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SESSÃO

CÂMARA APROVA
PROJETOS EM PROL DE
PESSOAS COM AUTISMO
Na sessão do dia 16, os vereadores aprovaram duas propostas
para beneficiar pessoas com
transtorno do espectro autista
(TEA). Os projetos devem passar
por segunda discussão e votação
antes de serem encaminhados
para sanção do Executivo.
O projeto de lei ordinária
55/2022, de autoria do prefeito
José Saud (MDB), estabelece
prioridade no atendimento a
pessoas com TEA em estabelecimentos públicos e privados e
obriga a inserção, nas placas de
atendimento prioritário, do símbolo mundial do autismo.
Na mensagem, o prefeito registra que a apresentação da proposta segue a indicação 379/2021, do vereador
Richardson da Padaria (União),
aprovada em Plenário.
Emenda da vereadora Talita
Cadeirante (PSB) define pena
de advertência na primeira autuação, multa de dez Unidades
Fiscais do Município (UFMTs)
na segunda - o que corresponde
a R$2.323,30, e a suspensão do
alvará de funcionamento na
terceira. A emenda estabelece
ainda que a lei entre em vigor 30
dias após a publicação.
Já o projeto de lei ordinária
62/2022 tem autoria da vereadora Talita Cadeirante, e proíbe
a cobrança de taxa extra ou
quaisquer valores adicionais
para matrícula, renovação de
matrícula ou mensalidade de es-
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tudantes com TEA, e também
síndrome de Down, transtorno
invasivo do desenvolvimento ou
qualquer outra deficiência física
ou intelectual para garantir o ingresso ou permanência do estudante em instituições de ensino.
Determina multa de 50 Unidades Fiscais do Município
(UFMTs) para quem descumprir a regra, o que corresponde
a R$11.616,50, e recomenda que
as instituições afixem placa em
local visível, com a mensagem:
“Discriminação é crime. Caso o
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estabelecimento se recuse a realizar matrícula de aluno com
deficiência, denuncie ao Ministério Público de São Paulo”.
Emenda da Comissão de Justiça faz adequação textual na
ementa da proposta para “Estabelece punição para o estabelecimento de ensino que recusar
a matrícula, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar
inscrição de aluno em razão
de sua deficiência e dá providência correlata.”

SESSÃO

Propostas para revogação
de feriado e autorização
de empréstimo têm
discussões adiadas
Eduarda Souza

Richardson da
Padaria, Paulo
Miranda e Elisa
Representa
Taubaté

Dois projetos que estavam na pauta da sessão
do dia 16 tiveram discussão adiada por pedidos de
vista da vereadora Talita Cadeirante (PSB). Ambos
têm autoria do prefeito José Saud (MDB).
O projeto de lei ordinária 37/2021 revoga a Lei
4.562, de 2011, de autoria do ex-vereador Jeferson
Campos, que incluiu 5 de dezembro, aniversário
de Taubaté, na lista de feriados municipais.

O projeto de lei ordinária 102/2022 autoriza o
prefeito a contrair empréstimo de até R$86 milhões com a Desenvolve SP - Agência de Fomento
do Estado de São Paulo, para reforma de prédios
públicos e melhoria de infraestrutura urbana.
O pedido de vista não encerra a tramitação e
nem significa o arquivamento das proposituras,
que poderão voltar à pauta da sessão seguinte.
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SESSÃO

RUA NO SÃO GONÇALO
DEVERÁ ETERNIZAR
NOME DE EX-VEREADOR

Imprensa CMT / Arquivo pessoal

O nome do ex-vereador Daniel Pereira da
Silva deverá ficar eternizado com a denominação da atual rua Cinco,
do conjunto habitacional Vale dos Bandeirantes,
no São Gonçalo. O projeto de lei ordinária 32/2022,
de autoria do vereador Douglas Carbonne (Republicanos), foi aprovado no dia 16.
Daniel foi vereador por dois mandatos (1968 até
1976). Foi chefe de seção no Departamento de Estradas e Rodagem em Taubaté durante 35 anos, até
a aposentadoria. Morou na Vila São José por mais
de 50 anos, onde ajudou na construção da Paróquia de São José Operário e colaborou com a escola de samba do bairro. Faleceu em 2015.
O projeto foi aprovado com três emendas da Comissão de Justiça para adequação textual, e depende de aprovação em segunda votação para ser
encaminhado para sanção do prefeito.
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Revogada
Durante a sessão, os vereadores aprovaram também, em primeira discussão, o
projeto de lei ordinária 174/2022, de autoria
do prefeito José Saud (MDB), que revoga a Lei
4.692, de 2012, de autoria do ex-vereador Jeferson Campos, que denomina rua José Vicente Vieira de Araújo, em Quiririm.
A via tem início na rua Granadeiro Guimarães e término na estrada aberta sobre o antigo leito da estrada de ferro. A revogação é
necessária, já que uma lei anterior, 4.613, fez
a denominação da via como Norma Camargo
Valério Gadioli.
Emenda da Comissão de Justiça aprovada
com o projeto faz adequação textual.
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LEI

Lista de patrimônio
cultural de Taubaté passa a
incluir o Mercadão
“Inegável contribuição como
patrimônio material e imaterial” de Taubaté. Assim definiu
o historiador Armindo Boll,
professor da Universidade de
Taubaté, ao se referir ao Mercado Municipal.
Esta definição está reproduzida na proposta que incluiu o
Mercadão na lista de patrimônios culturais de Taubaté, uma
sugestão que foi aceita pelos vereadores e tornou-se lei no dia
11 de novembro.
A Emenda à Lei Orgânica do
Município 80 foi apresentada
pela vereadora Vivi da Rádio
(Republicanos) e assinada pelos
vereadores Alberto Barreto
(PRTB), Boanerge (PTB), Diego
Fonseca (PSDB), Jessé Silva
(PL), Marcelo Macedo (MDB),
Moises Luciano Pirulito (PL) e
Richardson da Padaria (União).
“Trata-se de uma singela homenagem a este ponto histórico
do município que contribuiu e
ainda contribui na construção
da identidade taubateana”,
dizem os vereadores, na justificativa da proposta.
A construção do Mercado Municipal, da forma como é conhecido hoje, teve início em 23 de
agosto de 1913, durante a gestão
do prefeito Gastão Câmara Leal.
Antes, havia outro mercado,
ainda do século 19, que foi extinto devido a reclamações relacionadas às condições de higiene e infrações relacionadas à

balança, por exemplo.
Em 16 de janeiro de 1915 –
há 107 anos, portanto – o centro
comercial foi inaugurado. “Foi
a primeira construção em cimento armado que se fez em
Taubaté. Para isso, e autorizado
pela Câmara Municipal, levantei
o empréstimo de cem contos de
réis, de acordo com orçamento
dos engenheiros que haviam

desenhado a planta”, conta Câmara Leal em sua autobiografia,
reproduzida no livro “Tanque da
Aguada – a história do Mercado
Municipal de Taubaté”, de Hélio
Monteiro dos Reis.
Para conhecer esta e outras
leis municipais acesse o portal
da Câmara de Taubaté na internet,
www.camarataubate.
sp.gov.br, menu Legislação.
Imprensa CMT
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FORMAÇÃO

Câmara de Taubaté
capacita servidores para
nova lei das licitações
Pietra Ferreira

Servidores da Câmara de
Taubaté participaram de um
curso de capacitação relativo
à nova lei geral de licitações
e contratos administrativos, a
Lei Federal 14.133 de 2021, durante os dias 9 e 10.
O curso foi ministrado pela
doutora e mestre em Direito do
Estado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), Luciana
Andréa Accorsi Berardi, professora de Direito Constitucional,
de cursos preparatórios para
concursos e capacitação de servidores em todo o país. Ela é pre-
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sidente da Comissão de Direito
Constitucional da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) de
São Paulo e atuou como assessora jurídica na Prefeitura e na
Câmara de São Paulo, entre outras atribuições.
A nova lei nacional das licitações entrou em vigência em
2021, mas, até abril de 2023,
os processos licitatórios ainda
podem ser feitos pela lei anterior, de 1993. A Câmara optou
por manter suas compras desta
forma até o final do ano e adotar
as novas regras a partir de 2023.
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Desta forma, o curso permitiu
a atualização dos servidores
quanto à legislação, doutrina e
jurisprudência decorrentes dos
entendimentos de estudiosos
da nova lei e dos Tribunais de
Conta da União (TCU) e do Estado de São Paulo (TCE).
Os servidores terão ainda o
prazo de 15 dias para consultas
de dúvidas e esclarecimentos
junto à professora e à equipe
da SGP Soluções em Gestão Pública, empresa que foi contratada pela Câmara para a prestação do serviço educacional.

CONCURSO

EVENTOS

FGV divulga
resultado preliminar
dos classificados em
concurso

A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgou na quinta-feira, 17, o resultado
preliminar dos classificados no concurso da Câmara de Taubaté. Ao todo são
15 vagas imediatas, além do cadastro reserva. A listagem está publicada na página da FGV e também no site da Câmara
de Taubaté, no menu Transparência e,
depois, em Concurso.
Agora, está aberto o prazo para recursos, que podem ser apresentados até
23h59 do dia 21 de novembro, segunda-feira próxima. Os recursos devem ser
feitos pela internet mediante login do
candidato na página da FGV.
Também foi publicada pela Fundação
a consulta dos resultados dos recursos

contra os gabaritos preliminares.
Os cargos listados no edital 2/2022 –
apresentador, assistente de produção videográfica, auxiliar de operações, de produção televisiva e de zeladoria, motorista
e segurança – deverão passar por uma segunda avaliação, em data a ser divulgada
pela FGV. Para o cargo de consultor houve
a aplicação de prova discursiva, que será
analisada assim que o resultado definitivo for publicado.
Com relação ao edital 1/2022 – cargos
de contador, cerimonialista, copeiro, recepcionista, técnico de administração e
de informática –, o concurso será homologado assim que o resultado definitivo
for publicado.

Acesse o edital e outras publicações
https://conhecimento.fgv.br/concursos/cmt22

Agenda da semana
tem solenidades
e audiências
públicas
A Câmara de Taubaté vai realizar duas solenidades e duas audiências públicas na semana.
A programação será aberta
com a comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra na
segunda-feira, 21, a partir das
14h. Serão homenageados com
diploma de honra ao mérito a
advogada Isa Daniele Mariano
de Souza Sá e o professor Denilson de Paula Costa. Em nome
do Legislativo, a vereadora Elisa
Representa Taubaté (Cidadania)
usará a palavra.
Na quarta-feira, 23, é a vez da
última solenidade do ano para
entrega de títulos de cidadania,
a partir das 14h. Por iniciativa
do vereador João Henrique Dentinho (União), o padre Lorival
João Back vai receber a honraria; indicado por Rodson Lima
Bobi (PSDB), o atleta Johnny
Flores Gonçalves; e por iniciativa de Neneca Luiz Henrique
(PDT), o atleta Luciano Henrique de Gouvêa.
As duas audiências públicas
serão realizadas na sexta-feira,
25. A partir das 9h, o debate é
sobre a política do pagamento
de insalubridade dos servidores
municipais, por solicitação do
vereador Bobi, autor do requerimento de convocação 3078/2022.
A partir das 14h, a audiência
vai abordar o tema vulnerabilidade social. O autor do requerimento de convocação 3040/2022
é o vereador Moises Luciano
Pirulito (PL).
Você pode acompanhar todos
os eventos ao vivo pela TV Câmara Taubaté no canal aberto
4.2, Claro TV canal 4, site, Youtube e Facebook.
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SOLENIDADE

Câmara entrega novos
diplomas de cidadania
Fernanda Maria

Elisa Representa
Taubaté, Líria
Cunha, Alberto
Barreto,
Karla Bento,
Richardson
da Padaria,
Elizandra
Neves, Jessé
Silva, Andressa
Oliveira
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A Câmara de Taubaté realizou solenidade na quinta-feira, 17, para a entrega de
quatro títulos de cidadania. Esta foi a terceira de quatro cerimônias programadas
com esta finalidade. Os trabalhos foram
dirigidos pelo vereador Richardson da
Padaria (União). Conheça os homenageados com o diploma.
Empresário
O empresário Carlos Alberto Pereta
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de Andrade foi indicado pelo vereador
Jessé Silva (PL). Natural de Caçapava,
Carlos fundou um comércio em Taubaté
em 1993 no Jardim Independência, onde
permaneceu por 12 anos. Em seguida, gerenciou por dez anos uma loja na Ford
Brasil com a ajuda de seu irmão, Marcus,
que faleceu aos 24 anos de idade. Hoje,
Carlos gerencia a Velloso Parafusos e Ferramentas, loja localizada na Avenida do

Povo. O empresário tinha compromisso no dia da
solenidade e não pôde comparecer para receber o
diploma, que foi entregue para sua representante,
Andressa de Andrade Oliveira.
Educadora
A educadora física Líria Cardoso da Cunha foi
homenageada pela vereadora Elisa Representa
Taubaté (Cidadania). Ela é professora e técnica
de basquete no programa Escola de Atletas e Formação Integral (Eafi), consultora do Instituto
Gotas de Cidadania e consultora técnica da Federação Paulista de Basquetebol. Nasceu em Tremembé, mas estudou em Taubaté desde a primeira série. Jogou basquete de alto rendimento
em campeonatos por todo o Brasil, se graduou em
Educação Física pela Unitau e passou a ensinar.
Líria se recordou das dificuldades que enfrentou
adolescente, ao se mudar para Guarulhos aos 14
anos, sem familiares próximos, e pediu apoio público para que os jovens do município não tenham
que passar por essas dificuldades. “Gostaria de
aproveitar esse momento e dizer às autoridades a
importância de se ter uma política pública esportiva dentro da cidade, para que nossas meninas e
meninos não precisem sair da cidade para viver
isso. O esporte e o basquete me salvaram, eu tenho
uma graduação e uma vida profissional graças ao
esporte, se não tivesse tido essa oportunidade não
seria quem eu sou, eu não estaria aqui.”
Pastoras
A terceira homenageada foi a pastora Karla de
Souza Pereira Bento, cofundadora da Igreja Batista da Graça da Cidade e organizadora do projeto social “Brincando com a graça”. Ela recebeu
a indicação do vereador Alberto Barreto (PRTB)
em reconhecimento ao trabalho voluntário realizado com a entrega de sopas aos andarilhos
e moradores de rua, ao auxílio social feito por
meio da doação de roupas e alimentos a famílias

carentes e também à rotina de aconselhamento
semanal, disponível a mulheres necessitadas de
auxílio espiritual, emocional e familiar.
Nascida em São João de Meriti (RJ), Karla chegou
em Taubaté aos 15 anos de idade e se formou em
Letras pela Faculdade Anhanguera. Em seus agradecimentos, falou de sua gratidão pela acolhida
na cidade, lugar onde conheceu seu marido e teve
suas filhas, e terminou citando o Salmo 103: “Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças
de nenhum só de seus benefícios”.
Em seguida, o vereador Richardson da Padaria
(União) entregou o diploma de cidadania à pastora
Elizandra Silva Neves. Nascida em Arapiraca (AL),
numa família humilde da comunidade rural, Elizandra chegou em Taubaté aos 11 anos. Aqui, estudou na rede pública ao longo dos ensinos fundamental e médio e iniciou a carreira profissional
na área de Recursos Humanos. Em 2016 começou
a trajetória de empresária e, em paralelo, às atividades da Igreja Amada Abba Church.
Em retribuição à homenagem, Elizandra agradeceu ao vereador, à família, que é “sua base”, aos
amigos e a Deus. “Se há 20 anos alguém falasse
que eu estaria vivendo isso, eu diria: eu não quero.
Eu sempre fugi porque eu não queria, mas um
dia o Senhor me capturou e me deu uma igreja,
que amo tanto. A despeito de toda lógica humana,
Ele me escolheu para estar neste dia, nesta plataforma, falando com vocês. Toda honra e toda
glória é Dele. É um Deus que muda história, ele
só esperou que eu falasse sim, eu disse sim, e Ele
mudou minha história.”
A quarta solenidade de entrega de títulos acontecerá na quarta-feira, 23. Os vídeos das solenidades estão disponíveis no canal da TV Câmara
Taubaté no Youtube, na página do Facebook e durante a programação da emissora no canal aberto
4.2 e Claro TV canal 4.
Julia Mathias

Familiares e
amigos na
Galeria da
Câmara
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PALAVRA DOS VEREADORES

75ª sessão ordinária
que elas sejam obrigadas
a ficar, tirando o feriado
delas. A gente quer valorizar
o nosso comércio, mas isso
Eu entendo a justificativa da
precisa ser feito com resretirada desse feriado, para
ponsabilidade, com planejaque as pessoas gastem o dimento e com diálogo.

A vereadora Talita Cadeirante
criticou o projeto de lei do prefeito
José Saud que pretende acabar
com o feriado de 5 de dezembro.

TALITA CADEIRANTE
PSB

nheiro na nossa cidade. Mas
isso precisa ser feito com planejamento. É claro que a gente
quer mais arrecadação, é mais
investimento na nossa cidade,
mas para isso precisa ter planejamento, prefeito. Com a Secretaria de Turismo, para que
haja lazer na nossa cidade,
para que as pessoas queiram
ficar em Taubaté, e não para

Diálogo
Talita apontou que os munícipes não foram consultados
sobre esse projeto e sobre o possível empréstimo de R$86 milhões que a Prefeitura espera
obter com o Governo do Estado.
“Qual é o medo do prefeito de
discutir isso com a população?
Quem vai perder o feriado é o
trabalhador. Quem vai pagar
essa conta é a população.”

manter as portas do seu comércio abertas. A gente precisa
valorizar isso. O que seríamos
de nós, sem o comércio aqui
Existe esse decreto, em 2022 já na cidade? O que seria da poestava previsto não ter o feriado pulação, que muitas vezes
[do aniversário da cidade] para está contando com o feriado,
poder fomentar os nossos co- mas ela prefere o feriado ou
merciantes que pegaram em- prefere ter emprego?

A vereadora Vivi da Rádio
exaltou a luta dos comerciantes
para superar a crise financeira e
apoiou o projeto que prevê o fim
do feriado de 5 de dezembro.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos
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préstimo, que tentaram sobreviver. Muitos não conseguiram,
muitos fecharam as portas, perderam tudo. Muitas pessoas perderam o emprego, mas muitos
pegaram empréstimo, conseguiram carta de crédito, se enfiaram em financiamento para
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Raros
Vivi contou sobre a reunião
com o padre Marlon e disse que
ele sonha em trazer um hospital
para Taubaté, específico para
o tratamento de doenças raras.
Ela garantiu que vai tentar enviar emendas parlamentares
para o projeto sair do papel.

PALAVRA DOS VEREADORES

75ª sessão ordinária
Picapau Amarelo, em nossos
parques municipais, e dar
qualidade aos taubateanos
para ter uma cidade linda.
Sabe por quê o taubateano vai
O que tem na nossa cidade
para fora da cidade? Porque a
hoje? Cadê o nosso Natal?
cidade não tem nada. Você vai
Então, não é a tirada do dia 5,
no Sítio do Picapau Amarelo e
isso não iria afetar se a nossa
é uma vergonha. Vai em outros
locais, uma vergonha! É por isso cidade tivesse qualidade.

O vereador Adriano Coletor Tigrão demonstrou insatisfação com
a situação atual dos locais de lazer
e pediu mais atitude da Prefeitura.

ADRIANO COLETOR TIGRÃO
Cidadania

que estamos perdendo o nosso
taubateano para fora da cidade.
Tem cidades menores que nós
que estão melhores. Então, o
que falta é atitude. O que falta
é cobrar dos seus secretários,
sair para a rua, entender o que
está acontecendo no Sítio do

O vereador Alberto Barreto leu
trechos da nota à imprensa escrita
pelos chefes das Forças Armadas e
defendeu as manifestações feitas
após as eleições.

ALBERTO BARRETO
PRTB

Aqui está a manifestação das
nossas Forças Armadas. Quem
considera que quem está lá
se manifestando na porta do
Exército, da Marinha e das instituições militares do Brasil, considera isso um ato antidemocrático? Deveria fazer uma nota
de repúdio, então, à nota de
imprensa do Exército. Vá lá, na
porta do Cavex, falar com o general e falar que repudia, que
acha que ele apoiar isso aqui é

Participação
Apesar da crítica ao Executivo, o parlamentar chamou a
atenção dos munícipes, que precisam participar mais das decisões políticas. “O prefeito está
tentando, mas não depende só
dele. Depende de cada cidadão,
também, vir a essa Casa e olhar
os projetos que a gente tem.”

um ato antidemocrático. Fala
que os generais do Exército,
da Marinha, da Aeronáutica
estão praticando um ato antidemocrático.
Lei 14.197
O parlamentar discorreu
sobre a lei de 2021, que afirma
que não é considerado crime
a manifestação crítica aos poderes, nem a reivindicação de
direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves ou outras formas
de manifestação com propósitos
sociais. “Podemos nos manifestar criticamente ao TSE, que é
um dos poderes, ao STF, a qualquer ministro, é um direito garantido na Constituição.”
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PALAVRA DOS VEREADORES

75ª sessão ordinária
O vereador Boanerge lamentou
a falta de investimentos entre
Taubaté e Ubatuba, e fez uma comparação entre as rodovias Oswaldo
Cruz e Tamoios, que liga São José
dos Campos a Caraguatatuba.

BOANERGE
PTB

Olha só: Caraguatatuba, São
José dos Campos, olha a estrada que une essas duas cidades. Por quê? Teve investimento em Caraguá e teve
investimento em São José. Olha
Caraguá, como era há 20 anos
e como é hoje. Agora, olha a
nossa cidade e olha Ubatuba. O
que merecemos é essa Oswaldo
Cruz que temos aí: uma estrada
sinuosa, mão única, e aí o taubateano sofre para ir a Ubatuba.

O vereador Douglas Carbonne
destacou o serviço do Castramóvel
no município, que irá percorrer a
cidade em dezembro:

DOUGLAS CARBONNE
Republicanos
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Esse Castramóvel vai andar
em seis regiões da cidade, vai
castrar dois mil animais gratuitamente, inclusive vai receber
um medicamento que não teve
em outros anos. Essa licitação
feita pela Secretaria de Saúde
proporcionou que os animais
vão sair com kit de medicamento para fazer o pós-operatório, e vamos castrar dois mil
animais gratuitamente. Esses
animais serão chipados. [O Castramóvel] vai andar ao longo de
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Acidentes, sinalização precária, então, o investimento
não chega. Se não houver investimento em Ubatuba e em
Taubaté, estamos fadados a
ser a sombra de São José dos
Campos e de Caraguá.
Emendas
Boanerge citou melhorias
que foram viabilizadas por meio
de emendas impositivas apresentadas por ele, como, por
exemplo, a instalação de lombada na rua Pedrinho, na Chácara do Visconde; sinalização e
lombada na estrada do Caieiras,
próximo à escola municipal; e
instalação de bebedouro na área
de lazer da quadra de esportes
do Parque Planalto.

Taubaté, e começa na semana
do aniversário da cidade.
Então, prefeito, parabéns. É
um avanço para a cidade.
Dezembro Verde
O parlamentar ressaltou a
importância da campanha Dezembro Verde, de combate ao
abandono e maus-tratos contra
animais. Ele parabenizou o prefeito e as ONGs envolvidas com o
programa e salientou os eventos
planejados para o mês, além das
ações de conscientização.
Eventos
Douglas parabenizou a Prefeitura pelos eventos culturais realizados no Sítio do Picapau Amarelo e no Quiririm, que trazem
lazer e investimentos.

PALAVRA DOS VEREADORES

75ª sessão ordinária
tante que potencializa a amamentação. Várias vezes já defendi aqui nesta tribuna a
amamentação. É o alimento
A gente divulga também o pro- dourado, alimento extremagrama Amamenta e Alimenta mente nutritivo, e que priviBrasil. Para toda a população legia inclusive a saúde do muinteressada: no dia 24 de no- nicípio em geral, no futuro.

A vereadora Elisa Representa
Taubaté reforçou a importância
do aleitamento materno nos primeiros anos de vida e fez um convite à população.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

vembro haverá, na Casa da Mãe
Taubateana, das 8h às 11h, essa
oficina sobre amamentação.
Você tem que fazer a inscrição
pelo telefone e WhatsApp (12)
99152-5534. Participem, com
uma equipe multidisciplinar
que vai fazer essa oficina. Uma
oficina extremamente impor-

O vereador Jessé Silva falou
sobre as dificuldades que enfrentou ao longo do mandato, mas
agradeceu aos eleitores por terem
reconhecido o seu trabalho e apostado em sua reeleição.

JESSÉ SILVA
PL

Quero agradecer a você, à população taubateana, que acreditou no meu trabalho. Estou reeleito hoje porque alguma coisa
de bom eu fiz para a população.
Fui reconhecido nas urnas, o
nosso trabalho. Hoje estou aqui,
muito feliz, muito grato de fato,
porque a gente sabe quem realmente está ao seu lado nas
horas mais difíceis. Atravessando meu momento mais difícil, vivi, conheci o melhor de

Consciência Negra
Elisa falou sobre as atividades desenvolvidas pelo Fórum
de Igualdade Racial de Taubaté
durante o mês da Consciência
Negra. A Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), o Centro Comunitário da Água Quente e a Praça
da Eletro também receberão
eventos sobre o tema.

mim e o pior de algumas
pessoas, mas de muitas
outras pessoas conheci o lado
bom também, [com quem] eu
pude contar. Muito obrigado.
Ex-vereador
Jessé mencionou o ex-vereador Orestes Vanone, por tê-lo
ensinado a ter sabedoria para
lidar com as adversidades. “Ele
é como um conselheiro. Chegava: “calma, você vai superar
este momento”. Então, Vanone,
eu quero agradecer pelos momentos de companheirismo,
por ver a aﬂição de um companheiro e se colocar no lugar
dele. Com toda sua experiência,
várias vezes chegou até mim e
me tranquilizou.”
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mas está aqui desde fevereiro
de 2021. O outro projeto, não
menos importante e também
polêmico, que é a abertura de
crédito junto ao Desenvolve
São Paulo, tem prazo, e está
nesta Casa desde junho de
A vereadora Talita [Cadeirante] 2022. Então, não foi feito de
mencionou que projetos dessa
maneira repentina.

O vereador Marcelo Macedo
manifestou indignação pelo pedido de vista que adiou a votação
de dois projetos que estavam na
pauta: revogação do feriado de 5
de dezembro e autorização de empréstimo da Prefeitura com o programa Desenvolve São Paulo.

MARCELO MACEDO
MDB

magnitude, polêmicos, não deveriam ser incluídos de forma
abrupta. Acontece que esse
projeto do feriado tramita desde
fevereiro de 2021 nesta Casa. É
público, está na plataforma para
qualquer um acessar e discutir,
inclusive. É preciso que se diga
a verdade. Foi pautado hoje,

Desenvolvimento
Marcelo defendeu o desenvolvimento da cidade, ao citar
o empréstimo de até R$ 86 milhões. “Estamos no eixo Rio-São
Paulo com um parque industrial
maravilhoso, que está sendo devidamente regularizado. É o que
a gente precisa: gerar emprego e
se desenvolver.”

beneficiado. Então, parabéns
vereador Diego Fonseca, vereador Serginho, vereadora
Elisa e todos que contribuíram para que essa obra reA Prefeitura assinou o contrato, almente acontecesse.

O vereador Moises Luciano Pirulito agradeceu o apoio dos vereadores que contribuem com
a causa animal e destinaram
emendas ao Castramóvel. O mutirão começará em breve.

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL
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agora com o serviço de Castramóvel na cidade, e serão
feitas duas mil castrações. O veículo vai circular por seis regiões
de Taubaté, e vai facilitar para os
tutores o transporte do animal.
A previsão do serviço é que
comece agora em dezembro.
Acompanharemos a execução
desse serviço de perto, porque
a gente enviou recurso para lá e
tem que ver o munícipe sendo
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Novo acesso
Pirulito esteve com a Secretaria de Mobilidade Urbana para
estudar alternativas de acesso de
veículos ao Assaí Atacadista. Segundo ele, em breve serão anunciadas mudanças no local, para
que o motorista possa evitar a
rodovia Presidente Dutra.
Ele ainda chamou a atenção
para a necessidade de melhorias na travessia de pedestres
no túnel da Chácara Silvestre,
trecho considerado perigoso.

PALAVRA DOS VEREADORES

75ª sessão ordinária
que ele está de mão amarrada
porque o secretário não deixa
ele trabalhar mais. Aí dói no
ouvido, que dói lá do outro
lado - para não falar em outro
lugar. Mas é a pura realidade.
Inclusive, num sábado, eu Então, pega a cadeira, sai, dá
passei lá [na Vila Aparecida], o um jeito, pula, corre, mas a
pessoal estava dando um trato
população não pode ficar a
lá. Ficou bom. Com relação às
Deus-dará.

O vereador Paulo Miranda comentou a queda de árvores na cidade devido às chuvas, e a possibilidade de união das secretarias
de Segurança e de Inclusão Social para avaliar a situação dos
moradores de rua.

PAULO MIRANDA
MDB

árvores, que pena! Eu não sei,
a Secretaria tem uma mania, de
repente, de preservar algumas
coisas antigas, e corre risco.
Perto da minha casa foram
umas quatro ou cinco árvores.
O duro não é isso, o duro é você
ligar para o gestor lá, e ele falar

O vereador Richardson da Padaria enfatizou a importância dos
projetos de inclusão que foram
discutidos e aprovados na Câmara,
com foco nas pessoas com transtorno do espectro autista.

RICHARDSON DA PADARIA
União

É muito importante esse projeto
que traz a garantia aos pais de
que terá atendimento preferencial em estabelecimento
público ou privado. É muito
importante esse projeto de inclusão no nosso município, e
também tivemos outro projeto,
da vereadora Talita Cadeirante,
que proíbe cobranças extras matrículas ou mensalidades
ou quaisquer outros valores de crianças com síndrome de

Parabenização
Paulo apresentou moção de
aplauso aos funcionários do
Setor de Arborização e da Defesa Civil, em reconhecimento
ao trabalho dessas equipes. “Eu
sei que eles trabalharam muito,
e [vamos] rezar para que não
chova da forma que choveu.”

Down, crianças com transtorno do espectro autista. É
importante essa inclusão no
nosso município, que se tanto
fala, mas agora, com o projeto
de lei, terá que ser respeitado.
Saúde
Richardson falou sobre a indicação que fez à Prefeitura, para
a criação de um programa de
entrega domiciliar de medicamentos do uso contínuo a pessoas com deficiência ou idosos.
Visitação
O vereador também visitou a
Escola Prof.ª Ana Silvia Paolichi
Ferro, no Jardim Continental, e
o Asilo São Francisco. Ele fiscalizou os ambientes e discutiu investimentos e melhorias.
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foi atendida essa demanda, e
esperamos que, com essa melhoria, possa solucionar o problema e evitar que carros inA respeito de um requerimento vadam aquele local.

O vereador Rodson Lima Bobi
citou um acidente ocorrido no
Parque Três Marias e agradeceu o
atendimento à sua solicitação para
melhorar a segurança do local.

RODSON LIMA BOBI
PSDB

que eu tinha feito lá para o
Parque Três Marias, na avenida
Marcílio Siqueira Frade com a
rua José Cassiano de Freitas, é
um cruzamento muito perigoso.
Ficamos quase um ano pedindo
essa solicitação, e aí, alguns
meses atrás, aconteceu uma tragédia. Um carro invadiu o local e
arrebentou a quadra. Hoje, passando pelo local, tive o retorno
de que colocaram o guard rail,

O vereador Serginho comentou
a falta de comunicação da empresa terceirizada contratada pela
Prefeitura de Taubaté para alimentar o Portal da Transparência.

SERGINHO
Progressistas

16

Eu estava consultando uma receita, contribuição de iluminação pública. Não achei no
Portal da Transparência, não
encontrei uma informação que
é pública. Difícil! Esse site dessa
empresa que está aí não está
fácil não, que mande embora
essa empresa, porque não dá.
Eu gosto de fiscalizar. Eu leio
todos os diários oficiais, lei na
íntegra, portaria, decretos, leis
publicadas, mas o Portal Trans-
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Mobilidade Urbana
Bobi citou mais duas melhorias: o recapeamento da rua Portugal, no Jardim das Nações, e
as sinalizações de trânsito no
Jardim Eulália. “Deixo a dica
para a Prefeitura, para o Executivo: quando você deixa uma via
bem sinalizada, uma via com sinalização horizontal ou sinalização vertical, quando acontece o acidente, a Prefeitura já se
isenta. Mas quando há falta de
sinalização, aí fica difícil a Prefeitura não levar a culpa.”

parência da Prefeitura, com
essa empresa que está aí, não
sei não. Não sei quem ela vem
enganar aqui. A população
taubateana, com certeza.
Educação
O parlamentar falou sobre a
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que abordou direitos humanos em tempos de pandemia.
“Até as criancinhas pitiquinhas
falando de direito, vamos ter políticos brilhantes logo, logo.”
Reunião
Serginho irá se reunir com
as Secretarias de Segurança Pública, de Serviços e de Inclusão
Social para discutir a situação de
moradores de rua.
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Sessão
76ª SESSÃO ORDINÁRIA – 22.11.2022
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 55/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que estabelece prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos e privados às pessoas
com Transtorno do Espectro Autista –
TEA e obriga os estabelecimentos públicos e privados a inserção nas placas
de atendimento prioritário do símbolo
mundial do autismo no âmbito do Município de Taubaté.
ITEM 2
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 62/2022, de autoria da Vereadora Talita Cadeirante, que dispõe sobre
a proibição de cobrança de taxa extra ou
valor adicional para matrícula e/ou mensalidade de alunos com TEA – Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de
Down, ou qualquer deficiência física e/
ou intelectual nas instituições de ensino
no âmbito do Município de Taubaté, e dá
outras providências.
ITEM 3
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 32/2022, de autoria do Vereador Douglas Carbonne, que denomina
Daniel Pereira da Silva a atual Rua 5 do
Conjunto Habitacional Vale dos Bandeirantes, localizado no bairro São Gonçalo,
neste Município.
18

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

ITEM 4
2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 174/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que revoga a Lei nº 4.692,
de 11 de julho de 2012 (denomina Rua
José Vicente Vieira de Araújo).
ITEM 5
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 37/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que revoga a Lei nº 4.562,
de 23 de novembro de 2011 (Feriado de 5
de dezembro).
- Há duas emendas.
ITEM 6
1ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 102/2022, de autoria do
Prefeito Municipal, que autoriza o Município a contratar com a Desenvolve São
Paulo - Agência de Fomento do Estado
de São Paulo, operações de créditos
com outorga de garantia e dá outras
providências.
PALAVRA DOS VEREADORES
Vivi da Rádio, Republicanos
Adriano Coletor Tigrão, Cidadania
Alberto Barreto, PRTB
Boanerge, PTB
Diego Fonseca, PSDB
Douglas Carbonne, Republicanos
Elisa Representa Taubaté, Cidadania
Jessé Silva, PL
João Henrique Dentinho, União
Marcelo Macedo, MDB
Moises Luciano Pirulito, PL
Neneca Luiz Henrique, PDT
Nunes Coelho, Republicanos
Paulo Miranda, MDB
Professor Edson, PSD
Richardson da Padaria, União
Rodson Lima Bobi, PSDB
Serginho, Progressistas
Talita Cadeirante, PSB
Plenário Jaurés Guisard, 18 de novembro
de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
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Audiência
POLÍTICA DO PAGAMENTO DE
INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES
Comunicamos que no dia 25 de novembro, sexta-feira, às 9h, na sede da
Câmara Municipal, será realizada, por
meio do requerimento nº 3078/2022, de
autoria do vereador Rodson Lima Bobi,
Audiência Pública que tratará da Política
do Pagamento de Insalubridade dos servidores municipais de Taubaté.
Taubaté, 10 de novembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
VULNERABILIDADE SOCIAL
Comunicamos que no dia 25 de novembro, sexta-feira, às 14h, na sede da
Câmara Municipal, será realizada, por
meio do requerimento nº 3040/2022, de
autoria do vereador Moises Luciano Pirulito, Audiência Pública que abordará o
tema “Vulnerabilidade Social”.
Taubaté, 10 de novembro de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Solenidade
DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA
NEGRA
O Presidente da Câmara Municipal
de Taubaté, Vereador Paulo Miranda,
convida para a solenidade comemorativa ao Dia Nacional da Consciência
Negra, a realizar-se no dia 21 de novembro de 2022, segunda-feira, às 14
horas, no Plenário “Jaurés Guisard”.
Na oportunidade, serão homenageados
com Diploma de Honra ao Mérito a Dr.ª
Isa Daniele Mariano de Souza Sá e o
Prof. Denilson de Paula Costa.
Em nome do Legislativo taubateano,

ATOS OFICIAIS

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

usará da palavra a Vereadora Elisa Representa Taubaté.
TÍTULOS DE CIDADANIA TAUBATEANA
O Presidente da Câmara Municipal
de Taubaté, Vereador Paulo Miranda,
convida para a solenidade de entrega
de Títulos de Cidadania Taubateana,
ocasião em que receberão suas hon-

rarias os agraciados:
Pe. Lorival João Back, por iniciativa do
Ver. João Henrique Dentinho;
Sr. Johnny Flores Gonçalves, por iniciativa do Ver. Rodson Lima Bobi;
Sr. Luciano Henrique de Gouvêa, por
iniciativa do Ver. Neneca Luiz Henrique.
Dia 23 de novembro de 2022, quarta-feira, às 14h00
Plenário “Jaurés Guisard”
Câmara Municipal de Taubaté

Portaria
PORTARIA
N.ºN.º
101/2022
PORTARIA
101/2022
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO
A MESAA
DIRETORA
DA CÂMARALEGAIS
MUNICIPAL
DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIDE
SUAS ATRIBUIÇÕES
ETC-----------------------------------------------------------BUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Art.
progressão
por mérito, nos termos do artigo 38 da Lei Comple1º CONCEDER progressão por mérito, nos termos do artigo 38 da Lei
mentarComplementar
nº 401, de nº
22401,
de dezembro
de 2016,
incisos
I a IV,
servidora
de 22 de dezembro
de 2016,
incisos
I a àIV,
à servidoraabaixo
abaixo relacionada,
conforme
Processo
nº 5792/2022:
relacionada,
conforme
Processo
nº 5792/2022:
NOME

CARGO

Tânia Cação Vinhas

Repórter Legislativo

PADRÃO
ATUAL

NOVO
PADRÃO

Data de
cumprimento
dos requisitos

NS-IX-B

NS-IX-C

10/11/2022

2º em
Esta vigor
Portaria
emde
vigor
data de sua publicação
e seus retroagem
efeitos
Art. 2º Esta PortariaArt.
entra
naentra
data
suanapublicação
e seus efeitos
em que acumpriu
servidora cumpriu
os requisitos
legais.
a data retroagem
em que aa data
servidora
os requisitos
legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté,
18 de novembro de 2022.
Câmara Municipal de Taubaté, 18 de novembro de 2022.

A MESA DA CÂMARA

A MESA DA CÂMARA

Ato da Mesa

Vereador Paulo de Tarso Cardoso de Miranda
Presidente

Vereador
Richardson
de Sousa
ATO
DA MESA
Nº Ramos
13/2022

Vereadora
de Oliveira Coelho Manoel
sessoria
deElisa
Imprensa.
2ª Vice-presidente
Art. 3º Excetua-se dessa regra o profisA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE sional que deseja ter acesso ao gabinete
TAUBATÉ,
NO USO
DE SUASdeATRIBUIÇÕES
parlamentar,
previamente
agendado,
Vereador
João Henrique
Moraes Ramos
Vereador
José Adalcio Nunes
Coelho
1º Secretário
Secretário
LEGAIS,
para a gravação2ºde
entrevistas, fotos e
RESOLVE:
vídeos, desde que devidamente identiNA DIRETORIA
RECURSOSficado
HUMANOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE
Art. 1ºREGISTRADA
Este Ato dispõe
sobre aDEidentina Recepção.
TAUBATÉ, AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS---ficação e o acesso de profissionais da Art. 4º As empresas, as organizações e
imprensa nas dependências físicas da os órgãos de jornalismo que atuam na
Joel Ribeiro Dias Júnior
Câmara Municipal de Taubaté.
cobertura das atividades no Plenário
Diretor-Geral
Art. 2º O acesso de profissionais da im- da Câmara devem ser identificados por
prensa nas dependências físicas da crachá fornecido pela Assessoria de
Câmara Municipal de Taubaté será condi- Imprensa.
cionado à prévia identificação junto à As- Art. 5º A obtenção do crachá será feita
1º Vice-presidente

mediante a apresentação do registro profissional emitido pelo Ministério do Trabalho ou órgão de classe.
Art. 6º A identificação do profissional
poderá ser feita previamente junto à Assessoria de Imprensa ou durante a atividade plenária.
Art. 7º Os profissionais de imprensa, fotógrafos e jornalistas deverão permanecer
no “Espaço Jornalista e Vereador Carlos
Peixoto” durante seus trabalhos e são
proibidos de acessar o Plenário durante
a sessão.
Art. 8º É facultado aos profissionais de
imprensa convidar o vereador para entrevistas e/ou gravações, desde que
sejam feitas fora do recinto do Plenário.
O convite deverá ser feito por meio do assessor parlamentar e/ou da Assessoria
de Imprensa.
Art. 9º O acesso ao “Espaço Jornalista e
Vereador Carlos Peixoto” é exclusivo para
cobertura noticiosa das atividades plenárias e/ou parlamentares.
Art. 10 Durante o tempo em que permanecer no recinto da Câmara, é vedado ao
profissional de imprensa:
I – Exercer atitude que atrapalhe os trabalhos parlamentares;
II - Utilizar o espaço para finalidade diversa aos trabalhos da imprensa.
Art. 11 O descumprimento total ou
parcial deste ato ocasionará a suspensão
do credenciamento do profissional
por 15 (quinze) dias; no caso de reincidência, ocasionará o cancelamento do
credenciamento.
§1º O cancelamento do credenciamento
não prejudica o acompanhamento das
atividades plenárias e/ou parlamentares
na Galeria da Câmara.
§2º O profissional de imprensa poderá
requerer novo credenciamento após 12
(doze) meses do cancelamento fundamentado no “caput” deste artigo.
Art. 12 Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 16 de novembro de 2022.
A MESA DA CÂMARA
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Licitação
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO
PROCESSO: nº 3492/2021
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº.
126/2021 (Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações).
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: CHIBA MEDICAL CORPORATION MEDICINA ESP. LTDA.
Objeto: Prestação de serviços de realização de exames médicos e elaboração
de PPRA E PCMSO.
Valor Total: R$ 17.492,00 (dezessete mil
quatrocentos e noventa e dois reais).
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 05 de
novembro de 2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.50 –
Serviço Médico Hospitalar, Odontológico
e Laboratoriais.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 4930/2022
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº.
112/2022.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada PMJ Comercio de Placas
Ltda.
Objeto: Aquisição de medalhas para
homenagens.
Valor Total: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
Vigência: 03 de novembro a 31 de dezembro de 2022
Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.15 – Material para Festividades e Homenagens.

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
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Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Requerimento N° 2653/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que designe
a secretaria competente para prestar esclarecimentos sobre o atraso no funcionamento do novo sistema da Prefeitura.
Of. nº 1428/2022
A Secretaria de Finanças informa que é
importante esclarecer que se trata de
dois sistemas dentro da Prefeitura, e não
de um único, como apontado nas considerações. O sistema que dá sustentação
ao Programa Prefeitura Sem Papel, é o
programa denominado 1Doc, que trata
do processo eletrônico dentro da Prefeitura: feitura de protocolos, memorandos, procedimentos internos, ou seja,
ele cuida do fluxo de processos. Já a empresa Etherium instalou uma plataforma
que cuida de todo o processo administrativo da Prefeitura: Recursos Humanos,
Contabilidade, Almoxarifado, Compras,
Expediente Fiscal, Nota Fiscal, Ajuizamento, Frotas, BI e segurança do sistema,
e teve início de implantação em 2/5/2022
e prazo para término em 12/10/2022. Esclarece-se que a implantação não está
atrasada, está dentro do cronograma,
e que diversos serviços estão em plena
operação: certidões, 2 vias, IPTU, disponibilizados de forma online. Presencialmente todos os serviços já retornaram
e estão sendo atendidos. Poderá, ainda,
ter problemas pontuais para solução
de algum munícipe, isto devido à dificuldade de migração de dados, ou até
mesmo pela falta de dados no sistema
anterior, pois como todos sabem, não
havia segurança alguma no sistema, e
ainda aconteceram diversos episódios
de indisponibilidade do sistema. Um dos
mais graves foi em agosto de 2021, onde
mais de dez dias foram perdidos em
baixas e parcelamentos, devido a falha
no sistema Conam. Estão sendo priorizados os atendimentos daqueles que
porventura não consigam obter os dados
online ou até mesmo presencial.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2654/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que envie a
esta Casa de Leis projeto de lei complementar revogando todos os cargos comissionados criados por meio da Lei
Complementar 470, de 2021, alterada
pela Lei Complementar 475, de 2022.
Of. nº 1432/2022
A administração municipal informa que
a reforma administrativa foi extremamente importante para a gestão do Executivo, os serviços são executados com
maior eficiência e agilidade na prestação
dos serviços públicos.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2655/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, através da secretaria competente, o
número de linhas de ônibus que atendem
o bairro da Gurilândia e a possibilidade
de ampliação.
Of. nº 1421/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que o bairro Gurilândia
é atendido pela linha 13, tendo em sua
operação a quantidade de dez ônibus,
que totalizam 98 partidas/dia. Em relação à possibilidade de ampliação
da linha, a Secretaria informa que no
momento não será possível, em virtude
dos dados estatísticos em relação à
quantidade de passageiros transportados. Estão sendo realizados estudos
pela consultoria contratada pelo CAF,
que visa à reestruturação do sistema
de transporte público no município, e
após sua conclusão terá elementos suficientes para proceder às alterações
ideais nas linhas para atendimento
da população, proporcionando maior
qualidade do serviço aos usuários.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2656/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe
quando se iniciarão as obras da maternidade do H-Mut.
Of. nº 1424/2022
A Secretaria de Saúde informa que foram
repassadas as emendas destinadas a
esse processo, estando no aguardo do
H-Mut dar continuidade ao projeto.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2657/2022
Autor: Professor Edson
Requer a pintura da sinalização horizontal nos cruzamentos entre a rua João
Batista Canavese, a rua Líbero Valério e
a rua Virgínia Turci Zannin, no distrito de
Quiririm.
Of. nº 1423/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que entrará em sua programação
a implantação da sinalização horizontal
nos cruzamentos entre a ruas.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2658/2022
Autor: Professor Edson
Requer a realização de poda das árvores
localizadas na Av. Prof. Ernesto de Oliveira Filho, na altura do nº 77.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Jerônimo Lorena e a rua Amélia Morais
Bruhuns de Matos, no Jardim Eulália.
Of. nº 1423/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que entrará em sua programação a
implantação da sinalização horizontal no
cruzamento entre a rua Jerônimo Lorena
e a rua Amélia Morais Bruhuns de Matos.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2660/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre total falta de acessibilidade e
deslocamento na calçada da rua Prof. Ernesto de Oliveira Filho.
Of. nº 1433/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que foi solicitado ao Serviço
de Fiscalização de Posturas que notifique a MRS, para que promova as adequações necessárias em todas as calçadas junto à faixa de domínio da linha
férrea, que cruza a área urbana do município de Taubaté, com a recomposição
dos pisos e retirada de todas as interferências, de forma a garantir as condições
de acessibilidade.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Of. nº 1423/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que foi realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior adoção das providências necessárias.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2661/2022
Autor: Talita Cadeirante
Reitera o pedido de informações ao
Exmo. Sr. Prefeito sobre a aplicação da
Lei Complementar Federal 191/2022, que
trata da contagem do tempo de serviço
necessário para concessão de anuênios,
triênios, quinquênios, licenças-prêmio e
demais mecanismos equivalentes.

Requerimento N° 2659/2022
Autor: Professor Edson
Requer a pintura de toda a sinalização
horizontal no cruzamento entre a rua

Of. nº 1433/2022
O Departamento de Recursos Humanos,
no âmbito de sua competência, informa
que após publicação da Lei Complementar Federal 191, de 8 de março de

2022, solicitou parecer técnico-jurídico
sobre a aplicabilidade da referida norma
legislativa, e posteriormente fora solicitado um pedido de reanálise quanto
ao entendimento, justamente com a finalidade de ser verificar se haviam julgados
ou novas jurisprudências que pudessem
subsidiar novo entendimento, porém, o
parecer encaminhado manteve o entendimento quanto à restrição da aplicabilidade da Lei 191/2022, somente aos
cargos técnicos da Secretaria de Saúde.
Desta forma, os servidores de todos os
demais cargos de apoio, como de limpeza
ou administrativo, não se encontram
contemplados com a recontagem do
tempo, estabelecida pela Lei Complementar Federal 191/2022. A Secretaria
de Saúde é extremamente ampla, e nem
todos os seus servidores e suas áreas tiveram atuação direta no combate à pandemia da covid-19, sendo que o objetivo
principal da Lei Federal 191/2022 é o de
justamente recompensar os trabalhadores que tenham laborado diretamente
no combate e prevenção ao coronavírus.
A própria Lei Federal 191/2022 é segregatória, visto que diversas outras categorias
que, reconhecidamente, tiveram atuação
direta e indireta, seja no combate à pandemia ou mesmo no suporte ou apoio a
equipes das chamadas “linhas de frente”
não foram contemplados na referida legislação, como os profissionais de serviços públicos, como funerária, cemitério
e serviços sociais, como os abrigos para
população de rua, por exemplo. Cumpre
ressaltar que os atos administrativos
devem ser pautados na sua legalidade e,
desta forma, se mostra importantíssimo
o entendimento técnico-jurídico emitido
pela Procuradoria Municipal, evitando-se
o descumprimento da legislação federal.
Seguem as informações prestadas pela
Procuradoria Trabalhista, da Procuradoria-Geral do Município:
a) O Sindicato dos Trabalhadores do
Serviço Público Municipal de Taubaté
ajuizou ação civil pública em nome de
todos os servidores municipais pleiteando a contagem do tempo de serviço
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para fins de aquisição de licença-prêmio,
anuênio e outros. A ação foi julgada improcedente em primeira instância. Foi interposto recurso de apelação (Processo
1014414-22.2021.8.26.0625);
b) O servidor Robson Minoni Moreira, guarda civil, ajuizou ação com
o mesmo objeto junto ao Juizado Especial. Julgado improcedente, o
feito transitou em julgado (Processo
1003828-23.2021.8.26.0625).
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2662/2022
Autor: Talita Cadeirante
Reitera pedido de informações ao Exmo.
Sr. Prefeito sobre processo de regularização do clube de tiro “Taubatexas Gun
Club”, localizado na rua Paineiras, bairro
Cataguá.
Of. nº 1433/2022
Cumpre-nos encaminhar cópia do processo solicitado.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2663/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requerer ao Egrégio Plenário autorização para realização de audiência pública para debater o projeto de lei complementar 26/2022 que revoga o artigo o
artigo Art. 581-AV da Lei Complementar
Municipal 7, de 17 de maio de 1991.
Requerimento N° 2664/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para realização de audiência pública para
debater o Projeto de Lei Complementar
27/2022, encaminhado para esta Casa de
Leis, que versa sobre alterações para o
magistério de Taubaté.
Requerimento N° 2665/2022
22
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Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
a secretaria competente realize estudos
técnicos visando a ativação do radar de
velocidade do km 15 da Estrada Geraldo
Cursino de Moura (Estrada da Caieiras).
Of. nº 1446/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o radar instalado no km 15 da
estrada Geraldo Cursino de Moura será
substituído por lombada física.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2666/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito que considere informar quais medidas serão tomadas
para informar aos servidores qual o novo
período de trabalho necessário para requererem aposentação, bem como, valor
de recolhimento, prazo e afins.
Of. nº 1445/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia o
Ofício 537.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2667/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre realização de exames oftalmológicos e auditivos nas crianças matriculadas na rede municipal de ensino.
Of. nº 1456/2022
A Secretaria de Saúde informa que, em
conjunto com a Secretaria de Educação,
realiza o Programa Saúde na Escola desde
2013. Este programa tem como objetivo
principal realizar ações diretas e ações de
educação em saúde dentro das escolas
públicas da rede municipal de ensino, visando maior integração entre estes setores. O programa está realizando as
ações do último biênio, 2021-2022, e para
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este biênio foram pactuadas 71 unidades
escolares, sendo 37 unidades de ensino
fundamental e 34 de ensino infantil, totalizando cerca de 25.400 alunos do total
de 42.000 alunos atualmente inscritos na
rede de ensino, ou seja, 60% dos alunos.
Entre as ações realizadas está a triagem
visual, através da tabela de Snellen (pelo
uso de letras ou de figuras,a depender a
faixa etária e nível de alfabetização). Além
disso, foi solicitado aos professores que
avisem de quaisquer outras alterações
que eles notem nos alunos ao longo do
ano. As crianças com acuidade visual ou
qualquer outro tipo de alteração visual
são encaminhadas para atendimento
pela rede municipal de saúde (Ambulatório de Oftalmologia da Policlínica de
Especialidades e recentemente ao AME),
agilizando o atendimento especializado.
A taxa de estudantes com triagem visual
alterada está em torno de 10%. Quanto à
triagem auditiva, é realizada pelos professores especializados do Nape (Núcleo
de Apoio Pedagógico Especializado).
Casos suspeitos de deficiência auditiva
são encaminhados ao Cedic (Centro de
Distúrbios da Comunicação), onde são
avaliados por equipe multiprofissional
e encaminhados para o tratamento adequado. A Secretaria de Saúde informa
que desde 2013 já realiza ações em 70%
das escolas da rede. Espera-se ampliar o
número de unidades de ensino atendidas
para o próximo biênio (2023-2024).
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2668/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudo
sobre a possibilidade da instalação de
grades de proteção nas calçadas da
avenida Dino Bueno e Joaquim Távora
antes da mudança das mãos de trânsito
prevista para o início de 2023.
Of. nº 1456/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que efetuará levantamento do
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fluxo e volume do tráfego de pedestres
na rua Joaquim Távora e rua Dino Bueno,
sendo que essas avaliações orientarão
sobre a possibilidade de instalação das
grades de proteção.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2669/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre auxílio para a gratuidade de transporte público de idosos.
Of. nº 1456/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Mobilidade Urbana.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2670/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
intensificar fiscalização nas adegas de
Taubaté.
Of. nº 1451/2022
A Divisão de Fiscalização de Posturas
vem realizando, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, Polícia
Militar do Estado de São Paulo e Secretaria de Mobilidade Urbana, diversas
ações através da Operação Sossego.
Tais ações têm o intuito de coibir as
irregularidades cometidas em desacordo com a legislação municipal. A
Divisão de Fiscalização de Posturas
informa, também, que muitos dos estabelecimentos comerciais denominados
adegas só possuem nome fantasia de
adega, mas em sua atividade principal estão enquadrados com o CNAE
de bar. As solicitações para representação contra estabelecimentos comerciais podem ser protocoladas eletronicamente através da rede mundial de
internet através do link https://tauba-

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

te.1doc.com.br/atendimento.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2671/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
estudo viário na rua Viriato Bandeira
Duarte, no Jardim Bela Vista.
Of. nº 1451/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que serão realizados estudos para
melhoria viária na região, visando mais
segurança e fluidez para o trânsito local.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2672/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
manutenção no posto de saúde do Santa
Tereza.
Of. nº 1451/2022
A Coordenação Médica APS da Secretaria
de Saúde informa que foi enviado ao
Setor de Manutenção de Obras da Saúde
solicitação do vereador requerente para
avaliação e execução.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2673/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
asfaltamento no Barreiro.
Of. nº 1451/2022
A Secretaria de Obras informa que a rua
faz parte do pacote de ruas do Convênio
SDR, Programa Nossa Rua, e aguarda
aprovação do convênio por parte da SDR.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2674/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
poda de uma bananeira na rotatória do
bairro Santa Clara.
Of. nº 1451/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2675/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
reposição da fiação elétrica roubada da
pista de atletismo da CTI.
Of. nº 1451/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que vem adotando constantes medidas a fim de
coibir ações delituosas no Complexo Esportivo CTI, tais como: concretagem do
poste de energia, colocação de grades,
substituição de portão de tela a ser implementado nos próximos dias, sendo a
substituição de portão de tela por fechamento em alvenaria. A SELQV adotará
excepcionalmente, junto à Secretaria
de Segurança Pública, a colocação de
um guarda civil municipal no período
noturno, a fim de melhoria na segurança
do local.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2676/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre substituição de caçambas no
Ponto de Entrega Voluntária - PEV Santa
Helena.
Of. nº 1456/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
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que foi instalada uma nova caçamba no
PEV Santa Helena e foram recebidas mais
20 novas unidades de caçambas, que
serão distribuídas por todos os PEVS.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2677/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre a manutenção da área de playground, academia ao ar livre e córrego
na rua Ulderico Cembranelli, no Jardim
Gurilândia.
Of. nº 1449/2022
A solicitação de limpeza e manutenção
do córrego foi encaminhada à Secretaria
de Obras para conhecimento e adoção
das providências cabíveis. A Secretaria
de Serviços Públicos informa que quanto
à manutenção do playground, academia
e caixas de elétrica, será realizada vistoria no local, para avaliação e posterior
providências.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2678/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de implementar
sinalização viária em frente à creche
Cidade Jardim.
Of. nº 1449/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que consta de sua programação a
sinalização viária na rua Manoel Humia
Duran, em frente à Creche Cidade Jardim.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2679/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações ao Poder Executivo
sobre o serviço de transporte público
oferecido pelo município aos eleitores
24
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nos dias 2 e 30 de outubro de 2022.
Of. nº 1449/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que quanto aos dias 2
e 30 de outubro, as linhas de transporte
público do município serão reforçadas
com mais partidas em atendimento aos
usuários em decorrência das eleições.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2680/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre a limpeza do parque localizado no
bairro Sônia Maria.
Of. nº 1449/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza solicitada será inserida em
sua programação de serviços.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2681/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito que solicite à EDP
a troca do poste de madeira pelo de concreto colocado na rua Luiz Augusto de
Gouvêa, defronte ao nº 1340, Chácara
São Silvestre
Of. nº 1454/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior providências.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2682/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a implantação de Unidade Básica da Saúde no
Sítio Tangará.
Of. nº 1448/2022
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A Coordenação Médica da APS da Secretaria de Saúde informa que a população que irá residir no Sítio Tangará será
atendida na unidade de ESF São Gonçalo,
pois dispõe de três equipes de ESF, o que
possibilita cadastramento de 12.000
pessoas, o que ainda não foi atingido,
pois a terceira equipe já foi criada objetivando o atendimento desta população.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2683/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que a Secretaria de Saúde providencie a inclusão
de médicos generalistas no ESF São
Gonçalo.
Of. nº 1448/2022
A Coordenação Médica da APS da Secretaria de Saúde disponibilizou duas novas
médicas a partir do dia 11 de outubro
para suprir a demanda da unidade.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2684/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de que seja adicionado mais
uma pessoa na recepção do Pamo/ESF
Continental.
Of. nº 1448/2022
A Coordenação Médica da APS da Secretaria de Saúde informa que a recepção
das unidades básicas é feita por uma empresa terceirizada. Para que haja novas
contratações é necessário criar um termo
aditivo no contrato entre a empresa e a
Secretaria de Saúde, e para suprir essa
demanda será enviado um estagiário do
Bolsa Trabalho para a unidade.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2685/2022
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Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que seja implantado cronograma e sejam realizadas
limpezas em todas as quadras/praças
onde estão instaladas as residências do
Cecap 1.
Of. nº 1448/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o local está inserido em sua programação de serviços, sendo executado
conforme a disponibilidade das equipes.
Contudo, será reforçado, visando o atendimento conforme o solicitado.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2686/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a melhoria
da segurança por parte do poder público
municipal em todo o complexo esportivo
da CTI.
Of. nº 1448/2022
O comandante da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Segurança Pública
Municipal, informa que a Guarda Civil
mantém em seu cronograma o Programa
Praça Segura, com rondas previstas no
CPP (Cartão de Prioridade de Patrulhamento) e pontualmente quando acionados pelo telefone 153. O comandante
informa, ainda, que foi agendada uma
reunião com o secretário de Esportes, a
fim de tratar assuntos voltados à segurança primária, observados os três fatores que operam para a ocorrência de
alguns crimes, quais sejam: a vontade do
agente, habilidade do agente e oportunidade do agente, sendo certo que, nos
dois primeiros, não há a possibilidade de
agir, restando o terceiro fator para evitar
o delito, ou seja, tirando-lhe a oportunidade ou a facilidade para que levem à
frente seus anseios. O objetivo é um investimento maior em concertinas, câmeras de monitoramento, sensores externos de alarme, passagem de fiação
suspensa, grades de ferro com cadeado
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embutido, entre outros apontamentos.
Diante do exposto, informo que foi intensificado o patrulhamento no local indicado, e será mantida a atenção
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à secretaria competente que
instale quatro braços de iluminação nos
postes localizados na estrada do Mangalot, próximo à clínica de recuperação.

Requerimento N° 2687/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a implantação de calçada e melhorias de sinalização na estrada do Barreiro.

Of. nº 1450/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior providências.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Of. nº 1448/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a sinalização vertical e horizontal já foi implantada. Com respeito à
calçada, solicitaremos ao Setor de Fiscalização de Posturas que notifique os proprietários para adequação ou implantação, conforme o artigo 10 do Decreto
13.410, de 24 de setembro de 2014:
“Art. 10 Os responsáveis por imóveis, edificados ou não, situados em vias ou logradouros públicos e/ou loteamentos dotados de calçamento ou guias e sarjetas
são obrigados a construir as respectivas
calçadas na extensão correspondente
a sua testada e mantê-las em perfeito
estado de conservação.”
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2688/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que instale
braços de iluminação nos postes localizados na estrada Sete Voltas, próximo a
ponte do rio Una.
Of. nº 1450/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior providências.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2689/2022

Requerimento N° 2690/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à secretaria competente que
instale um abrigo de parada de ônibus
em frente à Igreja Católica no bairro
Mangalot.
Of. nº 1450/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que foi realizada vistoria técnica, sendo verificado que o
local atende às especificações de instalações, para tanto, será inserida em sua
programação.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2691/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito que considere informar quais medidas podem ser tomadas pelo município referente aos veículos abandonados em vias públicas da
cidade.
Of. nº 1445/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana,
por meio do Departamento de Transporte Público, informa que no momento seus agentes de transportes,
assim que constatam que o veículo está
abandonado, de acordo com legislação
municipal, apresentando pneus vazios,
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vidros quebrados, sem placa de identificação, elaboram notificação para que
no prazo de cinco dias o proprietário
retire o veículo do local, e após prazo
estipulado deixam de adotar a medida
administrativa por falta de meios
(guincho). Geralmente, na maioria das
vezes, os proprietários atendem à notificação e removem o veículo. A Secretaria ressalta que há processo licitatório da contratação de empresa de
operação de guincho e pátio, tão logo
seja aprovado e a empresa vencedora
comece a realizar os trabalhos na
cidade, dará início à remoção dos veículos abandonados.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2692/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre demandas de consultas, exames e
procedimentos cirúrgicos após início dos
mutirões em Taubaté.
Of. nº 1456/2022
Seguem abaixo as informações prestadas
pela Área de Atenção Especializada da
Secretaria de Saúde:
1- Qual a demanda de atendimento em
consultas, exames e procedimentos cirúrgicos existente no dia 10 de janeiro
de 2022 e o número atual após o início
dos mutirões? Solicito informar por
especialidade:
Especialidade: mutirão de catarata
Cirurgias demanda janeiro 2022: aproximadamente 2.500
Atendimento até agosto 2022: 2.168
Demanda atual: 623
Especialidade: mutirão de fisioterapia
reumatológicas/ neurológicas/ respiratórias/ ortopédicas
Demanda janeiro 2022: demanda da rede
especializada e de urgência e emergência
Atendimento até agosto 2022:
- reumatológicas: 359
- neurológicas: 713
- respiratórias: 7.267
26
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- ortopédicas: 80
Demanda atual: demanda da rede especializada e de urgência e emergência
Especialidade: mutirão de urologia
Consultas:
Demanda janeiro 2022: aproximadamente 2.100
Atendimento até agosto 2022: 992
Demanda atual: aproximadamente 700
Ultrassonografias:
Demanda janeiro 2022: 1.349
Atendimento até agosto 2022: 750
Demanda atual: 661
Outros procedimentos:
Demanda janeiro 2022: aproximadamente 1.200
Atendimento até agosto 2022: 469
2- Até o momento, qual o custo disponibilizado para que essas ações ocorressem?
O custo disponibilizado para a execução
dos contratos dos mutirões até o balanço
de agosto de 2022 foi de aproximadamente R$2.500.000,00.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2693/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, que designe a Secretaria de Mobilidade Urbana para que proceda a revitalização da sinalização de solo no bairro
Gurilândia.
Of. nº 1455/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será inserida em sua programação a revitalização da sinalização horizontal nas ruas do bairro Gurilândia.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2694/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
informações sobre o atendimento telefônico nas UPAs do município.
Of. nº 1455/2022
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A Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde informa que as organizações sociais de saúde (OSS) assumiram
a gestão das unidades e estão com processo de implantação de novas linhas
telefônicas. A Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde se compromete a acompanhar todo andamento
e coloca-se à disposição para mais esclarecimentos se necessário.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2695/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a execução e fiscalização da lei que
estabelece prioridade no atendimento
em estabelecimentos públicos e privados
às pessoas com transtorno do espectro
autista (TEA).
Of. nº 1447/2022
Seguem abaixo as informações prestadas
pela Área de Atenção Especializada da
Secretaria de Saúde:
1- As unidades de saúde contêm as
placas de atendimento prioritário embasado na Lei 10.048/2000, a qual deixa
expresso o direito de atendimento prioritário a idosos, gestantes, lactantes,
pessoas com criança de colo, obesos e
pessoas com deficiência. O Estatuto da
Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015)
também garante a outros grupos da população a prioridade nos serviços de
atendimento ao público, com os mesmos
direitos fundamentais.
2- Há placas de identificação nas nossas
unidades de saúde, porém, a Secretaria
de Saúde prontifica-se a verificar a necessidade de colocação das placas de atendimento prioritário nas unidades onde
não há identificação adequada.
3- Não há conhecimento nesta Secretaria
quanto à notificação por parte de órgãos
de fiscalização, bem como denúncias do
descumprimento da lei.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2696/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito benfeitorias
nas proximidades do Projeto Esperança.

Chácara Silvestre.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a data de entrega de todas as escrituras do empreendimento de interesse
social, Esplanada Santa Terezinha.

Of. nº 1447/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o reforço na segurança viária
no local foi iniciado, a sinalização vertical já foi implantada, e a sinalização
horizontal está na programação. Após a
implantação dessas melhorias será avaliada sua eficácia, então analisada a necessidade de instalação da defensa metálica (guard rail). A Secretaria informa
que a instalação do “guard rail” será executada em parceria com a Secretaria de
Obras, além dos reforços na sinalização
viária do local.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2699/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe
se haverá nova convocação de professores neste ano de 2022.

Of. nº 1446/2022
A Secretaria de Habitação informa que o
Conjunto Habitacional Esplanada Santa
Terezinha possui 406, sendo que 153 tiveram as escrituras entregues, 20 necessitam de correções, 164 estão prontas
para serem entregues e 69 estão pendentes. A Secretaria de Habitação ressalta que está trabalhando para solucionar as pendências e realizar as
correções necessárias, entretanto, não
é possível informar a data de entrega de
todas as escrituras do empreendimento
de interesse social Esplanada Santa
Terezinha.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2697/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a implantação da Creche do Comércio em nosso
município.
Of. nº 1447/2022
A Coordenação de Área de Educação Infantil da Secretaria de Educação informa
que será analisada a viabilidade da proposta para implantação.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2698/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que venha realizar a pintura e devida
sinalização de solo em todas as ruas do
bairro Chácara Silvestre.
Of. nº 1453/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será inserida em sua programação a implantação e revitalização da
sinalização horizontal nas ruas do bairro

Of. nº1449/2022
A Divisão de Atribuição da Secretaria de
Educação informa que o cronograma
para atribuição de classes e/ou aulas
para ano letivo de 2023 ainda não foi finalizado. Constam no controle da Divisão de Atribuição, 222 salas com 20h.
Referente às salas de educação especial,
70 salas constam livres e 152 foram atribuídas. O PIII de Educação Especial tem
jornada anual de oferta de aulas, considerando as escolas e número de alunos
para atendimento, o que apresenta relevante alteração de planejamento de atribuições anuais.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2700/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que esclareça de quem é a competência, estado ou município, de realizar
a manutenção do muro e alambrado na
viela entre a Fatec e o Museu Histórico
Prof. Paulo Camilher Florençano.
Of. nº 1453/2022
O requerimento foi encaminhado à Secretaria de Obras para conhecimento e
averiguação e posterior adoção das providências cabíveis.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2701/2022
Autor: Boanerge

Requerimento N° 2702/2022
Autor: William Dell Net
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, que realize a sinalização de solo das vagas em 45 graus
localizadas na praça da Av. André Cursino
dos Santos, no bairro São Gonçalo.
Of. nº 1458/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, em vistoria ao local indicado,
verificou-se que a demarcação de vagas
em 45º eliminará o espaço mínimo para
calçada que é de 1,2m, conforme artigo
4°, §2° do Decreto 13410, de 24 de setembro de 2014. Contudo, a Secretaria
está reavaliando a permissão de estacionamento em 45º na rua Camilo Gomes
Quintanilha.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2703/2022
Autor: William Dell Net
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, que realize sinali-
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zação de solo na avenida Capitão Amaro
de Toledo Cortez e na rua Hilda Santos do
Carmo, no bairro São Gonçalo.
Of. nº 1458/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que entrará em sua programação
o reforço na sinalização vertical e horizontal no entroncamento entre a rua Ilda
Santos do Carmo e a avenida Capitão
Amaro de Toledo Cortês.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2704/2022
Autor: William Dell Net
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através
da secretaria competente, que realize a
limpeza do terreno situado a rua Monsenhor João Pavésio, esquina com a rua
Pedro Loreno, no Jardim Santa Tereza.
Of. nº 1458/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local
para avaliação e posterior adoção de
providências.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2705/2022
Autor: William Dell Net
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, que realize a instalação de uma área de lazer na parte alta
do bairro São Gonçalo.
Of. nº 1458/2022
Segundo informa a Área do Plano Diretor
e Gestão Democrática da Secretaria de
Planejamento, considerando o pedido
para implantação de equipamento de
lazer na parte alta do bairro São Gonçalo,
foram realizados estudos sobre a área
e concluído que existem atualmente
dois equipamentos de lazer instalados
no São Gonçalo, sendo que a Área 1, indicada no mapa, necessita de requalificação urbana, em conjunto com sua
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área de entorno. Os dois equipamentos
em perfeitas condições, juntos, atendem
a um máximo de 4.000 habitantes, e em
sua área de influência ocupa em média
4.700 habitantes, apresentando um déficit de 700 habitantes, o que representa
a necessidade de 1.050 m² a ser destinada para lazer, considerando 1.500 m²
para 1.000 habitantes. Existe, ainda, uma
parcela que não está atendida por áreas
de lazer em sua vizinhança, representada
no mapa em rosa, com estimativa de até
1.800 habitantes no local, e outra área
de nova demanda na região, com previsão de aproximadamente 2.400 habitantes. Verificando a necessidade de implantação do equipamento, indicamos
no mapa as divas verdes disponíveis, deixando como sugestão a Área 3 que se encontra em ponto estratégico em relação
aos locais que necessitam de atendimento e possui dimensões para 6.500
pessoas. Também é fundamental a requalificação da Área 1 em conjunto com
sua área de entorno, para efetivo acolhimento da população local.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2706/2022
Autor: William Dell Net
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, que realize a instalação de um ponto de ônibus na rua
Orlando Ferreira da Silva, no bairro São
Gonçalo.
Of. nº 1458/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que procedeu vistoria
no local e verificou a necessidade de sinalização vertical de ponto de parada
de ônibus e incluirá no cronograma para
instalação.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2707/2022

Câmara Municipal de Taubaté, 18.11.2022 - Boletim Legislativo nº 1490

Autor: William Dell Net
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através
da secretaria competente, que realize a
manutenção dos bancos e mesas existentes na praça localizada na avenida
André Cursino dos Santos, no bairro São
Gonçalo.
Of. nº 1458/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior providências.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2708/2022
Autor: William Dell Net
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através da
secretaria competente, que realize o conserto da rede esgoto existente na rua
Ana Maria Ferrão Pupo, no bairro São
Gonçalo, que se encontra danificado e
sendo despejado a céu aberto.
Of. nº 1458/2022
A Secretaria de Obras informa que o assunto é pertinente à Sabesp, contudo,
oficiará a mesma para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2709/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o aplicativo da saúde e marcação
de consultas via WhatsApp.
Of. nº 1457/2022
O Departamento de Assistência à Saúde,
da Secretaria de Saúde, informa que o
aplicativo está em fase de implantação,
aguardando os ajustes para que possa
funcionar na sua integralidade.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2710/2022
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Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o acompanhamento da aplicação
dos recursos do Fundeb no Município.
Of. nº 1457/2022
Segundo a presidente do Cacs-Fundeb
- Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação de Taubaté, de acordo com o determinado na Lei 4.980, de 6 de maio de
2015:
“Art. 13 - Todas as reuniões do Fundeb
serão públicas, garantindo-se o direito
de voz a qualquer um dos presentes, nos
termos do regimento interno.
Parágrafo único. A data, hora e local das
reuniões, bem como as pautas e respectivas atas serão publicadas no sítio da
Prefeitura Municipal de Taubaté, na rede
mundial de computadores e na forma dos
demais atos administrativos municipais.”
A atas das reuniões do conselho, referente ao corrente ano, estão sendo providenciadas para publicidade. Seguem,
anexas, as informações prestadas pelo
Departamento de Recursos Humanos.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
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que determine à secretaria competente a
realização de um estudo técnico para implantação de sinalização de trânsito eficiente no cruzamento da avenida Vila
Velha com a rua João de Alvarenga Ortiz,
Estiva.

sobre a possibilidade de se instalar
lombada, guard rail e sinalização na rua
Marcílio Siqueira Frade, 1385 - Parque
Três Marias.

Of. nº 1458/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior providências.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Of. nº 1452/2022
Seguem, por cópia, os projetos de adequação geométrica e de sinalização, bem
como a estimativa de custo para a sua
implantação, fornecida pela Secretaria
de Mobilidade, esclarecendo que no momento não há disponibilidade orçamentária e financeira para tais implantações.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Of. nº 1456/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o reforço na segurança viária
no local foi iniciada, a sinalização vertical
foi implantada, e a sinalização horizontal
está na programação. Após a implantação dessas melhorias será avaliada sua
eficácia, e então será analisada a necessidade de instalação da defensa metálica
(guard rail). Com respeito à colocação de
lombada, está condicionada à avaliação
da eficácia das melhorias citadas acima,
pois conforme recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo
através do Ofício 15/2021 – 11° PJ/Kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), sem que antes seja justificada por
estudos técnicos. Na Resolução 600/2016
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas,
disciplinada pelo parágrafo único do
art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro,
proíbe a utilização de tachas, tachões e
dispositivos similares implantados transversalmente à via pública, no Art. 1º diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessita e reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa,
nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice
significativo ou risco potencial de acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e
onde outras alternativas de engenharia
de tráfego são ineficazes”.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2712/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito

Requerimento N° 2714/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudos

Requerimento N° 2715/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que de-

Requerimento N° 2711/2022
Autor: William Dell Net
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através
da secretaria competente, que realize a
limpeza do terreno situado a rua José Bonifácio Moreira, s/nº, no Jardim Paulista.

Of. nº 1446/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o cruzamento conta com
quatro entradas de vias, para que haja
instalação de semáforo seria necessário
fazer inversão de sentido de circulação, e
algumas vias passariam a ser de sentido
único, o que demandará mudanças
viárias mais abrangentes. A Secretaria
efetuará estudo sobre a solicitação de colocação de semáforo, com contagem do
volume de tráfego, e incluirá em sua programação a implantação de reforço nas
sinalizações horizontal e vertical.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2713/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer ao exmo. Sr. Prefeito, que solicite
informações à Secretaria de Mobilidade
Urbana para que apresente estudo de
redução do canteiro de divisão do túnel
Emílio Amadei Beringhs Filho nos encontros na Av. dos Bandeirantes com a
Av. Brigadeiro de Faria Lima, próximo à
Rodoviária Nova.
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termine à Secretaria de Obras a colocação de mureta de contenção na obra
realizada na esquina com a rua Dom
Duarte Leopoldo e Silva com a Av. da Fraternidade, Jardim Ana Rosa.
Of. nº 1452/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em seu cronograma
de trabalho.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2716/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito que considere designar ao setor competente para que
estude a possibilidade de conceder remissão e/ou anistia de ISS dos anos de
2019 e 2020 para aos ambulantes e mototaxistas do município.
Of. n° 1469/2022
A Secretaria de Finanças informa que
estão sendo realizados estudos envolvendo todo o transporte público do município que possa ter sofrido prejuízo de
suas atividades, em decorrência da pandemia da covid-19, cujo entendimento
poderá ser extensivo ao serviço dos ambulantes. Tão logo se conclua o levantamento dos dados, em relação ao montante de renúncia, derivada de medidas
de remissão/ anistia dos débitos desses
contribuintes e se atenda aos requisitos
da legislação cabível, será encaminhado
projeto de lei para apreciação desta E.
Casa de Leis.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2717/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que o setor
competente informe quais as atividades
e estrutura das Equipes de Consultório
na Rua.
Of. n° 1469/2022
30
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A enfermeira supervisora APS - Área
Azul, da Secretaria da Saúde, informa
que o Consultório na Rua está localizado em uma sala dentro da Unidade
do Qualist, Jardim Mourisco, e conta
com uma equipe de trabalho composta por um enfermeiro - carga horária
de 30 horas semanais; um assistente
social - carga horária de 30 horas semanais; dois técnicos de enfermagem carga horária de 30 horas semanais; um
técnico de enfermagem - carga horária
de 40 horas semanais; um motorista carga horária de 40 horas semanais. A
equipe é classificada como modalidade
1 pelo Ministério da Saúde, disposto de
uma van para as ações da equipe. Com
relação às atividades desenvolvidas
na rua, são realizadas abordagens espontâneas, e é ofertada a verificação
de sinais vitais (aferição de PA, temperatura e saturação), dextro (glicemia
capilar), teste de covid (swab nasal),
teste rápido para DSTs (HIV, sífilis, HBV e
HCV), coleta de escarro (pessoas sintomáticas sugestivo de tuberculose), fornecimento de um lanche (pão e suco),
kit higiene (escova e pasta de dente, sabonete, preservativo e máscara), e para
as mulheres inclui ainda um pacote de
absorvente, além de orientações para
retirada e atualização de documentos.
Ocorre também o acompanhamento
de pacientes em tratamento de tuberculose (supervisão de medicação e
realização de exames); pacientes gestantes a realização do pré-natal, acompanhamento em consultas na Casa Mãe
Taubateana e exames laboratoriais e de
imagem; pacientes com queixas e alterações de sinais vitais ocorre o acionamento do Samu para remoção e
avaliação médica nas UPAs, sendo os
casos acompanhados por um membro
da equipe durante a consulta até a resolutiva final do atendimento. As demandas dos serviços externos, como
Caps AD, Caps 2, Centro Pop, Seas,
Abrigo Municipal e pedidos de apoio
por parte dos munícipes são atendidas
conforme contato telefônico ou e-mail,
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relatando o tipo de ajuda a ser realizada
pela equipe do Consultório na Rua.
Todo trabalho realizado é de consentimento do morador abordado, e se ele
negar a ajuda, é realizado um trabalho
de conscientização, a fim de reduzir
danos. Dados de atendimentos no ano
de 2022, de janeiro a agosto: abordados
931 moradores em situação de rua.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2718/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito que considere designar ao setor competente para que
avente a possibilidade de inspeção no
local, com intuito de averiguar o relatado.
Of. n° 1469/2022
O gestor de Fiscalização, Licenciamento
Ambiental e Projetos, da Secretaria de
Planejamento, informa que foi efetuada
vistoria no dia 13/10/2022 para verificar a
situação descrita, tendo sido observado
o que segue: não se verificou intervenção
em área de preservação permanente nas
obras de aterro e contenção de talude
implantadas pelo condomínio Jardins do
Parque, tanto in loco quanto através das
imagens de satélite, cujas coordenadas
foram validadas por GPS em campo. Não
existem evidências que apontem para alteração antrópica do curso original do ribeirão do Barreiro, com prejuízo ao bairro
Estoril, uma vez que a conformação do
ribeirão na década de 1970, conforme
consta nas cartas topográficas do Instituto Geográfico Cartográfico, apontam
para um ribeirão ainda mais afastado do
condomínio. Foi possível observar possível assoreamento do leito do Ribeirão,o
que supostamente tem impedido o livre
escoamento das águas pluviais e fluviais.
Nesse sentido, sugerimos à Secretaria
de Obras que verifique a possibilidade
de realizar melhorias no micro e macrodrenagem local, de modo a solucionar
o problema dos moradores, que deu
origem ao pleito em tela. A Secretaria de
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Obras informa que foi realizada vistoria
no dia 7/10/22, verificada que a situação
é extrema e complexa, conversado com
o Sr. José do Egito, esta situação ocorre
há sete anos, e até o momento sem solução referente ao alagamento de sua residência. Baseado nos fatos, verificamos
a necessidade de levantamento topográfico da área para entender o caso e
dar solução, tal levantamento ocorreu na
semana de 17 a 21/10/22.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2719/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Egrégio Plenário autorização para realização de audiência pública para debater o Projeto de Lei Complementar 26/2022 que revoga o artigo o
artigo Art. 581-AV da Lei Complementar
Municipal 7, de 17 de maio de 1991.
Requerimento N° 2720/202
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr .Prefeito que que considere
a fixação da referência 49 para o cargo de
enfermeiro ESF.
Of. n° 1469/2022
O Departamento de Recursos Humanos
informa que foram realizados estudos de
impacto financeiro referente à alteração
da referência salarial dos profissionais
da área da saúde, entre eles o do enfermeiro ESF. Tais alterações devem levar
em consideração a capacidade financeira
e orçamentária desta Prefeitura, além da
homogeneidade entre os vencimentos
salariais dos diversos cargos e categorias,
de modo a não gerar discrepâncias.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2721/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito que considere designar ao setor competente para que in-
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forme qual o cronograma de entrega de
matrículas da Secretaria de Habitação.
Of. n° 1469/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Habitação.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2722/2022
Autor: Serginho
Requer, ao Exmo. Sr. Prefeito, mais uma
vez, informações e ações concretas sobre
manutenção em parques municipais de
Taubaté.
Of. n° 1477/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que tem envidado todos os esforços para manter os parques limpos,
grama roçada, podas regulares e demais
necessidades. Infelizmente, se depara
com vandalismos frequentes. Há pessoal
responsável e dedicado a essas manutenções. Ressalta-se que até a terceirização tentará melhorar dia a dia as condições, com recursos próprios.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2723/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de se instalar, em caráter experimental, radares que flagram excessos de
ruídos no trânsito.
Of. n° 1477/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que fará estudo visando a implantação do citado equipamento, uma
vez que ele esteja devidamente regulamentado pelos órgão competentes, com
vistas a entrar em conformidade com a
Lei 5.201, de 2016, e o Decreto 13.897, de
2016.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2724/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre andamento das obras visando a alteração dos sentidos em algumas vias da
área central de Taubaté.
Of. n° 1477/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Mobilidade Urbana.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2725/2022
Autor: Serginho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito instalação
de cobertura para proteção nos momentos de embarque e desembarque de
pacientes no UPA San Marino.
Of. n° 1477/2022
A Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde informa que, sobre a
instalação de cobertura para proteção
nos momentos de entrada e saída de pacientes na UPA San Marino, segue uma
planta arquitetônica preconizada pelo
Governo Federal, e para realizar qualquer
mudança é necessário que seja enviado
um projeto com solicitação e autorização, entretanto, se compromete em
verificar a possibilidade de liberação da
verba para obra, como também a autorização para mudança na planta. Vice-Prefeita no exercício do cargo de Prefeito
Municipal
Requerimento N° 2726/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito que considere determinar ao setor responsável que considere aplicar o disposto na Lei Complementar 468/21, deste município, nos
condomínios residenciais Benedito Capeleto e Sérgio Lucchiari.
Of. n° 1469/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as in-
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formações prestadas pela Secretaria de
Habitação.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2727/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero
Requerimentos
366,
de
23/2/2021, e 257, de 8/2/2022 - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a
possibilidade de instalação de Ponto de
Entrega Voluntária – PEV no Barreiro.
Of. n° 1476/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que está avaliando os possíveis locais
para a construção de mais um PEV, entretanto, verificará se esta localização já não
será contemplada.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2728/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero
Requerimentos
367,
de
23/2/2021, e 258, de 8/2/2022 - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a
possibilidade de instalação de Ponto de
Entrega Voluntária –PEV no Continental I,
Continental II e Continental III.
Of. n° 1476/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que está avaliando os possíveis locais
para a construção de mais um PEV, entretanto, verificará se esta localização já não
será contemplada.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2729/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito e à secretaria competente providências junto às
concessionárias de telefonia, internet,
TV a cabo e rede elétrica sobre o emaranhado de fios e cabos cortados e amontoados em postes pela cidade.
32
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Of. n° 1476/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que fiscaliza a EDP e demais ocupantes de telefonia e internet. Já efetuou
trabalhos de melhorias, atuando em polígonos, havendo já alguma melhora.
Porém, a Secretaria tem que acompanhar, mesmo sendo esta obrigação de
responsabilidade total da EDP, e identificando problemas aciona imediatamente
a empresa. Ressalta-se que há um grupo
de trabalho focado nisso.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2730/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente, informações sobre o resultado de avaliação
do pedido de rebaixamento de guias para
acessibilidade de cadeirantes no Jardim
Garcez.
Of. n° 1474/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que encontra-se em sua programação a implantação da sinalização horizontal no trecho onde será colocada
a rampa para cadeirantes, e foi solicitada junto à Secretaria de Obras a implantação das rampas de acesso para
cadeirantes.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2731/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente avaliação
para instalação de um redutor de velocidade no bairro Independência.
Of. n° 1474/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo
através do Ofício 15/2021 – 11° PJ/Kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, re-
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comenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), sem que antes seja justificada por
estudos técnicos. Na Resolução 600/2016
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas,
disciplinada pelo parágrafo único do
art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro,
proíbe a utilização de tachas, tachões e
dispositivos similares implantados transversalmente à via pública, no Art. 1º diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessita e reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa,
nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice
significativo ou risco potencial de acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e
onde outras alternativas de engenharia
de tráfego são ineficazes”. A Secretaria
realizará estudos no local indicado, a fim
de verificar se o mesmo se enquadra nos
critérios estabelecidos pela resolução.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2732/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
informações sobre o orçamento para a
Secretaria de Cultura e Economia Criativa
de Taubaté.
Of. n° 1474/2022
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa informa que, de forma geral,
houve decréscimo no orçamento de 2021
para 2022, haja vista que no exercício de
2021 o valor foi R$12.730.000,00 e no exercício de 2022 o valor foi R$11.130.000,00,
conforme se observa das respectivas
Leis Orçamentárias em anexo. No início
de 2021 houve a reestruturação administrativa realizada por força do Decreto
14.967/21, que subordina o Departamento de Turismo à Secretaria de De-
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senvolvimento e Inovação, resultando na
saída dos valores destinados ao turismo,
da pasta da Secretaria.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2733/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
providências em relação ao alambrado
instalado às margens da ferrovia pela
concessionária MRS.
Of. n° 1474/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o limite da colocação do alambrado está dentro da faixa de domínio da
concessão da linha férrea e acrescenta
que foi solicitado ao Serviço de Fiscalização de Posturas que notifique a MRS
para realizar as adequações necessárias
em todas as calçadas junto à citada faixa
de domínio, no trecho que cruza a área
urbana, com a recomposição dos pisos
e retirada de todas as interferências,
de forma a garantir as condições de
acessibilidade.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
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Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente limpeza de
um bueiro na Vila Bela.
Of. n° 1474/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será incluída em sua
programação de serviços.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2736/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
providências em relação ao campo do
bairro Santa Tereza.
Of. n° 1474/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que solicitará
à Secretaria de Obras que realize vistoria para avaliar a situação do barranco. Ainda nesse sentido, informa que
não possui servidor com capacidade
técnica para laudar a referida situação do
equipamento.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2734/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente iluminação
no poste do cruzamento da rua Cesar
Costa com a rua José Olegário de Barros,
no bairro Monção.

Requerimento N° 2737/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
providências em relação à erosão em
uma calçada da rua Renato Ortiz, Esplanada Santa Terezinha.

Of. n° 1474/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior providências necessárias, conforme o solicitado.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Of. n° 1474/2022
A Secretaria de Obras informa que o
serviço já foi iniciado.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2735/2022

Requerimento N° 2738/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que de-

termine ao setor competente a instalação
de abrigo de ônibus na Vila das Graças.
Of. n° 1474/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que foi determinado aos agentes
de transporte que realizem estudo
técnico presencial, bem como pesquisa junto aos moradores residentes
na avenida quanto à utilização e aos
usuários que ali usam o transporte coletivo. Foi verificado no local indicado,
não possui demanda de passageiros para
a implantação de abrigo de ônibus, mas
foi realizada a implantação vertical de
parada de ônibus.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2739/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente cópias dos
estudos técnicos sobre as alterações
viárias nas entradas e saídas de Taubaté
através da Nova Dutra.
Of. n° 1474/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Mobilidade Urbana.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2740/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito e à secretaria competente providências junto à
Sabesp para averiguação da situação
da rede de esgoto do Barreiro, especialmente nas proximidades do número
3.531 da estrada do bairro.
Of. n° 1476/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que, após contato com o Sr. Levi, supervisor técnico da Sabesp, foi informada
que na estrada do Barreiro existe rede de
água potável e rede coletora de esgoto
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sanitário em sua extensão, passando
em frente ao número 3.531, sendo que
nalguns pontos do bairro existem algumas áreas de terrenos irregulares;
nestes casos os proprietários dos imóveis
necessitam fazer a regularização perante
à Secretaria de Planejamento, e após a regularização os proprietários entram com
pedido de estudo de prolongamento de
rede de água potável e rede coletora de
esgoto sanitário junto à Sabesp, sendo
os custos de responsabilidade do requerente, quanto aquele Departamento de
Concessionárias não tem nenhuma objeção a fazer.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2741/2022
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que faça a
supressão da amoreira no cemitério de
Quiririm.
Of. n° 1473/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior providências necessárias, conforme o solicitado.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2742/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito que considere determinar ao setor responsável que estude
a viabilidade de criar e aplicar vagas para
embarque e desembarque de passageiros usuários de transporte privado
urbano, bem como táxis.
Of. n° 1469/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que as vagas de táxis estão demarcadas conforme o número de permissionários devidamente cadastrados
para oferecer o serviço. Com respeito às
vagas para motoristas de aplicativos na
região central, como os motoristas não
34
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ficam em pontos fixos, informa que as
principais vias possuem sinalização R-6A,
de proibição de estacionamento, porém,
permite o embarque e o desembarque de
passageiros.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2743/2022
Autor: Professor Edson
Solicito ao Exmo. Sr. Prefeito a poda da
copa das árvores localizada na avenida
Brasil, Vila São Geraldo.
Of. n° 1470/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será incluída em sua
programação de serviços.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2744/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a possibilidade de análise e possível fechamento
das bocas de lobo localizadas entre a rua
Jerônimo Lorena e a rua Amélia Morais
Bruhuns de Matos, no Jardim Eulália.
Of. n° 1470/2022
A Secretaria de Obras informa que as
bocas de lobo fazem parte do sistema de
microdrenagem, a fim de suprimir parte
das águas pluviais que se direcionam
para a Av. Walter Thaumaturgo.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2745/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a implantação de redutor de velocidade e estudo
para que a velocidade dos veículos seja
reduzida em frente à EMEF Prof. Juvenal
da Costa e Silva, no bairro Independência.
Of. n° 1470/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana in-
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forma que, conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo
através do Ofício 15/2021 – 11° PJ/Kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), sem que antes seja justificada por
estudos técnicos. Na Resolução 600/2016
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas,
disciplinada pelo parágrafo único do
art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro,
proíbe a utilização de tachas, tachões
e dispositivos similares implantados
transversalmente à via pública, no Art.
1º diz que “a ondulação transversal pode
ser utilizada onde se necessita e reduzir
a velocidade do veículo de forma imperativa, nos casos em que estudo técnico
de engenharia de tráfego demonstre
índice significativo ou risco potencial de
acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e
onde outras alternativas de engenharia
de tráfego são ineficazes”. A Secretaria
realizará estudos no local indicado, a fim
de verificar se o mesmo se enquadra nos
critérios estabelecidos pela resolução.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2746/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a revitalização da fachada e a troca das lâmpadas da Escola Municipal do Trabalho
da Estiva.
Of. n° 1470/2022
A Secretaria de Educação informa que a
revitalização da fachada da unidade de
ensino será inserida no cronograma de
sua equipe de manutenção. O serviço
de troca das lâmpadas foi realizado no
dia 11/10/2022 por sua equipe de manutenção elétrica.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

ATOS OFICIAIS

Requerimento N° 2747/2022
Autor: Professor Edson
Requer ao Exmo. Prefeito que verifique
a possibilidade de que mais um escriturário seja disponibilizado para a Escola
do Trabalho da Estiva.
Of. n° 1470/2022
A Coordenação Administrativa da Secretaria de Educação informa que o quantitativo de vagas para escriturário disponibilizados já foi preenchido, não sendo
possível nova contratação. Contudo,será
realizado um estudo para verificar a possibilidade de transferência.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2748/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito que considere determinar ao setor responsável que averigue as condições adjacentes à rua
Eugênia Soares Belo, frente ao nº 129 Esplanada Santa Terezinha.
Of. n° 1469/2022
A Secretaria de Obras informa que o
serviço já foi iniciado.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2749/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que designe
a Secretaria de Segurança Pública para
que informe se aconteceu algum comportamento violento contra policiais militares nas seções eleitorais do município.
Of. n° 1475/2022
O diretor do Departamento de Segurança
Pública, da Secretaria de Segurança Pública Municipal, informa que conforme
contato com o Comando do 5° BPM/I não
houve nenhum registro de ocorrência referente a comportamento violento contra
policiais militares no 1° turno nas seções
eleitorais no município de Taubaté.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

de semáforo no cruzamento da Av. Eng.
Milton de Alvarenga Peixoto e rua Afonso
Ramos da Silva - Barranco.

Requerimento N° 2750/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que designe
a Secretaria de Mobilidade Urbana para
que instale redutores de tráfego na rua
Major Zanani, próximo ao nº 260.

Of. n° 1475/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o referido cruzamento conta
com quatro entradas de vias, para que
haja instalação de semáforo seria necessário fazer inversão de via de circulação, e algumas delas passariam a ser
de sentido único, o que demandará mudanças viárias mais abrangentes que afetarão o entorno do cruzamento entre a
avenida Engenheiro Milton de Alvarenga
Peixoto e a rua Afonso Ramos da Silva.
Contudo, a Secretaria efetuará estudo
sobre a solicitação feita e incluirá em sua
programação a implantação de reforço
nas sinalizações horizontal e vertical.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Of. n° 1475/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que, conforme recomendação do
Ministério Público do Estado de São Paulo
através do Ofício 15/2021 – 11° PJ/Kcon
Inquérito Civil 14.0678.0000009/10-6, recomenda-se que a Prefeitura abstenha
em proceder a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixa), sem que antes seja justificada por
estudos técnicos. Na Resolução 600/2016
que estabelece os padrões e critérios
para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas,
disciplinada pelo parágrafo único do
art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro,
proíbe a utilização de tachas, tachões e
dispositivos similares implantados transversalmente à via pública, no Art. 1º diz
que “a ondulação transversal pode ser
utilizada onde se necessita e reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa,
nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice
significativo ou risco potencial de acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e
onde outras alternativas de engenharia
de tráfego são ineficazes”. A Secretaria
realizará estudos no local indicado, a fim
de verificar se o mesmo se enquadra nos
critérios estabelecidos pela resolução.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2751/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de determinar a instalação

Requerimento N° 2752/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer o convite da secretária adjunta de
Educação, da gestora da Área Pedagógica
de Educação Inclusiva e da diretora presidente da Funcabes, para comparecer a
esta Casa de Leis para debater assuntos
relacionados à inclusão de alunos com
necessidades especiais nas escolas de
nosso município.
Requerimento N° 2753/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Sr. Prefeito que considere determinar ao setor responsável que averigue a possibilidade de plantio de grama
e manutenção no playground na praça
Ana Lorenzoni Cadorini.
Of. n° 1469/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
avaliação e posterior providências necessárias, conforme o solicitado.
Vice-Prefeita no exercício do cargo de
Prefeito Municipal
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