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Na noite do dia 28, os vereadores de Taubaté
aprovaram, em primeira votação, a proposta da
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. O projeto de lei ordinária 74/2022 tem autoria do prefeito municipal e se refere ao Instituto de Previdência do Município de Taubaté (IPMT),
Universidade de Taubaté e suas fundações, além
da Prefeitura.
A aprovação foi confirmada em segunda votaçao durante sessão extraordinária realizada na
sexta-feira, 1º.
Para aprovar o documento, a Câmara rejeitou
parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento que aponta falta de participação popular no projeto, falta de encadeamento com o
Plano Diretor e também falta de transparência
em informações contidas no projeto.
A receita estimada e despesa fixada é de R$1,3
bilhão, grande parte proveniente de transferências vindas do estado e da União, cerca de R$1
bilhão.
As despesas das Secretarias da Prefeitura são:
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de Finanças, R$128 milhões; de Gabinete, R$10
milhões; de Governo, R$5,6 milhões; de Esportes,
R$22 milhões; Inovação e Turismo, R$6 milhões;
de Obras, R$45,6 milhões; de Segurança, R$31 milhões; e de Habitação, R$2,5 milhões.
Em audiência para discussão das diretrizes do
orçamento de 2023, a Secretaria de Planejamento
foi a que apresentou a previsão de maior queda de
despesa no ano que vem: deverá receber R$8,1 milhões, ou seja, 44% a menos do que os R$14 milhões previstos no orçamento de 2022.
A Secretaria de Inclusão Social é a única a apresentar previsão de aumento - serão 3% a mais em
2023, ou seja, R$42,4 milhões, ante os R$41,1 previstos no orçamento de 2022.
Outras três secretarias abordadas terão menor
despesa no ano que vem: Cultura e Economia Criativa, menos 23%, de R$11 milhões este ano para
R$9 milhões no próximo ano; Meio Ambiente,
19% menor, de R$7 milhões para R$5,8 milhões;
e Serviços Públicos, de R$141 milhões para R$132
milhões, ou seja, 6% a menos.
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A Secretaria de Mobilidade Urbana terá pequena variação, de R$24,8 milhões este ano para
R$25 milhões em 2023, e a nova pasta criada, de
Administração, tem despesa estimada de R$28 milhões no próximo ano.
Na Secretaria de Educação deverão ser usados
R$421 milhões do orçamento em 2023. Um percentual deste valor deverá atender os 29.300 alunos
matriculados no ensino fundamental, no total de
R$141 milhões.
Já a Secretaria de Saúde terá recurso de R$412,6
milhões para desenvolver suas atividades no próximo ano, grande parte destinada ao funcionamento das 56 unidades em atividade, ao custo de
R$298 milhões.
A Secretaria de Justiça apresentou estimativa de
despesa de R$797 mil. A recém-criada pasta é responsável pela “manutenção de serviços de justiça
e cidadania”, como o Procon, por exemplo. Quanto
à Procuradoria-Geral, R$10 milhões foram reservados para o próximo ano, valor para a “manutenção das procuradorias municipais”.
Unitau
A Universidade de Taubaté prevê receita de
R$197 milhões em 2023, o que representa 12,7% a
mais da arrecadação de R$175 milhões estimada
para 2022. A despesa fixada para o ano que vem é
de R$186 milhões, 11,8% a mais do que os R$166
milhões deste ano.
A Fundação Caixa Beneficente dos Servidores
da Unitau (Funcabes) estima receita de R$107,3
milhões, mesmo valor fixado para as despesas;
Fundação Universitária (Fust) prevê receber R$1,3
milhão, valor igual à despesa.
A Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação (Funac) estima receita de
R$15 mil e despesa de R$65 mil, e a diferença deverá ser coberta por repasse da Unitau, da mesma
forma que a Universidade cobrirá a diferença da
Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação (Fapeti), que prevê receita de R$9,7 milhões
e despesa de R$9,8 milhões.
IPMT
O Instituto de Previdência do Município (IPMT)
tem receita prevista de R$234,9 milhões, o que representa aumento de 8,4% em relação ao montante estimado para 2022, de R$215 milhões. A des-

pesa do Instituto em 2023 deverá
ser o mesmo valor da receita.
Câmara
A Câmara Municipal também
terá repasse maior. O duodécimo, como é chamada a verba
direcionada pela Prefeitura ao
Legislativo, está previsto em
R$41,6 milhões, ante R$35 milhões estimados para 2022.
Emendas
Emenda da Comissão de Finanças suprime artigo que determina regras em relação a
emendas impositivas. A justificativa é que as regras conferem
excessivo poder ao prefeito em

relação ao cumprimento destas
emendas. Outra inclui parágrafo
que dispõe que a reserva de contingência deverá contemplar o
valor reservado às emendas impositivas. Outra corrige artigo
para determinar que “não sendo
promulgada a lei orçamentária
anual até 1º de janeiro de 2023,
fica autorizada a realização da
proposta orçamentária até a sua
conversão em lei na base de um
doze avos em cada mês, observado, na execução, individualmente, o limite de cada dotação
orçamentária.” Outras quatro
fazem adequação textual.

Vereadores aprovam aumento
na remuneração de agentes de
saúde do município
A alteração na remuneração
dos cargos de agente comunitário de saúde, agente de controle de vetores e agente de
controle de endemias foi aprovada pela Câmara de Taubaté na

sessão do dia 28. O projeto de lei
complementar 18/2022, de autoria do prefeito, altera a remuneração para o padrão 19A, que
corresponde a R$2.424.
Emenda da Comissão de Finanças e Orçamento suprime o
artigo referente à escolaridade
do agente comunitário de saúde,
considerando que o pré-requisito de ensino médio já está determinado pela Lei Complementar 475, de 2022.
A proposta teve aval do Plenário em duas votações no dia
28, com a convocação de sessão
extraordinária, e segue para
sanção do chefe do Executivo.
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SESSÃO

VEREADORES APROVAM
R$ 48 MILHÕES EM CRÉDITOS
PARA FUNCABES E FUST
A aprovação de três projetos do prefeito pela Câmara de Taubaté vai beneficiar a Fundação Caixa
Beneficente dos Servidores de Unitau (Funcabes)
e a Fundação Universitária de Taubaté (Fust) com
R$ 48 milhões.
À Funcabes, o projeto de lei ordinária 104/2022
destina R$43.542.202,74. Destes, R$1.208.000
será utilizado para o pagamento de apoio financeiro aos servidores da Universidade de Taubaté;
R$38.018.934,03 se referem ao convênio firmado
com a Prefeitura para prestação de serviço no ensino fundamental e R$4.243.268,71 ao convênio
com a Prefeitura em relação à prestação de serviço

no ensino infantil.
Para a Fust, o projeto de lei ordinária 96/2022
autoriza abertura de crédito de R$ 1.718.000, para
o pagamento de sentenças judiciais.
Já o projeto de lei ordinária 105/2022 destina
R$1.718.000 para reforçar transferências para
a Fust, R$1.280.000 para a Funcabes, além de
R$4.602.000 à Reitoria e às Pró-reitorias de Administração, de Economia e Finanças, de Extensão,
de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação.
As propostas tiveram aval em duas votações no
dia 28, com a realização de sessão extraordinária,
e seguem para sanção do Executivo.

Reitoria da
Universidade de
Taubaté
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SESSÃO

Lei Orgânica terá atualização
em nomenclaturas referentes a
pessoas com deficiência
A Câmara de Taubaté aprovou no dia 28 a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município
2/2022, de autoria da vereadora Talita Cadeirante
(Cidadania) e demais vereadores, para adequar as
nomenclaturas que referenciam as pessoas com
deficiência, segundo as modernizações propostas
pela Convenção das Nações Unidas.
O intuito é realizar uma mudança de paradigma
para valorizar o segmento das pessoas com deficiência e reconhecer o direito à cidadania deste
grupo para além de sua vulnerabilidade social.
O documento deve passar por segunda votação
no Legislativo para ser encaminhado à sanção do
chefe do Executivo.

FESTIVAL DE PIPAS DEVERÁ FAZER
PARTE DO CALENDÁRIO OFICIAL
O calendário oficial de datas e eventos de
Taubaté deverá contar com mais um evento, o
Festival de Pipas, na segunda quinzena de outubro.
É o que prevê o projeto de lei ordinária
172/2021, de autoria do vereador Adriano Coletor Tigrão (Cidadania), subscrito por Elisa Representa Taubaté (Cidadania), Paulo Miranda
(MDB) e Richardson da Padaria (União).
O intuito do projeto é incentivar a realização
do evento, que atrai pipeiros da região para a cidade, movimentando a economia, e promover
uma atividade cultural e educacional.
A proposta foi aprovada em duas votações dia
28 com emenda da Comissão de Justiça para adequação textual, e segue para sanção do prefeito.
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SESSÃO

Revisão de regras do IPMT,
previdência complementar e
parcelamento de débitos têm aval
Imprensa CMT

Três projetos de autoria do
prefeito referentes ao Instituto de Previdência de Taubaté
(IPMT) foram aprovados pela
Câmara Municipal na sessão
de terça-feira, 28, em duas votações, com a convocação de
sessão extraordinária.
Os documentos seguem para
sanção do chefe do Executivo
para que se tornem leis.
O projeto de lei complementar 14/2022 consolida a legislação que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência
Social do Município.
“Revista em comum acordo
entre membros das equipes téc-
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nicas do Instituto e da Secretaria
de Administração, de Finanças
e Procuradoria Geral do Município a fim de readequar alguns
dispositivos que melhor atendessem o interesse público”, explicou o prefeito na mensagem
da proposta
“O novo texto também
abrange as recentes reformas
administrativas no que diz respeito aos valores e base de cálculo dos proventos dos servidores. Conforme amplamente
divulgado, a presente tem como
escopo atender as novas diretrizes expostas na Emenda
Constitucional n° 103/2019 e le-
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gislação federal correlata”, completou o chefe do Executivo.
O documento foi aprovado
com 24 emendas da Comissão
de Justiça, que promovem alterações em relação a temas como
contribuição patronal, definindo
percentual de 23% em 2022, 24%
em 2023 e 25% em 2024.
Emenda da vereadora Vivi da
Rádio (Republicanos), também
aprovada, tem o objetivo de garantir prazo maior para os dependentes, no caso da perda de
seus genitores, para a resolução
de questões burocráticas.
Já o projeto de lei ordinária
9/2022 institui o Regime de Previdência Complementar (RPC)
para os servidores públicos municipais de Taubaté.
Define que o valor dos benefícios de aposentadoria e pensão
de servidores que ingressarem
a partir da vigência do Regime
Complementar não pode superar o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral
de Previdência Social.
Cinco emendas da Comissão
de Justiça foram aprovadas com
o texto.
Por fim, o projeto de lei ordinária 90/2022 autoriza o parcelamento de débitos do município
com o seu Regime Próprio de
Previdência em até 240 parcelas
mensais, iguais e sucessivas.
A proposta foi aprovada com
emenda da Comissão de Justiça
para que haja a possibilidade de
multa prevista ser dispensada,
não se penalizando de maneira
excessiva o erário.

SESSÃO

Denominação de espaços públicos
com substantivos comuns segue
para sanção
Na sessão do dia 28, a Câmara de Taubaté aprovou em segunda votação o projeto de lei
ordinária 80/2022, que permite
a livre denominação, com substantivos comuns, de ruas, avenidas e praças situadas em loteamentos. Com isso, a proposta
segue para sanção do prefeito.
O documento tem autoria dos
vereadores Richardson da Padaria (União) e Vivi da Rádio (Republicanos), que lembram que
uma lei de 2017 reservou cota
mínima de 70% dos nomes das
ruas dos novos loteamentos para
homenagear pessoas. A ideia,

que parecia boa, na prática demonstrou o contrário.
“Já se vão cinco anos que os
integrantes das associações de
moradores de bairro e os moradores dos condomínios se vêm
tolhidos do direito de solicitar
ao prefeito ou aos vereadores
que os espaços do território do
município que escolheram para
habitar levassem títulos mais
relacionados ao tema do empreendimento imobiliário. Assim,
temos que o Vale dos Cristais
não pôde ter suas vias ostentando placas como rua Ágata,
rua Ametista ou rua Turma-

lina, tampouco os moradores
da Quinta das Palmeiras poderiam dizer que vivem na rua Carnaúba ou na rua Ráfia”, afirmam
os autores.
“Se essa lei vigorasse há mais
tempo, ocorreria que a avenida Itália não teria esse nome,
e o Jardim das Nações teria vias
com nomes distantes de Estados
Unidos, França e Japão. Talvez a
Gurilândia nem fosse chamada
de Gurilândia, porque não haveria ruas, praças e avenidas
com os nomes de Narizinho,
Zé Macaco, Cinderela e Super-Homem”, completam .

TREINADOR DE FUTEBOL RECEBERÁ CIDADANIA
TAUBATEANA
O ex-jogador de futebol e treinador Luciano Henrique de Gouveia (foto) irá receber o título de
cidadania taubateana, com a
aprovação do projeto de decreto
legislativo 21/2022, do vereador
Neneca Luiz Henrique (PDT).
A proposta teve aval no dia 28
com emenda para correção redacional, e foi promulgada no
Boletim Legislativo nº 1459. A
entrega da honraria será feita
em novembro.
Luciano nasceu em Tremembé em 1978, e morou em
sua infância e adolescência no
bairro da Estiva, em Taubaté.

Desde criança já praticava futebol em diversos clubes da cidade, como o União Operária e o
TCC (Taubaté Country Club).
Em 1996, iniciou sua carreira
como atleta profissional no Esporte Clube Taubaté, aonde 18
anos depois também encerrou
sua carreira. Atuou por diversos clubes importantes do futebol brasileiro, como o Sport, o
Santos e o Internacional.
Cursa Educação Física pela
Unitau e trabalha como treinador nas escolinhas do TCC
e das categorias de base do Esporte Clube Taubaté.

Câmara Municipal de Taubaté, 1.7.2022 - Boletim Legislativo nº 1461

7

SESSÃO

Mudança em idade de aposentadoria
do servidor segue para sanção
Giovana Vasconcelos

Plenário
durante
a sessão
extraordinária
dia 1º

A Câmara aprovou, em segunda votação dia 1º, a proposta
de emenda à Lei Orgânica do
Município 1/2022, que altera a
idade mínima de aposentadoria

dos servidores públicos municipais. A proposta está promulgada neste Boletim Legislativo.
Determina que a servidora
será aposentada aos 62 anos de

idade e o servidor aos 65 anos,
observados o tempo de contribuição e os demais requisitos
estabelecidos em lei complementar. Atualmente, a regra é de
55 anos para mulheres e 60 para
homens, combinado com as outras exigências.
Professores terão idade mínima para a aposentadoria reduzida em cinco anos, desde que
comprovem tempo de efetivo
exercício das funções de magistério da educação infantil e no
ensino fundamental e médio,
conforme requisitos previstos
em lei complementar.
Emendas redacionais da Comissão de Justiça foram aprovadas com o texto.

Lei: Emca entra para lista de
patrimônios culturais de Taubaté
Imprensa CMT

A Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas (Emca) se
tornou patrimônio cultural de
Taubaté, com a publicação da
Lei Complementar 483, de 28 de
junho. O projeto é de autoria do
vereador Professor Edson (PSD).
A Emca, projeto criado
através da Lei Complementar 99
de 13 de janeiro de 2003, é uma
instituição de ensino de aviação
civil mantida e financiada pela
Prefeitura de Taubaté.
O objetivo é oferecer oportunidades de aprendizagem e
formação no curso de manu-
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tenção aeronáutica para pessoas
com idade superior a 17 anos e
que tenham concluído o ensino
médio. O curso é reconhecido
pelas principais autoridades nacionais em aviação.
“Pode-se afirmar que a reconhecida Emca contribui com
o município ao oferecer educação, ensino e aprendizagem
com prioridade para moradores
de Taubaté a fim de gerar empregos, renda e oportunidades
de trabalho e de crescimento
profissional”, afirma o autor na
justificativa da proposta.
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LEI PERMITE AMBULANTES EM
PRAÇAS E PARQUES
Stockphotos

Entrou em vigência no dia 22 a Lei Complementar 482, de autoria dos vereadores Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa Taubaté, do Cidadania, e Vivi da Rádio (Republicanos), que permite
a atividade de ambulantes que prestam serviço de
lazer infantil em praças e parques municipais, em
horários específicos, desde que preenchidos os requisitos da lei.
A legislação atual proíbe a Prefeitura de conceder novas permissões a vendedores ambulantes. O projeto de lei havia sido vetado pelo prefeito José Saud (MDB), porém, o veto foi rejeitado
pelo Plenário, e a lei foi promulgada pelo presidente da Câmara, vereador Paulo Miranda (MDB).
Para conhecer esta e outras leis municipais
acesse o portal da Câmara de Taubaté, www.camarataubate.sp.gov.br, menu “Legislação”.

Lei altera R$789 mil no orçamento
Entrou em vigência no dia 24
a Lei 5.740, de autoria do prefeito José Saud (MDB), que transfere R$789 mil de emendas parlamentares do orçamento para
outras finalidades.
De acordo com a mensagem
enviada pelo prefeito à Câmara
de Taubaté, as emendas tinham
impedimentos insuperáveis, e
foi necessário modificar a finalidade delas. Essa verba será
redistribuída para a Chefia de
Gabinete (serão R$3 mil) e as Secretarias de Esportes (R$72 mil),
de Administração (R$5 mil),
de Saúde (R$626 mil), de Obras
(R$20 mil), de Serviços Públicos
(R$20 mil), de Segurança (R$3
mil) e de Educação (R$40 mil).
As novas indicações foram
apontadas pelos vereadores Ser-

ginho (Progressistas), Neneca
Luiz Henrique (PDT), Marcelo
Macedo (MDB), Douglas Carbonne e Vivi da Rádio, do Republicanos, Professor Edson (PSD),

Rodson Lima Bobi e Diego Fonseca, do PSDB, João
Henrique Dentinho e Richardson da Padaria, do
União, Adriano Coletor Tigrão e Elisa Representa
Taubaté, do Cidadania, Talita Cadeirante (PSB) e
Jessé Silva (PL).
Stockphotos
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AUDIÊNCIA

AUDIÊNCIA DETALHA
PROBLEMAS DO
TRANSPORTE COLETIVO
Vitor Reis

Marcos Bicalho,
Arlindo
Fernandes,
Marcelo
Macedo, Tiago
Dias, Luiz
Guilherme
Perez, Marco
Antônio Campos

A situação do transporte público foi tema de audiência realizada na segunda-feira, 27, na
Câmara de Taubaté, por iniciativa dos vereadores Marcelo Macedo (MDB), que presidiu o debate, e Alberto Barreto (PRTB),
autores do requerimento de
convocação.
O representante da Oficina
de Consultores Associados, Arlindo Fernandes, detalhou os
números da pesquisa realizada
com os usuários do transporte
público no município e destacou a crescente perda de demanda por ônibus, que foi agravada com a pandemia. Em 2019,
a média mensal de passageiros
totais foi de 794 mil. Em 2020,
baixou para 327 mil. Em 2022,
está em 512 mil.
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“Como consequência, houve
a redução de oferta. Com isso,
tempos de espera e de viagens
aumentaram e a competitividade frente a outros módulos diminuiu. Enquanto isso, políticas
públicas apontam a necessidade
de diminuir viagens em veículos
motorizados individuais. Precisamos romper esse ciclo negativo de perda de demanda, e
aumentar a participação no coletivo. Temos que ter ações para
atrair usuários, mas buscando
ser racionais e econômicos”,
afirmou Arlindo.
A Oficina de Consultores Associados realizou a pesquisa
sobre o diagnóstico do transporte público que vai embasar
alterações no sistema. Os dados
apresentados na audiência estão
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disponíveis no site da Câmara, seção Atividades
Legislativas, subseção Audiências Públicas.
O secretário de Mobilidade Urbana, Tiago
Dias, explicou que o estudo foi custeado pela CAF
(Banco de Desenvolvimento da América Latina),
diante de empréstimo celebrado com o município. Afirmou que, em 2023, será definido se haverá nova licitação para o transporte público ou a
renovação do contrato atual com nova cláusulas e
novo formato. “É o momento para melhorarmos
o transporte público, que passa por grave crise
econômica em âmbito nacional. Este estudo tem
grande valia para corrigirmos as deficiências que
o sistema apresenta.”
Os vereadores Adriano Coletor Tigrão e Elisa
Representa Taubaté, do Cidadania, João Henrique
Dentinho e Richardson da Padaria, do União,
Moises Luciano Pirulito (PL) e Vivi da Rádio (Republicanos) participaram da audiência.
Assista ao vídeo na página da TV Câmara
Taubaté no Facebook ou durante as reprises no
canal 4.2 aberto e na Claro TV canal 4.

AUDIÊNCIA

Realização de Semana
Municipal de Museus é
debatida em audiência
A realização da Semana Municipal de Museus
foi tema de audiência no dia 29, por iniciativa da
vereadora Elisa Representa Taubaté (Cidadania),
que presidiu os trabalhos.
O assessor parlamentar do gabinete de Elisa,
Rafael Soares, explicou que a realização da audiência sobre o tema é pré-requisito determinado
por lei para a inclusão do evento no calendário oficial do município.
O secretário de Cultura, Dimas de Oliveira, ressaltou a relevância dos museus para a preservação
da história e a memória do ser humano. “O museu
é um lugar de conexão entre passado, presente e
futuro, pois olhar o passado é conhecer o que foi
feito para aprimorar mecanismos que podem influenciar o presente, para que novos conhecimento e técnicas possam beneficiar as futuras gerações”, afirmou.
Dimas considerou a necessidade de atrair os
taubateanos para os museus da cidade. “Recebemos críticas, mas ninguém vai nos museus. Precisamos saber por que as pessoas da cidade não
valorizam seu patrimônio”.

Gestor da Área de Museus,
Paulo Oliveira apresentou ações
que estão sendo desenvolvidas
em prol dos museus, com a reforma geral do Mistau, e projetos, como para construção
de um anexo no Museu Monteiro Lobato, para a qual o município busca verba junto ao estado. Afirmou que as melhorias
vão ao encontro da realização
da Semana Municipal de Museus, que considerou ser “um
ganho enorme para a cultura de
Taubaté”.
Chefe de Divisão da Área de
Museus, Fabiana Pazzine afirmou
que a Semana Nacional de Museus acontece desde 2003. Como
consequência, houve reconhecimento e fortalecimento dos museus, e o fomento à economia.
“Contamos com número sig-

nificativo de museus. Poucas cidades possuem tantos, e é de se
espantar que este fato seja desconhecido até mesmo por parte
dos moradores. Incentivar as
atividades desenvolvidas pelos
museus é importante para que
Taubaté receba o devido reconhecimento cultural, tendo em
vista também o grande potencial turístico e de fomento à economia. A criação da Semana vai
dar mais visibilidade às atividades desenvolvidas pelos museus”, afirmou.
Os vereadores Adriano Coletor Tigrão (Cidadania), Alberto
Barreto (PRTB), João Henrique
Dentinho (União), Serginho
(Progressistas), Talita Cadeirante (PSB) e Vivi da Rádio (Republicanos) participaram da audiência pública.
João Victor Mercê

Diana Poepcke,
Tina Lopes,
Dimas de
Oliveira, Elisa,
Rafael Soares,
Paulo Oliveira e
Fabiana Pazzine
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SESSÃO
João Victor Mercê

CÂMARA REJEITA CONTAS DE
2019 DO EX-PREFEITO
ORTIZ JUNIOR
TCE emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas; Comissão de Finanças e
Orçamento da Câmara opinou pela rejeição do Parecer

Os vereadores rejeitaram as contas do ex-prefeito Ortiz Junior relativas a 2019, em sessão extraordinária realizada pela Câmara na quinta-feira,
30 (foto).
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
emitiu parecer prévio favorável à aprovação das
contas. A Comissão de Finanças e Orçamento da
Câmara opinou pela rejeição do Parecer Prévio do
Tribunal de Contas e os parlamentares aprovaram

12
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projeto de decreto legislativo pela rejeição do parecer do TC.
A Comissão de Finanças detalhou apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas, como a arrecadação abaixo da prevista ao final do exercício,
déficit orçamentário, falta de capacidade do município para pagar seus compromissos, adiantamentos concedidos para o servidor realizar capacitação em função diversa daquela que ele

SESSÃO
desempenha e informações divergentes no Portal da Transparência.
Além disso, relatório da Comissão demonstrou que não
houve ampla divulgação das demandas da população em audiências públicas, além da falta de
projetos originários de participação popular e de mecanismos
que permitam o monitoramento
destas demandas; ausência
de relatórios mensais de execução orçamentária, para conhecimento do prefeito; inoperância da Ouvidoria Municipal;
descumprimento do prazo para
entrega de documentos ao Tribunal de Contas.
Com relação às aplicações
obrigatórias, o relatório mostrou
que algumas metas não foram
atingidas, a exemplo dos programas Merenda Nota 10, que
aplicou -47% do que consta na
Lei de Diretrizes Orçamentárias,
e o Educação Para o Futuro, com
resultado também abaixo da
meta, em -45%.
Na área da saúde, no programa que visa ampliar o acesso
à assistência de atenção especializada, houve falha de execução
do planejamento, e o déficit orçamentário foi de R$ 48 milhões.
Outro apontamento é a ocorrência de médicos trabalhando
em regime superior a 24 horas.
O resultado da execução orçamentária da Prefeitura no
ano apresentou déficit que não
foi amparado por superávit financeiro em ano anterior, 2018,
que também registrou déficit de
5,47%, diz o relatório.
A Comissão de Finanças
apontou ainda aumento de
15,92% de dívidas de curto
prazo, aumento da dívida de
longo
prazo,
notadamente
aquele obtido com a Cooperação
Andina de Fomento (CAF), além
de dívida de R$66 milhões com o
Instituto de Previdência do Município. Destacou também a superação do limite para despesas
com pessoal, pagamento de

horas extras de forma habitual a
diversos servidores, contratação
de servidores temporários, a título precário, sem comprovar a
necessidade de excepcional interesse público, e servidores
com mais de duas férias vencidas.
Quanto à arrecadação, a análise detectou falhas que se repetem por vários mandatos com
relação à Planta Genérica de Valores, não adoção de alíquotas
progressivas de Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU) e Imposto sobre
a Transmissão de Bens Imóveis
Intervivos (ITBI) e ausência de
fiscalização para detectar contribuintes não emitentes de notas
fiscais eletrônicas.
Na área da educação, havia
fila de espera de 1.026 crianças
no ensino infantil, e houve
queda no índice de qualidade
de ensino; o município não alcançou quatro de cinco metas do
Plano Nacional de Educação; e
menos de 10% das unidades possuem auto de vistoria do Corpo
de Bombeiros – assim como a
própria sede da Prefeitura.
O relatório apontou falha no
convênio entre a Prefeitura e a
Universidade de Taubaté, para
gerenciamento do programa
Ensino Integral, tais como: ausência de metas objetivas, falta

de autorização para aplicação de
recursos no ano seguinte, prestação de contas sem comprovação documental de gastos, pagamento de pessoal por meio de
convênio como forma de burlar
o limite de despesa de pessoal.
Na área de esportes, há apontamentos com relação ao repasse
de R$3 milhões para o Fundo do
Esporte Amador de Taubaté, direcionado ao custeio de atletas
e profissionais da equipe de
vôlei masculino profissional, e
à construção da Arena de Rugby,
considerada “obra pública com
indícios de direto favorecimento
a um clube privado”.
Apesar das 96 irregularidades apontadas pelo Tribunal
de Contas, o parecer do órgão
técnico foi favorável, após ouvir
a defesa do ex-prefeito. No entanto, a Comissão de Finanças
se manifestou contrária à aprovação das contas de 2019, “em
consequência das irregularidades insanáveis que apontam
forte indícios de dolo ao erário
público, restando até hoje, ainda
que decorridos três anos, em
prejuízo à qualidade de vida da
população”.
O decreto será promulgado
pelo presidente da Câmara e encaminhado ao Ministério Público, Tribunal de Contas e Tribunal Regional Eleitoral.

Presidente
Paulo Miranda
e João Henrique
Dentinho

Câmara Municipal de Taubaté, 1.7.2022 - Boletim Legislativo nº 1461

13

PALAVRA DOS VEREADORES

59ª sessão ordinária
O vereador Alberto Barreto comentou o caso de uma menina de
11 anos que engravidou e abortou
a criança em Santa Catarina. Para
o parlamentar não houve estupro
neste caso.

ALBERTO BARRETO
PRTB

- Essas duas crianças, que não
são irmãos, mas que conviviam
juntos na mesma casa, tiveram
essa relação e daí teve essa gravidez assim, dentro de casa. Se
um menino de 13 anos estuprou
a então “irmãzinha”, vamos
dizer assim, de 11 anos, aí a irmãzinha de 11 anos também
estuprou um adolescente de 13,
porque ele também é menor de
14 anos. É um caso de responsabilidade dos pais. É [respon-

O vereador Boanerge prestou
contas de seu trabalho no Poder
Legislativo e abordou a visita técnica realizada na avenida Ibéria,
no bairro Piracangaguá.

BOANERGE
PTB

14

- Naquela parte fabril, naquelas
plantas fabris que lá estão, [fiz]
pedido de sinalização, uma vez
que houve um acidente muito
grave. Inclusive, no passado já
teve um outro acidente com
óbito lá. Então a Gisele [Lombardi], da [Secretaria de] Mobilidade, nos acompanhou na
visita técnica, para poder fazer
a sinalização neste local. O
pessoal da planta fabril, ou das
plantas, agradece.
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sabilidade] de uma ideologia
que leva essa questão da sexualização para as crianças.
Repúdio
O parlamentar criticou a
forma como o caso foi tratado.
“Infelizmente é triste a história,
mas é a realidade, e por isso fica
o nosso repúdio. A quem tenta
chamar isso de estupro”, registrou Barreto.
Comunismo
Ainda sobre o caso do aborto,
o vereador Alberto Barreto
afirmou que essa pauta pertence
à esquerda, ao comunismo.
“Só porque eles querem destruir o capitalismo, destroem a
sociedade, destroem a família”,
considerou o parlamentar.

Denúncia
O vereador Boanerge verificou a denúncia que recebeu
sobre a merenda e a falta de professores na Escola Municipal
Dr. Quirino.
Segundo ele, o problema já foi
resolvido. Ele também solicitou
ao Executivo uma vaga de embarque e desembarque próxima
ao portão da escola.
Repúdio
O parlamentar falou sobre
o caso do aborto realizado pela
menina de 11 anos em Santa Catarina. Ele manifestou repúdio.
“Quando eles consideram que
isso é preservar uma criança de
11 anos, matando outra de sete
meses… Ela poderia ser absorvida pela sociedade, pelo Estado”, refletiu.

PALAVRA DOS VEREADORES

59ª sessão ordinária
A vereadora Elisa Representa
Taubaté comentou a participação
do coletivo na cerimônia de abertura do Plano Municipal pela Primeira Infância.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

- É um início muito importante,
a nossa audiência pública aqui
nesta Casa também fez uma
boa provocação, e a gente está
feliz, batalhando por esse Plano
Municipal de Primeira Infância.
Infelizmente, a próxima reunião
será realizada na quinta-feira
agora (dia 30 de junho) de
manhã, nós teremos sessão extraordinária, então tomara que
acabe rápido, para eu poder
participar da reunião no Comitê
de Primeira Infância.

O vereador Jessé Silva falou
sobre a reunião que contou com
a presença do secretário de saúde
Mário Peloggia e sua equipe para
debater o acesso à saúde nos
bairros rurais.

JESSÉ SILVA
PL

- Reunimos ali com o secretário
de Saúde e a sua equipe, envolvendo o Pouso Frio, Macuco,
Pedra Grande e bairros ao
redor. E levamos o secretário
para ouvir a população. Por
exemplo, como eu sugeri em
requerimento aprovado por
essa Casa hoje, de uma ambulância ficar ali só para atender
a região. Então eu propus para
que uma ambulância do nosso
município pudesse contemplar

Diversidade
Por meio de vídeo apresentado por Elisa, o assessor parlamentar Rafael Soares ressaltou
o Dia do Orgulho LGBTQIA+, comemorado no mês de junho.
Rafael comentou as ações de
visibilidade e conscientização
que foram feitas em Taubaté,
como o sarau Queer.
O gabinete também apresentou três moções de aplausos
para instituições e entidades que
têm feito ações de visibilidade e
de fortalecimento das pautas
LGBTQIAPN+.
“Todas essas ações que são
feitas aqui são muito importantes para que a nossa sociedade caminhe para uma sociedade mais civilizada, mais
amorosa e também mais acolhedora”, considerou.

bairros como esse que eu fui,
para ficar mais perto da população.
Samu
O parlamentar sugeriu treinamento com o Samu para que
seja facilitado o acesso ao paciente em zona mais afastada.
“O homem do campo não pode
ficar sem o atendimento, que é o
seu direito”, defendeu.
Cultura
Jessé esteve na reinauguração
da Biblioteca do Quiririm e lembrou da lei de sua autoria a respeito do palco Hebe Camargo, na
Praça Monsenhor Silva Barros.
Pediu apoio da população e da
Prefeitura para que o ambiente
seja mantido limpo, para que
possa receber mais eventos.
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PALAVRA DOS VEREADORES

59ª sessão ordinária
O vereador João Henrique Dentinho agradeceu as emendas parlamentares de R$ 300 mil enviadas
pelo deputado federal Junior Bozzella (União) e que serão utilizadas
para investimentos na área da cultura em Taubaté.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
PL

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL

16

- Começou na quinta-feira a
visita do deputado federal
Junior Bozzella à região do
Vale do Paraíba . Estivemos no
sábado de manhã passeando
pela Praça Dom Epaminondas,
[visitando] principalmente os
artesãos. Uma das emendas
dele é de R$ 300 mil, vinda para
a cultura, para a gente usar lá na
Capela do Pilar e a gente poder
ter lá uma Casa do Artesão.

Festas religiosas
O vereador falou sobre as
festas religiosas que estão acontecendo em Taubaté, como a do
Sagrado Coração de Jesus e dos
Vicentinos, realizada na Praça
do Rosário.
Repúdio
O parlamentar também aproveitou a tribuna para criticar
o caso do aborto realizado em
uma menina de 11 anos em
Santa Catarina.
“Não foi estupro! A gente
sabe que era um menininho de
13 anos que namorava a menininha, foi consentido. O Brasil
matou uma criança de sete
meses e a nossa lei não fez nada.
Eu sou pró-vida, tira vivo e coloca para adoção”, afirmou o vereador Dentinho.

O vereador Moises Luciano Pirulito prestou contas de sua atuação parlamentar no primeiro semestre deste ano. Ele reforçou que
a prioridade da legislatura sempre
foi a saúde.

mandato. Temos trabalhado
fiscalizando aí o H-Mut, o PSI,
a UPA San Marino, UPA Santa
elena, UPA Cecap.

- Tivemos a boa notícia aí, que
o AME vai funcionar na parte
de oncologia. Nós estamos correndo atrás disso desde o ano
passado. O governador Rodrigo
Garcia anunciou que o AME
de Taubaté será uma das primeiras cidades contempladas.
Isso não é uma briga só minha,
é de vários vereadores. Importunamos, perturbamos, incomodamos até sair, e saiu. A saúde
tem sido prioridade do nosso

Causa animal
Pirulito citou as várias denúncias de maus-tratos aos animais
e orientou a população: “abandono e maus tratos de animais
são crimes sim, e você tem que
denunciar. Você que viu, percebeu alguma coisa, filme, tire
foto, envie para a gente. A gente
pode ir para cima em alguma
uma situação, mas desde que a
gente tenha provas. Nós vamos
buscar os culpados, acionar a
Justiça. A gente pode intervir
de uma forma ou de outra, mas
desde que tenham provas.”
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PALAVRA DOS VEREADORES

59ª sessão ordinária
O vereador Serginho falou sobre
a reinauguração da Biblioteca Municipal do Quiririm, que estava fechada desde o começo da pandemia de covid-19.

SERGINHO
Progressistas

- Gostava muito e ainda gosto
muito de ler. Biblioteca é sempre
muito importante, a comunidade está recebendo de volta,
né? Reinauguraram então a biblioteca lá no Quiririm. Então,
que a comunidade possa fazer
um bom uso daquele espaço
importante. [Na foto] estamos
aí eu e o Dimas de Oliveira, secretário de Cultura e Economia
Criativa, e a vereadora Elisa,
prestigiando ali.

Música
Serginho comentou o trabalho desenvolvido por professores de canto na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida,
que há mais de 10 anos ajudam
alunos a aperfeiçoarem as aptidões para o canto.
“Este professores atuam na
formação de alunos cantores,
que depois entregam para a
nossa comunidade, para nos
abrilhantar com as suas vozes”,
afirmou o parlamentar.
Iluminação pública
O vereador Serginho parabenizou a Secretaria de Serviços
Públicos pelo serviço de iluminação em via pública no Residencial Santa Izabel, demanda
feita pela associação de moradores do condomínio Tecoara.
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Compras
AVISO
Encontra-se afixada no quadro de avisos
localizado na sede da Câmara Municipal de Taubaté, Avenida Professor
Walter Thaumaturgo, 208, a relação de
compras efetuadas pelo Legislativo, no
período compreendido de 01/06/2022
30/06/2022, em obediência ao que estabelece o artigo 16, da Lei nº. 8.666, de 21
de junho de 1.993, e suas alterações.
Taubaté, 01 julho de 2022.
Joel Ribeiro Dias Junior
Diretor Geral

Declaração de bens
DECLARAÇÃO
Anne da Silva Cozendey Sepulvida, portadora do RG n° 55.651.459-2 e CPF nº
136.426.237-19, declara, nos termos do
Artigo 113, da Lei Complementar nº 1, de
4 de dezembro de 1990, § 4º, inciso II, com
redação dada pela Lei Complementar nº
107, de 21 de outubro de 2003 que não
exerce outro cargo, emprego ou função
pública na Administração Pública, Autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações e apresenta,
a seguir, a relação de seus bens e valores:
Descrição - Valor
1/3 do galpão industrial localizado no
município de Magé/RJ, adquirido com
cláusula de usufruto vitalício em favor de
seus pais. - R$ 30.000,00
1/3 casa recebida por doação de sua avó
materna, localizada no município de
Magé/RJ. - R$ 24.000,00
Lote de terreno localizado no município
de Magé/RJ.- R$ 35.000,00
Apartamento no edifício Áquila Residencial, aquisição na planta, localizado
no município de Taubaté, bem a ser
gravado com cláusula de usufruto vitalício em favor de seus pais. - R$ 435.000,00

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Apartamento em construção localizado
no município do Rio de Janeiro/RJ. - R$
70.000,00
Automóvel
Hyundai
Creta,
ano
2018/2019. - R$ 63.000,00
PA Carregadeira Caterpillar, modelo CAT
966B, ano 1968. - R$ 35.000,00
Poupança Banco Caixa Econômica Federal - R$ 1.995,14
Conta Corrente Banco Inter S.A - R$ 0,14
Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 100.000,00
Total de Bens- R$ 793.995,28
Taubaté, 1º de julho de 2022.
Anne da Silva Cozendey Sepulvida
DECLARAÇÃO
Simone Cristina Palhares Gomes, portadora do RG n° 27.078.212-6 e CPF nº
199.072.018-80, declara, nos termos do
Artigo 113, da Lei Complementar nº 1, de
4 de dezembro de 1990, § 4º, inciso II, com
redação dada pela Lei Complementar nº
107, de 21 de outubro de 2003 que não
exerce outro cargo, emprego ou função
pública na Administração Pública, Autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações e apresenta,
a seguir, a relação de seus bens e valores:
Descrição- Valor
Apartamento localizado em Taubaté no
Edifício França, Condomínio Parque das
Nações. - R$ 280.000,00
Total - R$ 280.000,00
Taubaté, 1º de julho de 2022.
Simone Cristina Palhares Gomes

Emenda à lei orgânica
EMENDA À LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ Nº 77,
DE 1º DE JULHO DE 2022
Autoria: Prefeito Municipal
Acrescenta o art. 105-A à Lei Orgânica do
Município para estabelecer as idades mí-

nimas de aposentadoria dos servidores
públicos municipais.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
APROVA E A MESA PROMULGA A SEGUINTE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, NOS TERMOS
DO § 2º DO SEU ARTIGO 26:
Art. 1º A Lei Orgânica do Município de
Taubaté passa a vigorar acrescida de art.
105-A, com a seguinte redação:
“Art. 105-A. O servidor segurado pelo
regime próprio de previdência social do
Município de Taubaté será aposentado
aos 62 (sessenta e dois) anos de idade,
se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco)
anos de idade, se homem, observados o
tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar.
Parágrafo único. Os ocupantes do cargo
de professor terão idade mínima para a
aposentadoria reduzida em cinco anos
em relação às idades previstas no caput,
desde que comprovem tempo de efetivo
exercício das funções de magistério da
educação infantil e no ensino fundamental e médio, conforme requisitos previstos em lei complementar.”
Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica entra
em vigor na data de sua promulgação.
Câmara Municipal de Taubaté, 1º de julho
de 2022.
MESA DA CÂMARA

Licitação
EXTRATO DE CONTRATO
Processo: nº. 2387/2022.
Modalidade: Dispensa de Licitação nº.
73/2022.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
Contratada: REP - ACESSO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de controle de acesso instalados
na Câmara Municipal de Taubaté.
Valor Total: R$16.800,00 (dezesseis mil e

Câmara Municipal de Taubaté, 1.7.2022 - Boletim Legislativo nº 1461

19

ATOS OFICIAIS

oitocentos reais).
Prazo: 12 (doze) meses a partir de
01/07/2022.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e
Equipamentos.

Portaria
PORTARIA N.º 75/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
EXONERAR, Anne da Silva Cozendey Sepulvida, RG 55.651.459-2 SSP/SP e CPF/
MF 136.426.237-19, do cargo público de
Chefe de Gabinete- Padrão SS-X, de provimento em comissão, lotada no gabinete do Ver. Boanerge dos Santos,
nos termos do artigo 105, inciso I, da Lei
Complementar nº 1, de 4 de dezembro de
1990, a partir de 01 de julho de 2022.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 30 de
junho de 2022.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 76/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
EXONERAR, Simone Cristina Palhares
Gomes, RG 27.078.212-6 SSP/SP e CPF/
MF 199.072.018-80, do cargo público de
Assistente de Gabinete - Padrão SS-VII,
de provimento em comissão, lotada no
gabinete do Ver. Boanerge dos Santos,
nos termos do artigo 105, inciso I, da Lei
Complementar nº 1, de 4 de dezembro de
1990, a partir de 01 de julho de 2022.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 30 de
20
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junho de 2022.

Requerimento

A MESA DA CÂMARA

SÚMULA E RESPOSTA

PORTARIA N.º 77/2022

A íntegra dos requerimentos, as respostas
e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
NOMEAR, Simone Cristina Palhares
Gomes, RG 27.078.212-6 SSP/SP e CPF/
MF 199.072.018-80, para exercer o cargo
público de Chefe de Gabinete - Padrão
SS-X, de provimento em comissão, lotada
no gabinete do Ver. Boanerge dos Santos,
nos termos do artigo 86, inciso II, da Lei
Complementar nº 1, de 4 de dezembro de
1990, a partir de 01 de julho de 2022.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 30 de
junho de 2022.
A MESA DA CÂMARA
PORTARIA N.º 78/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
NOMEAR, Anne da Silva Cozendey Sepulvida, RG 55.651.459-2 SSP/SP e CPF/
MF 136.426.237-19, para exercer o cargo
público de Assistente de Gabinete Padrão SS-VII, de provimento em comissão, lotada no gabinete do Ver. Boanerge dos Santos, nos termos do artigo
86, inciso II, da Lei Complementar nº 1, de
4 de dezembro de 1990, a partir de 01 de
julho de 2022.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 30 de
junho de 2022.
A MESA DA CÂMARA

Câmara Municipal de Taubaté, 1.7.2022 - Boletim Legislativo nº 1461

Requerimento N° 1648/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre demanda reprimida de cirurgias, cadastradas na
Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, na cidade de Taubaté.
Of. nº 824/2022
Tendo em vista que o Governo de São
Paulo anunciou um mutirão de cirurgias
para tentar zerar a fila no Estado, qual é
a demanda reprimida de cirurgias cadastradas no Cross para atender pacientes
de Taubaté?
Quais procedimentos de cirurgias já
estão sendo realizados no AME — Ambulatório Médico de Especialidades?
Encaminhamos por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de
Saúde desta Municipalidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1649/2022
Autor: Serginho
Requer a instalação de um poste de
concreto com braço de iluminação pública em um ponto escuro localizado
na Rua José Ortiz da Rocha, frente nº
176, próximo da quadra coberta, Jardim
Canuto Borges.
Of. nº 824/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que foi executado o levantamento
das necessidades e elaborado o projeto
de implantação. A execução da obra está
prevista no novo contrato de serviços a
ser firmado no segundo semestre.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1650/2022
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Autor: Serginho
Requer gestão junto a EDP no sentido de
instalar uma barreira de proteção para
um poste instalado na Rua Dr. Antonio
de Oliveira Costa, ao lado da Creche Municipal Profª Terezinha Alves do Prado –
Parque Piratininga.
Of. nº 824/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1651/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer informações sobre o número de
partos realizados na maternidade do
Hospital Municipal Universitário.
Of. nº 811/2022
Encaminhamos por cópia o Ofício nº
057/2022, subscrito pela Gerente Administrativa do Hospital Municipal Universitário, Livia Maria Motta Correa.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1652/2022
Autor: Professor Edson
Reitera a possibilidade da realização de
poda das palmeiras localizadas no bairro
Conjunto Urupês.
Of. nº 813/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será a solicitação será inserida em
sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1653/2022
Autor: Professor Edson
Solicita o corte do mato e limpeza por
toda a extensão da Avenida Marrocos,
e que seja mantido o cronograma de
limpeza no bairro Conjunto Urupês.
Of. nº 813/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
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que a limpeza do referido conjunto foi
executada em 26/05/2022. Quanto à
Avenida Marrocos, o serviço consta em
sua programação.
Prefeito Municipal

Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a sinalização horizontal e vertical nas proximidades
da Creche Municipal Professor Rubens
Duarte, no bairro do Bonfim.

Requerimento N° 1654/2022
Autor: Professor Edson
Requer que seja feita a substituição da
porta do Centro Comunitário do Bonfim,
localizado na Praça José Brunini e a colocação de grade de proteção.

Of. nº 813/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a sinalização horizontal e
vertical será implantada no entorno
da Creche Municipal Professor Rubens
Duarte, no Bairro Bonfim, sendo que a
execução entrará em sua programação.
Prefeito Municipal

Of. nº 813/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades, será
efetuada vistoria para análise quanto à
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1655/2022
Autor: Professor Edson
Requer a substituição das lâmpadas
queimadas da quadra de esportes ao
lado da Praça José Brunini, Bonfim.
Of. nº 813/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que em conjunto
corno Setor de Iluminação Pública realizou os devidos reparos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1656/2022
Autor: Professor Edson
Requer a substituição das lâmpadas nos
postes pétalas de iluminação, na Praça
José Brunini, no bairro do Bonfim.
Of. nº 813/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será a solicitação será inserida em
sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1657/2022

Requerimento N° 1658/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer ao Prefeito Municipal que seja
apurada a denúncia de eventual má conservação dos ônibus do transporte municipal de passageiros.
Of. n° 810/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que a frota de ônibus
do Transporte Público Municipal é fiscalizada diariamente pelos Agentes Fiscais
de Transporte Público, no tocante à segurança, conforto e higiene aos usuários
e colaboradores. A fiscalização da Secretaria de Mobilidade Urbana identificou
veículos sujos e a empresa fora notificada
e as medidas cabíveis foram adotadas.
A Secretaria reforçou a fiscalização para
que sejam averiguados os indícios de irregularidades apontadas pelo Vereador.
Cabe ressaltar que a empresa concessionária do Transporte Público disponibiliza no Terminal Rodoviário Urbano
(Rodoviária Velha), colaboradores, cuja
função é realizar a limpeza no interior
dos ônibus. Ademais, todos os veículos
são lavados diariamente quando são recolhidos para a garagem da empresa.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1659/2022
Autor: Vivi da Rádio

Câmara Municipal de Taubaté, 1.7.2022 - Boletim Legislativo nº 1461

21

ATOS OFICIAIS

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
através das Secretarias competentes, informações sobre o possível despejo de
esgoto “in natura” no Córrego do Convento Velho, nas proximidades do bairro
Campos Elíseos.
Of. n° 826/2022
Encaminhamos por cópia, os esclarecimentos prestados pela Secretaria de
Meio Ambiente e do Bem-Estar Animal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1660/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
a possibilidade de interceder junto a empresa Estapar Taubaté, para adoção das
sugestões apresentadas pelos usuários
deste sistema em nossa cidade.
Of. n° 826/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que encaminhará à Concessionária Estapar as sugestões enviadas para
avaliação e possível implantação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1661/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal a possibilidade de se cadastrar
o nosso município no Programa de Práticas Integrativas e Complementares em
Saúde (PICS) do Governo Federal.
Of. n° 823/2022
Segundo infoinia a Divisão de Atenção
Básica, a Secretaria deSande,vem desde
novembro de 2021, estruturando a possibilidade de implantar as “Práticas Integrativas e Complementares emSande”,(PICS), práticas essas autorizadas
pelo SUS e pela OMS. Entende-se que incorporar e implementar as práticas Integrativas e Complementares no SUS, na
perspectiva de prevenção de agravos e
da promoção e recuperação da saúde,
com ênfase na Atenção Básica, voltada
22
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para o cuidado continuado, humanizado
e integral à saúde, pode favorecer o aumento da resolubilidade das questões
da Atenção Básica, durante e pós a pandemia, promovendo e garantindo qualidade, eficácia, eficiência na assistência.
Prefeito Municipal

em que estudo técnico de engenharia de
tráfego demonstre índice significativo ou
risco potencial de acidentes, cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e onde outras alternativas
de engenharia de tráfego são ineficazes”.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1662/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal sobre a possibilidade de implementar redutores de velocidade em
frente à Escola Roque de Castro Reis, na
Av. Manoel dos Santos.

Requerimento N° 1663/2022
Autor: Alberto Barreto
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal sobre a quantidade de pessoas
em fila de espera para cirurgia, exames
e consultas, bem como o montante estimado em dinheiro para que fosse necessário zerar as filas.

Of. n° 814/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o reforço da sinalização horizontal e vertical será implantada no entorno da Escola Roque de Castro Reis, a
execução entrará em sua programação.
Quanto à colocação de radar, será realizada vistoria técnica, a fim de constatar a velocidade média e volume de
tráfego para verificar se o local atende
aos critérios para instalação do equipamento. No que se refere à solicitação de lombada, a Secretaria de Mobilidade Urbana informa que conforme
recomendação do Ministério Público do
Estado de São Paulo, por meio do Oficio
n° 015/2021 - 110 PJ/kcon Inquérito Civil
14.0678.0000009/10-6, recomenda se
que a Prefeitura abstenha em proceder
a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombo-faixa), sem
que seja justificada por estudo técnicos.
Na Resolução n° 600/2016, que estabelece os padrões e critérios para a
instalação de ondulação transversal
(lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo “parágrafo único do art. 94
do Código de Trânsito Brasileiro, proíbe
a utilização de tachas, tachões e dispositivos similares implantados transversalmente à via pública”, no “art. 1° diz que a
ondulação transversal pode ser utilizada
onde se necessite reduzir a velocidade do
veículo de forma imperativa, nos casos
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Of. n° 818/2022
Quanto aos questionamentos elencados
no presente Requerimento, cumpre-nos
encaminhar por cópia as informações
prestadas pela Área de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1664/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Prefeito que determine ao departamento competente para que venha
realizar a implantação de uma grade de
proteção e contenção na obra que está
sendo realizada no Córrego do Convento.
Of. n° 819/2022
A Secretaria de Obras informa que o
serviço solicitado está incluso em sua
programação de trabalhos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1665/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Prefeito que solicite a remoção
ou transferência de local do orelhão localizado em frente à Creche do bairro
Cidade Jardim.
Of. n° 814/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa

ATOS OFICIAIS
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que a solicitação será avaliada junto ao
Departamento de Concessionárias, para
posterior adoção das providências, visando a remoção ou transferência.
Prefeito Municipal

Of. n° 814/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Área de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal

Autor: Serginho
Requer informações sobre as medidas
de segurança de trânsito que serão adotadas para evitar acidente com alunos da
escola Maple Bear.

Requerimento N° 1666/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Prefeito que determine ao departamento competente para que realize
um estudo para implantar redutores de
velocidade na Estrada dos Remédios.

Requerimento N° 1668/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Egrégio Plenário autorização para realização de Audiência Pública para debater o Simube.

Of. n° 824/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a sinalização horizontal e vertical será implantada nas proximidades
da Escola Maple Bear,sendo que a execução será inserida em sua programação.
Prefeito Municipal

Of. n° 819/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que conforme recomendação do Ministério Público do Estado
de São Paulo, por meio do Ofício n°
015/2021 - 110 PJ/kcon Inquérito Civil
14.0678.0000009/10-6,
recomenda-se
que a Prefeitura abstenha em proceder
a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombo-faixa), sem
que seja justificada por estudo técnicos.
Na Resolução n° 600/2016, que estabelece os padrões e critérios para a
instalação de ondulação transversal
(lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo “parágrafo único do art. 94
do Código de Trânsito Brasileiro, proíbe
a utilização de tachas, tachões e dispositivos similares implantados transversalmente à via pública”, no “art. 1° diz que a
ondulação transversal pode ser utilizada
onde se necessite reduzir a velocidade do
veículo de forma imperativa, nos casos
em que estudo técnico de engenharia de
tráfego demonstre índice significativo ou
risco potencial de acidentes, cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e onde outras alternativas
de engenharia de tráfego são ineficazes”.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1667/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Prefeito que verifique a possibilidade de retornar a distribuição de tramadol pelo Cemume.

Requerimento N° 1669/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer a V. Mag.° Reitora da Universidade de Taubaté Profa. Dra. Nara Lucia
Perondi Fortes que celebre convênio com
o Hospital Veterinário Público para que os
alunos do curso de Medicina Veterinária
possam realizar estágio supervisionado.
Of. R nº 167/2022
Conforme manifestação da Pró-reitoria
de Extensão da Universidade de Taubaté,
aquela Pró-reitoria já está verificando, em
conjunto com o Diretor do Departamento
de Ciências Agrárias e com o Coordenador
do curso de Medicina Veterinária, a
possibilidade de celebração de convênio
com a Prefeitura para que os alunos
realizem estágio curricular obrigatório no
Hospital Veterinário Público de Taubaté.
Reitora, Profa. Dra Nara Lúcia Perondi
Fortes
Requerimento N° 1670/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre supermercados não credenciados no programa
Mesa Taubaté.
Of. n° 824/2022
Encaminhamos por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1671/2022

Requerimento N° 1672/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre transportes às
modalidades esportivas.
Of. n° 824/2022
A Secretaria de Esportes informa que o
transporte é oferecido para a maioria
de seus projetos aprovados pelo Fadat
(aproximadamente 65%), sendo que as
modalidades coletivas que participam
das principais competições nacionais
são as que possuem prioridade.
Não existe ato oficial para tal fim, entretanto, é realizado controle interno
mensal, onde atualmente o atletismo,
o futebol masculino, handebol masculino, o voleibol masculino e feminino,
o futsal masculino e o Programa Esporte
para todos, são os que possuem maior
limite de quilometragem, devido ao nível
técnico de competição.
Os meios de transporte oferecidos são:
van,micro-ônibus e ônibus, sendo que
a definição desses é realizada estabelecendo alguns critérios como: disponibilidade, tipo de competição, número de
atletas,etc.A utilização de ônibus e micro
é realizada via contrato de veículos fretados e, para vans são utilizados veículos da frota do Município e na ausência
desses, são solicitados os fretados. Com
relação às categorias de base, em suma,
as informações citadas acima, se estendem a essas, salvo eventualidade.
Prefeito Municipal
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