
Requer à Secretaria de Mobilidade
Urbana estudo sobre a possibilidade de
abertura de rua na passagem entre a rua
Prof. Cesídio Ambrogi e rua Wellington
Queiroz de Oliveira, no Conjunto Urupês.
Of. nº 338/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que não é viável a abertura de rua
na viela que liga a rua Wellington Queiroz
de Oliveira até a rua Cesídio Ambrogi, no
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Conjunto Urupês, tendo em vista esse
loteamento encontra-se inserido na
Área Especial de Proteção de Paisagem
Urbana, devendo ser preservada a paisagem existente. Para tanto, se faz necessária análise especial da Secretaria de
Planejamento e do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Urbano, havendo
ainda a necessidade de desafetação dos
sistemas de recreio do loteamento, bem
como da realização de audiências públicas com a população do entorno.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 760/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a manutenção e fechamento da cratera aberta na rua Dr.
José Gomes Vieira, em frente ao nº 101, no
Jardim Marajoara, bairro Independência
Of. nº 338/2022
A Secretaria de Obras informa que o
serviço já foi executado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 761/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a substituição das
lâmpadas queimadas da rua Dr. José
Gomes Vieira, Condomínio Marajoara, no
bairro Independência.
Of. nº 338/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será incluída em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 762/2022
Autor: Professor Edson
Requer a manutenção da cerca de proteção e corte do mato na EMEI Maria
Luiza da Silva, Jardim dos Pássaros.
Of. nº 338/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será verificada a solicitação do corte
22
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do mato. Quanto à manutenção da cerca,
a solicitação foi encaminhada à Secretaria de Educação para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 763/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a substituição das
lâmpadas queimadas em toda a extensão da avenida Marrocos.
Of. nº 338/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será incluída em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 764/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a instalação de iluminação pública na avenida Engenheiro
César Augusto Costalonga Varejão, no
Jardim do Lago.
Of. nº 338/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 765/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a substituição das
lâmpadas queimadas em toda a extensão da avenida Independência.
Of. nº 338/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será incluída em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 766/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a manutenção da
academia ao ar livre no parque linear do
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Jardim dos Lagos.
Of. nº 338/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local,
para posterior adoção das providências
necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 767/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a limpeza e corte
do mato no canteiro central na rua Nagib
Sabino e por todo o Jardim Continental.
Of. nº 338/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o local encontra-se limpo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 768/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja realizada a manutenção
do local em que ocorreu deslizamento
de terra e encontra-se em risco na rua
Altemira Lopes do Prado, Condomínio
Parque Esperança, Vila São Geraldo.
Of. nº 338/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação foi inserida em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 769/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao prefeito que seja feita a
limpeza e corte do mato na calçada no
entorno da EMEI Profa. Alice Klier Monteiro, Chácara Belo Horizonte.
Of. nº 338/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o local encontra-se limpo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 770/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
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Requer ao prefeito informações sobre
emenda impositiva que reforça dotação
para aquisição de material para pintura
de quadras esportivas.
Of. nº 334/2022
A Secretaria de Esportes informa que
foi realizado em 16/3/2022, às 14h30, o
Pregão Eletrônico 17/22, em que foram
adquiridas tintas e resinas para manutenção das quadras esportivas, sendo
que os itens: fita crepe e rolo de pele de
carneiro (5cm e 9cm) fracassaram. A Secretaria de Esportes está no aguardo das
entregas dos produtos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 771/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre o abandono
de maquinários e itens de academia ao
ar livre no Departamento de Serviços Urbanos da Prefeitura.
Of. nº 334/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que os maquinários parados são antigos
e necessitam de consertos, aguardando
peças, mão de obra e avaliação custo/benefício, para avaliar se vale a pena o conserto e se é possível recuperá-las o mais
breve possível.
Quanto às peças de academias, muitas
delas são antigas e outras são utilizadas
para reposição após consertadas em academias que precisam.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 772/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a possibilidade de efetuar a revitalização da praça
Pinóquio – Gurilândia.
Of. nº 348/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 773/2022
Autor: Serginho
Requer estudos junto a Secretaria de Mobilidade Urbana no sentido de se instalar
defensas nos acessos das avenidas Bandeirante e Dom Pedro, saindo da rodovia
Presidente Dutra, visando evitar acidentes nos locais.
Of. nº 348/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que é de responsabilidade e competência da concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra o
projeto e a instalação de defensas e dispositivos de sinalização e canalização
verticais nas agulhas que ligam a rodovia
às vias citadas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 774/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre o mapa da
água da cidade de Taubaté, conforme
dados de testes realizados pelas empresas de abastecimento e reunidos pelo
Ministério da Saúde.
Of. nº 348/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que efetuará levantamento das informações junto à concessionária Sabesp.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 775/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a constante substituição de diretor e professor na creche do Sedes.
Of. nº 344/2022
A Diretoria Administrativa da Secretaria
de Educação informa que a troca de gestores na EMEI Sedes foi uma situação
pontual, os próprios gestores solicitaram
a saída. A Secretaria imediatamente designou nova equipe gestora. A supervisão
e coordenação acompanham e orientam
os novos gestores. Quanto aos profes-

sores, a Secretaria informa que são eventuais, chamados para substituir possíveis
faltas de efetivos. Informamos, ainda,
que foi realizado concurso público para
professores em 19/12/2021, aguardando
a homologação para iniciarmos a posse
dos professores efetivos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 776/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito que conceda a justa e
necessária revisão geral anual da remuneração dos servidores municipais.
Of. nº 334/2022
Seguem as informações prestadas pelo
Departamento de Recursos Humanos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 777/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a falta de EPIs
adequados para coletores de lixo, servidores municipais de Taubaté.
Of. nº 334/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que apurará o ocorrido, pois a orientação
é o uso das EPIs disponíveis, contudo,
providenciará nova requisição, se comprometendo a solucionar o problema o
mais rápido possível.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 779/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer que a Secretaria de Educação
providencie materiais didáticos específicos para alunos diagnosticados com o
Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Of. nº 336/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Supervisão de
Ensino do Nape - Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado.
Prefeito Municipal
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