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Segue para sanção projeto que
autoriza novos ambulantes em
praças e parques

Denominação de escola e
mudança em nome de Associação
são confirmadas pela Câmara
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SESSÃO

SEGUE PARA SANÇÃO
PROJETO QUE AUTORIZA
NOVOS AMBULANTES
EM PRAÇAS
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A Câmara de Taubaté
aprovou em segunda votação
no dia 5 o projeto de lei complementar 23/2021, 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
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Prefeitura de conceder novas
permissões a vendedores ambulantes. Na justificativa, os vereadores apresentam duas situações atuais para defender
a proposta: “De um lado estão
pais, que nem sempre encontram em praças e parques opções de lazer para seus filhos,
sobretudo nesse instante em
que se ensaia a retomada para a
rotina que se praticava antes do
início do período pandêmico; de
outro, há pessoas que estão angustiadas por consequência do
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desemprego que assola o país,
potencializado pela pandemia
do coronavírus”.
“Não se pode negar que é
na oferta de um simples serviço de lazer infantil, como, por
exemplo, os tradicionais pula-pula e cama elástica, que muitos
pais de famílias encontram uma
oportunidade momentânea de
auferir renda capaz de levar o
sustento para dentro de seus
lares.” A proposta segue para
sanção do prefeito, para que,
assim, se torne lei.

SESSÃO

Denominação de escola
e mudança em nome
de Associação são
confirmadas pela Câmara
O Plenário da Câmara de
Taubaté confirmou em segunda
votação, no dia 5, duas proposituras que agora seguem para
sanção do prefeito, para que se
tornem leis.
A primeira delas é o projeto
de lei 17/2022, de autoria do prefeito José Saud (MDB), que denomina Marilda Prado Yamamoto
a escola municipal localizada na
rua Bahia, 44, no Jardim dos Estados, em homenagem à profes-

sora e ex-vereadora falecida em
dezembro de 2021.
Nascida em Taubaté, Marilda
era doutora em Educação pela
Universidade de São Paulo e lecionou no ensino médio e superior da Universidade de Taubaté.
Foi vereadora em duas ocasiões,
de 1993 a 1996 e de 2001 a 2004,
e exerceu o cargo de secretária
de Inclusão Social na Prefeitura
até 2016, quando sofreu um acidente vascular cerebral.

Em seguida, foi aprovado o
projeto de lei 184/2021, de autoria do vereador Serginho
(Progressistas), que corrige a
denominação da Associação Protetora de Animais de Taubaté na
lei de 2000, na qual constava “Sociedade Protetora de Animais de
Taubaté” erroneamente. O objetivo é permitir a adequação da
entidade no cadastro nacional
da pessoa jurídica (CNPJ), do Governo Federal.
João Victor Mercê

João Henrique
Dentinho, Paulo
Miranda e
Richardson da
Padaria
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SESSÃO

SESSÕES DE CINEMA
ESPECIAIS PARA PESSOAS
COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA
DEPENDE DE SANÇÃO
Os vereadores de Taubaté aprovaram no dia
5, em segunda votação, o projeto de lei 159/2021,
de autoria da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos), que estabelece que cinemas deverão realizar, no mínimo uma vez por mês, sessões destinadas a crianças e adolescentes com transtorno do
espectro autista (TEA) e suas famílias.
Durante a exibição, não será permitida publicidade comercial, as luzes deverão estar levemente

acesas, e o volume de som será reduzido. Será livre
a circulação pelo interior da sala, bem como entrada e saída.
O descumprimento à lei vai de advertência à
multa de R$92 mil, podendo levar à interdição do
estabelecimento.
A proposta depende de sanção do prefeito, para
que se torne lei. Em seguida, os estabelecimentos
terão 90 dias para se adaptar à regra.
Stockphotos
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AUDIÊNCIA

Audiência prevê criação
do Plano Municipal de
Primeira Infância
Vitor Reis

Antonio
Ozório, Vera
Hilst, Adriana
Mussi, Elisa
Representa,
Adalgiza
Américo e
Rafael Soares

Em audiência pública realizada pela Câmara de Taubaté no
dia 7, foi debatida a criação do
Plano Municipal de Primeira Infância, em atendimento à Lei Federal 13.257, de 2016, com objetivo de preservar os direitos das
crianças de até seis anos.
Autora do requerimento
407/2022, de convocação da audiência, a vereadora Elisa Representa Taubaté (Cidadania) anunciou que o encontro precede a
elaboração do projeto de lei de
regulamentação do Plano Municipal, e assim que o documento

for apresentado à Câmara, uma
nova audiência deverá ser convocada para discutir seu teor.
Durante a audiência, o especialista em educação e ex-promotor do estado, Antônio
Ozório, relatou sua participação na comissão de deputados que organizou a lei federal, chamada de Marco Legal
da Primeira Infância, cuja elaboração foi baseada em evidências científicas que comprovaram a importância desta
regulamentação.
“Você traz o tema para o de-

bate público e para discussão
de todos; depois, você elege
políticas públicas importantes
para aquela área, e como essa
área é importante, essencial,
(...) você estabelece políticas
tanto dos atores dos órgãos públicos quanto de toda população”, disse Ozório.
Coordenadora de curso da
educação infantil da rede municipal, a professora Amanda
Migotto explicou que o Plano
Municipal deverá envolver diferentes setores da administração
pública para estabelecer metas
e complementar as ações previstas para a primeira infância,
entre eles, as secretarias municipais, os conselhos, as organizações não governamentais e o
Ministério Público.
Participaram do encontro
os vereadores Alberto Barreto
(PRTB), Jessé Silva e Moises Luciano Pirulito, do PL, Marcelo
Macedo e Paulo Miranda, do
MDB, Serginho (Progressistas),
Talita Cadeirante (PSB) e Vivi da
Rádio (Republicanos).
Também houve a participação de profissionais envolvidos com o tema, além da vice-prefeita, Adriana Mussi, e
dos secretários Vera Hilst (Educação) e Mário Peloggia (Saúde).
O vídeo da audiência está disponível no canal da TV Câmara
Taubaté na internet, https://
www.youtube.com/watch?v=_
yjRaJwckvU.
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LEI

ADEGAS DE
TAUBATÉ PODERÃO
FUNCIONAR ATÉ 23H
Stockphotos

Agora é lei: as adegas de
Taubaté devem encerrar suas
atividades às 23h. A Lei 5.718 entrou em vigência no dia 6, com a
sanção da proposta apresentada
pelo vereador Paulo Miranda
(MDB).
A regra atinge os estabelecimentos comerciais varejistas de
bebida, para vendas presenciais
e na modalidade retirada.
O prefeito José Saud (MDB)
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vetou o artigo que permitia a
venda na modalidade entrega e
apontou que não havia, no projeto, justificativa para permitir
esta exceção. O veto será analisado pelo Plenário em sessão ordinária.
Para conhecer a legislação
municipal acesse o portal da Câmara na internet, www.camarataubate.sp.gov.br, e clique no
menu Legislação.

AUDIÊNCIA

Audiência debate
planejamento da Unitau
para os próximos anos
A Câmara de Taubaté realiza audiência pública
na quarta-feira, 13, a partir das 14h, para discutir
o planejamento e os investimentos previstos pela
Universidade de Taubaté (Unitau) para os próximos anos.
O evento foi solicitado pela vereadora Talita Cadeirante (PSB), autora do requerimento 535/2022.
No documento, ela avalia a necessidade de debater
o futuro da autarquia de ensino para que “servidores, alunos, Poder Público e a sociedade possam
de fato conhecer e se apropriar da Universidade”.

Reitoria da
Universidade de
Taubaté

Para participar da audiência, verifique as
regras em nosso site, com acesso em http://bit.ly/
RegrasdoPlenario.
Você também pode enviar questionamento pelo
WhatsApp (12) 3625-9525 ou pelo site da Câmara
durante a transmissão ao vivo (clique em “TV Câmara” e depois em “Ao Vivo”).
Acompanhe a audiência pela TV Câmara
Taubaté no canal 4.2 digital ou Claro TV canal 4,
no site da Câmara, Facebook e Youtube (pesquise
por TV Câmara Taubaté).

Petterson Vitoriano
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PALAVRA DOS VEREADORES

47ª sessão ordinária

MARCELO MACEDO
MDB

MOISES LUCIANO PIRULITO
PL
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O vereador Marcelo Macedo
apresentou um vídeo em que uma
feirante relata o problema que
está vivenciando no Mercado. Por
questões de saúde, ela está impedida de trabalhar, e a administração não permite que ela coloque um substituto em sua banca.

prefeito, para que tome providência, e ao secretário (de
Serviços Públicos, Alexandre
Magno) também, eu tenho
certeza de que ele não está sabendo disso.

- Vou levar para o prefeito essa
reivindicação, para a gente organizar isso. Pelo que estou
vendo, está uma bagunça. Ela
apresentou o laudo em que ela
tem 90 dias de afastamento, e
a sugestão dada pela administração é que ela feche a banca
e fique sem trabalhar os 90 dias.
Então, eu vou encaminhar os
vídeos, a documentação para o

Demandas
Macedo reivindicou a manutenção do prédio do Centro Dia
para Pessoa com Deficiência.
Pediu mais atenção às condições
de trabalho dos cirurgiões dentistas da Escola Municipal Madre
Cecília, que atendem crianças
com deficiência em consultórios
sem ar-condicionado, e ainda
ressaltou o trabalho do cirurgião
Rogério Billard, único da rede
que faz cirurgia de fissura labial.

O vereador Moises Luciano Pirulito visitou Indaiatuba (SP) e
mostrou imagens de ações que
acompanhou no município, como
a entrega de 20 mil tablets para
alunos da rede municipal. Ressaltou que custeou a viagem com
recursos próprios.

balhando. É impressionante
como o nível, como o ambiente lá é diferente, bacana.

- Uma das principais cidades do Brasil para se viver,
é a melhor do estado de São
Paulo. Trouxe alguns projetos,
algumas ideias de lá, que nas
próximas sessões eu vou apresentar para vocês. Achei projetos maravilhosos lá, passeei
pelo complexo da Prefeitura,
conheci todas as 25 secretarias,
os servidores todos felizes, tra-
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Educação
Uma das iniciativas implantadas em Indaiatuba, que Pirulito deverá propor pra Taubaté,
é um projeto que economiza a
água utilizada nas escolas, e os
recursos financeiros poupados
com esta medida poderão ser
utilizados para comprar uniformes escolares para toda a
rede. “Eu fiquei impressionado
que cada escola tem uma piscina, com aquecedor, cada escola tem a sua área de tatame,
sua cozinha piloto, para ensinar
crianças a cozinhar. Algo espetacular”, acrescentou.

PALAVRA DOS VEREADORES

47ª sessão ordinária
O vereador Neneca Luiz Henrique relatou a preocupação de
comerciantes que, durante a pandemia, tiveram as atividades suspensas e ficaram com prejuízo
nos negócios. Ele sugeriu ao secretário de Finanças, Fernando
Amâncio, alguma proposta de
isenção de taxas municipais.

NENECA LUIZ HENRIQUE
PDT

- Precisa rever as taxas de licença e localização e, principalmente, a taxa de fiscalização e funcionamento dos
bares, que é o principal foco
hoje. Eu venho pedir aqui que
a gente dê uma pensada com
carinho, porque tem muitos
bares aí que estão com dívida
de R$50 mil a R$60 mil hoje e

O vereador Paulo Miranda
chamou atenção da Secretaria
de Finanças para a necessidade
de pagamento dos proprietários
de imóveis que foram desapropriados no Barreiro.

PAULO MIRANDA
MDB

- Não é dessa gestão, mas
aquelas casas que foram desapropriadas no Barreiro, as
pessoas estão precisando do
seu trocado no bolso. Eu não
sei quanto é, mas cada um tem
o seu direito merecido, e espero
que a Secretaria faça a sua parte
aí, pagando a cada um aquilo
que deve ser pago. Foi preciso
fazer, ficou bom, e agora tem
que pagar. Então, acho que não
faz mais que a obrigação. Fica aí

que não estão conseguindo
pagar, pelo motivo da pandemia, porque ficaram fechados, e muitos estão indo
para a dívida ativa.
Torneio
Neneca recomendou ao secretário de Esportes, Lucas Dominoni, a realização de torneios
de futebol entre os projetos sociais de diversos bairros, a cada
quatro ou seis meses.
Ele disse que há muitas escolinhas de futebol em Taubaté
que promovem essas copas e
campeonatos, mas as crianças
que não têm condições de pagar
por essas escolas ficam de fora
das disputas, infelizmente.

o puxão de orelha ao prefeito,
para que a [Secretaria de] Finanças faça isso.
Bombeiros
Paulo lembrou que existe uma
taxa voluntária que pode ser
paga com o IPTU para a manutenção do Corpo de Bombeiros.
“A gente sabe que isso é obrigação do estado, mas quando o
estado falha, o município ajuda.
É uma taxa mensal de R$3.”
Defesa Civil
Paulo Miranda destacou a entrega de mais uma viatura pelo
prefeito para a Defesa Civil.
Sedes na Estiva
O vereador comemorou o
anúncio do prefeito de que a
terceira unidade do Sedes será
construída na avenida Vila Rica.
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PALAVRA DOS VEREADORES

47ª sessão ordinária
O vereador Richardson da Padaria sugeriu a abertura de mais
um acesso para o bairro Sítio Tangará, via São Gonçalo, visto que só
há um acesso à região, pelo bairro
Quinta das Frutas. Na sessão,
apresentou vídeo que gravou em
visita ao local.

RICHARDSON DA PADARIA
União

- Estamos aqui, é um ponto
de acesso do Sítio Tangará, eu
estive reunido com o prefeito
e pedi a abertura de uma nova
via para os moradores do residencial, que possa ligar ao
São Gonçalo, para dar mais
segurança e qualidade aos
moradores do São Gonçalo
e Vale dos Bandeirantes. Estivemos reunidos com o pre-

feito, estamos aguardando
para que aconteça essa
obra, no acesso ao bairro
Estoril, na avenida Álvaro
Marcondes de Mattos.
Mercado
Richardson disse ter recebido muitas reclamações de feirantes do Mercado Municipal,
que tiveram suas inscrições canceladas e somente perceberam
isto quando foram buscar o imposto anual de licença, para
efetuar o pagamento. Ele pediu
à Prefeitura a listagem dos permissionários do Mercadão, para
verificar a regularidade dos feirantes e solucionar o problema
das inscrições canceladas.

que estranho é que, no período antes da eleição, parece
que boicotaram o vereador
Bobi lá. Quando foi chegar na
- Em 2020, através do CAF região do vereador, “pare as
(Banco Interamericano de De- obras e vamos fazer quando
senvolvimento), a antiga gestão der”. Agora eu fiquei muito
começou a fazer essa obra de feliz, desta nova gestão rearecapeamento pela região do lizar essa importante obra.

O vereador Rodson Lima Bobi
registrou o atendimento a uma solicitação que fez à Prefeitura, que
pede a continuidade das obras da
avenida Dom Pedro I.

RODSON LIMA BOBI
PSDB
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São Gonçalo, que veio avançando e, quando chegou na
região da Imaculada, parou. Eu
era cobrado pelos moradores
do Alto São Pedro, do Bosque
da Saúde, do Terra Nova, do
Três Marias, uma vez que já
constava nas obras do CAF. O
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Sinalização
Bobi parabenizou a Secretaria de Mobilidade Urbana
por ter feito a sinalização da
avenida Dom Pedro I antes da
liberação do tráfego de veículos. “A gente cobrava muito,
porque a administração passada recapeava as vias e não
fazia a sinalização.”

PALAVRA DOS VEREADORES

47ª sessão ordinária
outros espaços no cruzamento da rodovia Carvalho
Pinto com a Dutra, para que
seja feito ali um parque, para
trazer mais investimentos
- Esse Plano de Turismo tem para a nossa cidade.

O vereador Serginho comentou
a audiência pública realizada no
dia 31 de março, na Câmara Municipal, para debater o projeto de
lei que define o Plano Diretor de
Turismo de Taubaté.

SERGINHO
Progressistas

TALITA CADEIRANTE
PSB

que acontecer. Ele vai trazer
muita riqueza para Taubaté,
que é uma cidade que tem
muita cultura, tem muito a
apresentar para cada um de
nós na questão turística. Coloquei para o Ricardo [Vilhena], diretor de Turismo,
outras possibilidades de conseguirmos recursos para nossa
cidade, um dos exemplos foi
o rio Paraíba, a linha férrea e

AME
Serginho parabenizou o ex-secretário de Governo, Padre
Afonso, por ter conseguido, enquanto deputado estadual, agilizar a instalação do Ambulatório Médico de Especialidades
(AME) em Taubaté, com recursos de R$400 mil, aproximadamente. Ele acrescentou que o
AME é importante para atender
à demanda reprimida de consultas, exames e pequenos procedimentos cirúrgicos.

A vereadora Talita Cadeirante
comentou a reforma administrativa da Prefeitura e criticou o prefeito José Saud, por dizer que não
havia nem lido o projeto de lei.

trato, que vai gastar R$58 milhões por ano, e ele não lê, o
que acontece com essa empresa?

- Essa reforma administrativa
está com diversas irregularidades, diversas injustiças. Vão
sair dos nossos cofres mais de
R$50 milhões por ano, que é o
seu dinheiro! E o prefeito não
leu onde vão ser gastos esses
R$58 milhões, numa reforma
administrativa com irregularidades, com inadequações?
Agora, pense você, para ficar
mais claro: se for uma empresa
em que o diretor assina um con-

Previdência
Talita também falou sobre a
reforma da Previdência para o
funcionalismo público municipal e contestou a criação da
contribuição de 14% para o aposentado e pensionista que recebe acima de um salário mínimo. Ela disse que ambos serão
prejudicados com essa reforma
e que “não faz sentido” a pessoa
contribuir a vida inteira e, depois de aposentar, ter que pagar
14% de seu rendimento. Um requerimento pedindo informações foi enviado à Prefeitura.

Câmara Municipal de Taubaté, 8.4.2022 - Boletim Legislativo nº 1442

11

PALAVRA DOS VEREADORES

47ª sessão ordinária
somos o espelho dos nossos
filhos. Vamos começar a vigiar
e prestar atenção no nosso
comportamento,
porque
as crianças levam isso para
- Não é culpa da escola. dentro da escola.

A vereadora Vivi da Rádio participou de uma reunião na Escola
Cívico-Militar, e além de necessidade de reforma, uma das principais reivindicações dos pais foi
sobre o combate ao bullying.

VIVI DA RÁDIO
Republicanos

Acontece em todas as escolas.
Falta mais respeito, mais amor
ao próximo. A educação vem
de casa. Eu quero provocar as
mães para que conversem com
seus filhos. Muitas vezes a gente
não sabe o que o filho da gente
está fazendo na escola. Tipos
de brincadeira, de piada... A
gente precisa prestar atenção
nos nossos comportamentos
dentro de casa. Nós, pais,

O vereador Alberto Barreto visitou a Escola Juvenal da Costa
e Silva e relatou alguns que merecem atenção, devido ao risco
que representa para alunos e funcionários. Ele mostrou fotos durante a sessão.

ALBERTO BARRETO
PRTB
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- Tem uma quantidade enorme
de árvores lá, e as folhagens
caem no telhado, entopem a
calha, e com a chuva, o peso
acaba cedendo. Aí no canto esquerdo, a foto mostra pra gente
um enxame de abelhas, embaixo da telha. Ali, tem uma
caixa d’água que já está inutilizada, cheia de ponto de ferrugem, e se encher a caixa vira
um chuveiro, vazando água
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Apoio
Vivi manifestou apoio ao vereador Alberto Barreto, que foi
ofendido pelo governador João
Doria (PSDB) durante inauguração do AME, após ter manifestado sua opinião sobre a vacina
Coronavac. “Ele só disse que
a vacina é a pior. Não ofendeu
ou desacatou ninguém. O governador é um covarde, porque
ele estava com um microfone
na mão querendo se sobressair,
ofendendo o vereador.”

pra todo lado. Já foi pedida
a retirada dessa caixa d’água,
porque ela está toda enferrujada, condenada.
Pedra Grande
Alberto retomou um problema que ocorre no bairro
Pedra Grande: há duas manilhas em um córrego, que são
pequenas para dar conta da
vazão, especialmente em dias
de chuvas. Segundo os moradores, quando chove, as manilhas entopem com os galhos, e
o córrego transborda e inunda
as propriedades. Quando isso
acontece, uma pessoa precisa
entrar na água para desentupir.
O vereador enviou emenda de
R$50 mil para a instalação de
novas aduelas no local.

PALAVRA DOS VEREADORES

47ª sessão ordinária
O vereador Boanerge destacou a
entrega de escrituras a moradores
de conjuntos habitacionais de interesse social. O evento da Prefeitura está marcado para o sábado,
9, no Sedes.

BOANERGE
PTB

DIEGO FONSECA
PSDB

- Nada mais é do que a regularização daquelas casas da Prefeitura, que o povo espera há
tanto tempo. Convido toda a
população,
principalmente
aquelas pessoas que sonham
com essa titularidade e que residem aí nas unidades das casas
da Prefeitura, em vários bairros.
Nós vamos estar presentes para
poder participar dessa alegria,
pois essas pessoas merecem.

Reuniões
Boanerge se reuniu com
a equipe da Secretaria de Esportes para tratar da realização
de emendas impositivas para
obras no vestiário do campo do
Juventus e para a pista de caminhada da Granja Daniel. No caso
da pista, a emenda impositiva foi
destinada pelo deputado federal
Eduardo Cury (PSDB) e, segundo
Boanerge, já está nos cofres da
Prefeitura.
Asilo São Francisco
Boanerge visitou também o
Asilo São Francisco para saber
das demandas. “Eles precisam
de tudo, desde um poço artesiano, como também reforma de
banheiros, além de insumos e
fraldas. A necessidade é grande.”

O vereador Diego Fonseca cobrou da Prefeitura o pagamento
de adicional de insalubridade
para os servidores da equipe
multidisciplinar da Vigilância Sanitária, tendo em vista o risco da
atividade a que estão expostos.

bridade, porque realmente
eles fazem um trabalho de
fiscalização que é muito importante para o município
de Taubaté.

- Sabemos que a formação
da equipe é multidisciplinar.
Ou seja, a questão da insalubridade se enquadra ali, para
essa equipe multidisciplinar.
Então, nós fizemos esse requerimento, e eu espero que
o nosso secretário de Saúde,
Mário Peloggia, faça um trabalho específico para esses
funcionários, para que eles
possam receber a insalu-

Magistério
Diego falou sobre os três
projetos de lei enviados pela
Prefeitura de Taubaté, com alterações relacionadas à carreira do magistério.
Ele parabenizou a Secretaria
de Educação pela iniciativa e
disse que os vereadores irão estudar a fundo as propostas. Ele
exemplificou que uma delas
dispõe sobre o exercício da
função de professor da equipe
de prática pedagógica e de professor assistente técnico.

Câmara Municipal de Taubaté, 8.4.2022 - Boletim Legislativo nº 1442

13

PALAVRA DOS VEREADORES

47ª sessão ordinária
e convidou os outros vereadores. Também foi levantado
pelo vereador Jessé Silva, e
acolhido pelo líder do go- Três professoras estatutárias,
verno, para que a gente faça
duas professoras eventuais
emendas coletivas para esses
e um professor aposentado,
projetos que são tão imporjunto com vários vereadores,
tantes para a educação.
assessores, o prefeito. E foi uma

A vereadora Elisa Representa
Taubaté comentou a reunião que
discutiu as reivindicações dos professores da rede municipal.

ELISA REPRESENTA
TAUBATÉ
Cidadania

JESSÉ
SILVA
NOME
PL
Partido

14

reunião extensa e cansativa,
mas produtiva. Porém, os professores, que eram os protagonistas, não conseguiram falar
muito, mas acredito que conseguiram se colocar. E parabenizo
o líder do governo, o vereador
Marcelo Macedo, que teve a iniciativa de propor esta reunião

Minorias
Elisa relatou a participação
no Fórum Municipal para a
criação do Conselho Municipal
de Direitos das Mulheres, no dia
26 de março. Também exibiu um
vídeo, no qual o assessor Rafael
Soares entrega uma moção de
aplausos à Casa Mulher e Vida,
pelo trabalho de acolhimento
para a população LGBTQIA+.

O vereador Jessé Silva protocolou projeto de lei para garantir
a reserva de vagas de estacionamento especiais para pessoas
com transtorno de espectro autista (TEA) em espaços públicos e
privados. Comemorou que a medida já foi adotada em alguns estabelecimentos, como um shopping
de Taubaté.

delas, mostrando o comprometimento com a cidade.
Parabenizo por tamanha
consideração com a cidade,
com toda a família que tem
o TEA.

- Quero parabenizar o Via Vale
Shopping, que já está aderindo
ao movimento. Tem outras
empresas também abraçando,
entendendo. Antes mesmo
de a lei ser aprovada e sancionada, as empresas estão
entendendo a inclusão. Elas
estão tendo um olhar para
essa causa e fazendo a parte

Câmara Municipal de Taubaté, 8.4.2022 - Boletim Legislativo nº 1442

Autismo
Jessé registrou ações de seu
mandato em prol das pessoas
com transtorno do espectro autista, como reunião com grupo
de mães em seu gabinete, com
representantes da Secretaria
de Saúde, na Escola Madre Cecília e também a participação
no evento realizado pelo 5º
Batalhão da Polícia Militar
do Interior (BPM-I) no Dia de
Conscientização do Autismo,
celebrado em 2 de abril.

PALAVRA DOS VEREADORES

47ª sessão ordinária
O vereador João Henrique Dentinho avaliou que a inauguração
do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) irá desafogar a
fila de espera da rede municipal
de saúde.

JOÃO HENRIQUE DENTINHO
União

- Nós tivemos a inauguração
do AME aqui em Taubaté. Para
você que está nos acompanhando, por enquanto, temos
apenas sete especialidades
que são atendidas: urologia, oftalmologia, mastologia, proctologia, cirurgia-geral, cirurgia pediátrica e cirurgia plástica. Até
setembro vamos atingir todas
as 26 especialidades. Então, é
um ganho. Parabenizo o secretário de Saúde, Mário Peloggia,

pelo trabalho, por tudo que
tem feito pela cidade.
Educação
Dentinho falou sobre projetos de lei relacionados à área
da Educação que foram apresentados pela Prefeitura durante a semana. Um deles garante um terço da jornada
dos professores para as atividades extraclasse - como preparação e correção de provas, por
exemplo. O vereador disse que
se reuniria com a Comissão de
Educação para avaliar e emitir
parecer sobre as propostas, e
citou que a vereadora Elisa Representa Taubaté (Cidadania)
pretendia realizar audiência
pública para debater os projetos com a população.

NOME
Partido
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Sessão
48ª SESSÃO ORDINÁRIA
12.04.2022
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
Discussão e votação única do veto total
ao Projeto de Lei Ordinária nº 26/2021, de
autoria do Vereador Douglas Carbonne,
que dispõe sobre a proibição do acorrentamento de animais domésticos.
ITEM 2
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 1/2022, de autoria do
Vereador Douglas Carbonne, que altera a
Lei Complementar nº 7, de 17 de maio de
1991, para permitir a criação de abelhas
sem ferrão.
- Há duas emendas
ITEM 3
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 76/2021, de autoria do Vereador Paulo Miranda, que dispõe sobre
obrigação do Trânsito Sistema Viário a
criação de pontos de embarque e desembarque, em diversos locais na cidade
para atendimento dos motoristas da categoria de aplicativos no Município de
Taubaté e dá outras providências.
ITEM 4
1ª discussão e votação do Projeto de Lei
Ordinária nº 126/2021, de autoria do Vereador Adriano Coletor Tigrão, que inclui

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

dispositivos e altera a ementa da Lei nº
3.432, de 5 de setembro de 2000, para
especificar que agências bancárias não
podem manter em filas externas clientes
com direito a atendimento preferencial.
- Há uma emenda
PALAVRA DOS VEREADORES
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
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
Plenário Jaurés Guisard, 8 de abril de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Audiência
INVESTIMENTOS PREVISTOS PELA
UNITAU
Comunicamos que no dia 13 de abril,
quarta-feira, às 14h, na sede da Câmara
Municipal, será realizada, sob coordenação da Vereadora Talita Cadeirante,
Audiência Pública para discutir o planejamento e os investimentos previstos pela
Universidade de Taubaté – UNITAU – para
os próximos anos.
Taubaté, 5 de abril de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Compras
AVISO
Encontra-se afixada no quadro de avisos
localizado na sede da Câmara Municipal de Taubaté, Avenida Professor
Walter Thaumaturgo, 208, a relação de
compras efetuadas pelo Legislativo, no
período compreendido de 01/03/2022
31/03/2022, em obediência ao que estabelece o artigo 16, da Lei nº. 8.666, de 21
de junho de 1.993, e suas alterações.
Taubaté, 04 março de 2022.
Joel Ribeiro Dias Junior
Diretor-Geral

Lei
LEI Nº 5.703, DE 17 DE FEVEREIRO DE
2022
Veto parcial rejeitado: art. 2º, § 1º.
...
Art. 2º ...
§ 1º Para os fins do disposto no caput, a
gratificação referente ao RETP da qual
farão jus os Oficiais (Comandante e Sub-Comandante) da Guarda Civil Municipal
fica limitada a 20% sobre a respectiva referência do servidor.
Câmara Municipal de Taubaté, 28 de
março de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Licitação
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: nº. 1615/2022
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº.
39/2022.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
Contratada: Assessoria em Contabilidade
Aplicada ao Setor Público EIRELI
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Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Objeto: Prestação de serviço especializado em assessoria técnico-profissional
na área de contabilidade aplicada ao
setor público.
Valor Total: R$ 14.400,00 (quatorze mil e

quatrocentos reais).
Prazo: 12 (doze) meses a partir de 04 de
abril de 2022
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.05 –
Serviços Técnicos Profissionais.

Portaria
PORTARIA N.º 55/2022
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
NOME

Farlei Souza de Melo

CARGO

Segurança Legislativo

Art. 1º CONCEDER progressão por qualificação, nos termos do artigo 41 e seguintes e da Tabela A do Anexo VII da
Lei Complementar nº 401, de 22 de dezembro de 2016, ao servidor abaixo:

PADRÃO ATUAL

NOVO
PADRÃO

III-C

IV-C

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos ao dia 01 de abril de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Taubaté, 04 de abril
de 2022.

PORTARIA N.º 56/2022

- Padrão SS-II, de provimento em comissão, lotada no gabinete do Ver. Moisés
Luciano Pereira dos Santos, nos termos
do artigo 86, inciso II, da Lei Complementar nº 1, de 4 de dezembro de 1990.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 07 de abril
de 2022.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
NOMEAR, Rafael Pereira Ramos,
RG 43.516.669-4 SSP/SP e CPF/MF
354.393.448-10, para exercer o cargo público de Assessor Técnico Parlamentar

A MESA DA CÂMARA

A MESA DA CÂMARA

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
Requerimento N° 377/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito informações sobre a
nova estrutura da Secretaria de Cultura.
Of. nº 170/2022
Seguem por cópia as informações que
foram prestadas pelo Departamento de
Recursos Humanos.
18

Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 378/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o Centro POP.
Of. nº 170/2022
Seguem por cópia as informações pres-
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tadas pelo Departamento de Proteção
Especial, da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 379/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a locação de um imóvel para a
Unitau na cidade de Caraguatatuba.
Of. nº 170/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia Ofício
R 32/2022, subscrito pela Profa. Dra. Nara
Lúcia Perondi Fortes, reitora da Universidade de Taubaté.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 380/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito providências em relação aos moradores de
rua nas praças e marquises de Taubaté.
Of. nº 170/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo Departamento de Proteção
Social Especial, da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 381/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito alteração no
edital do processo Simube para os próximos anos.
Of. nº 170/2022
Segundo informa o presidente do
CAFMBE, Alisson Ryan de Souza, o
Simube está buscando alternativas para
tornar o edital e o processo de inscrições
mais simples e autoexplicativas para os
próximos anos.
Prefeito Municipal

ATOS OFICIAIS

Requerimento N° 382/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito alteração
nos critérios de concessão de bolsa pelo
Simube, nos casos em que especificamos.
Of. nº 170/2022
Segundo informa o presidente do
CAFMBE, Alisson Ryan de Souza, o
Simube coloca-se à disposição para
alinhar em conjunto com o Tableau, a
fim de solucionar a questão apresentada,
quanto aos cursos de auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 383/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito manutenção na quadra society do Parque Monteiro Lobato.
Of. nº 170/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que o local
não possui grama sintética, traves e
até mesmo alambrado, nesse sentido
buscará trazer recursos via emenda parlamentar estadual para a reconstrução
do referido equipamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 384/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre ensino de língua estrangeira no
ensino fundamental municipal.
Of. nº 170/2022
Seguem abaixo as informações da diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação:
A matriz curricular vigente das séries
iniciais do ensino fundamental prevê o
ensino de língua inglesa a partir do 5º
ano. A implantação do ensino de língua
estrangeira a partir do 1º ano do ensino
fundamental será analisada pela equipe
técnica pedagógica, bem como o im-

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

pacto na matriz curricular e no currículo
comum do Sistema Municipal de Ensino.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 385/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito implantação
de um Vacimóvel em Taubaté
Of. nº 170/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia informações prestadas pela Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 386/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Curitiba, Vereador
Tico Kusma, que informe as providências
tomadas em relação ao ato profano praticado pelo Vereador Renato Freitas.
Requerimento N° 387/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito atualização
no site da Prefeitura da lista de medicamentos disponíveis e faltantes.
Of. nº 170/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Gestão de Assistência Farmacêutica.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 388/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o cumprimento da Lei Ordinária
5.646, de 19 de julho de 2021, em vigor
no município.
Of. nº 178/2022
O Departamento de Comunicação informa que a atualização das informações

é inserida no site, de acordo com o envio
das informações enviadas pelos Conselhos Municipais.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 389/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o Sistema Municipal de Bolsas de
Estudo – Simube.
Of. nº 178/2022
Transcrevemos abaixo as informações
prestadas pelo Presidente do CAFMBE,
Allison Ryan de Souza:
“Para os requerimentos 1, 2 e 3 informamos que, historicamente, o Fundo
Municipal de Bolsas de Estudos subsidiou, por meio da Lei 2.039, de 30 de
maio de 1983, bolsas de estudo no então
chamado Sistema Municipal Único de
Bolsas de Estudos. A lei foi revogada pela
Lei 2.643, de 23 de abril de 1992, que criou
o Sistema Municipal Integrado de Bolsas
de Estudos, que utilizou pela primeira vez
a sigla Simube. Desta forma, para atendimento do solicitado seria preciso o levantamento de dados de pelo menos 30
anos, período que ultrapassa o prazo de
guarda de documentos, estes de um período a parte do movimento digital, o que
torna impraticável a realização para a
resposta ao solicitado. Questionamentos
4, 5 e 6: veja tabelas no anexo.
Questionamento 7: após o encerramento
do processo de concessão de bolsa
Simube, quando ocorrem desistências,
não há novas concessões considerando
os prazos do processo’’.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 390/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre alteração de
nomenclatura em unidade de saúde.
Of. nº 176/2022
A Gestão da Rede de Urgência e Emer-
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gência da Secretaria de Saúde informa
que em 2019 o PSMT buscou junto ao
Ministério da Saúde, a habilitação para
UPA, porém, não foi autorizado. Em
2020 tornou-se Hospital de Campanha
em atendimento à pandemia pelo novo
coronavírus, retornando à nomenclatura original em 2021. O nome fantasia retornou para Pronto-Socorro
Municipal, o que não acarretará em alterações do Serviço de Urgência e Emergência prestado junto à população, no
que se refere aos fluxos já vigentes e
quadro de RH frente a retornar neste
momento pandêmico. Ao que se refere
a recursos federais e estaduais, aguardamos que o Ministério da Saúde viabilize a análise técnica de propostas que
venham requerer no presente exercício,
novo recursos de custeio de Unidades
de Pronto Atendimento - UPA 24hs Ampliada/Qualificada de recursos próprios,
para a retomada dos pleitos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 391/2022
Autor: Serginho
Requer a manutenção em ponte de madeira instalada ao final da rua Tulipa, no
bairro Chácaras Flórida, e melhorias na
trilha que dá acesso ao Distrito Industrial
do Piracangaguá.
Of. nº 176/2022
A Secretaria de Obras informa que o
serviço foi executado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 392/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre Decreto
15.228, de 7 de fevereiro de 2022 - desapropriação de área na avenida Francisco
Alves Monteiro.
Of. nº 176/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Mobilidade
Urbana. Seguem, por cópia, as infor20

Consulte os requerimentos no
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mações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 393/2022
Autor: Serginho
Requer em regime de urgência, a instalação de abrigos de ônibus em frente ao
AME – Ambulatório Médico de Especialidades e Centro de Reabilitação Lucy
Montoro, em ambos os lados da Avenida
Amador Bueno da Veiga.
Of. nº 176/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que realizará visita
técnica no local, onde foi constatado que
em frente ao AME, sentido bairro, será
realizada a instalação de um abrigo de
metal, já que possui espaço ideal, bem
como a baia onde o ônibus entre para
embarque e desembarque de passageiros, com segurança. Em relação à instalação de abrigo no sentido centro, fica
prejudicado pela largura da calçada, que
não possui as medidas necessárias para
a implantação do abrigo. A Secretaria irá
instalar uma placa de embarque e desembarque de passageiros no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 394/2022
Autor: Serginho
Requer sobre Lei Federal 13.935, de 11 de
setembro de 2019, sobre contratação de
serviços de Psicologia e de Serviço social
nas redes públicas de educação básica.
Of. nº 176/2022
A Secretaria de Educação coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos
quanto ao solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 395/2022
Autor: Serginho
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Requer cópias dos decretos 10.512/05 e
10.581/05.
Of. nº 176/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia os
decretos solicitados.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 396/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre os serviços
de recapeamento asfáltico executados
pela empresa terceirizada da Sabesp em
nossa cidade.
Of. nº 176/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Obras.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 397/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre manutenção e reparos necessários
no banheiro dos funcionários da Escola
Ametra II.
Of. nº 168/2022
Segundo informa o Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria
de Educação, a equipe de manutenções
pontuais está empenhada em atender
a demanda, sendo que a manutenção
consta no cronograma daquele setor.
Dentro de 20 dias será realizado o serviço
requerido para as portas. Quanto às
válvulas, se encontram em processo de
requisição os materiais de hidráulica.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 398/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre projeto e revitalização de uma área localizada no
Campos Elíseos e a possibilidade de interligarem as ruas sem saída, criando
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assim, as praças fracionadas.
Of. nº 176/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a realização da revitalização da área
depende da elaboração de projeto urbanístico elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 399/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre contratação
de médicos temporários para cobrir
faltas, afastamentos e férias de servidores da rede municipal.
Of. nº 176/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que está com a
ausência de alguns médicos clínicos generalistas, pediatras e ginecologistas em
suas unidades de saúde, por esse motivo
foi realizado um concurso público em
dezembro de 2021 para suprir esta demanda. Os profissionais estão sendo
chamados conforme orientação do RH e
estão sendo encaminhados às unidades
conforme necessidade. Referente às
férias e licença-prêmio dos médicos, são
liberadas por um prazo máximo de 15
dias, conforme o direito do funcionário,
ressaltando que trabalham com agendamento eletivo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 400/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a quantidade
de médicos nas unidades de saúde.
Of. nº 176/2022
Segundo informa a Divisão de Atenção
Básica da Secretaria de Saúde, atualmente a Atenção Básica dispõe uma
média de 120 médicos, entre: clínicos, ginecologistas, pediatras e generalistas. Há
necessidade no momento de 14 clínicos,
três pediatras, três ginecologistas e três

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

generalistas, os quais estão sendo chamados pelo concurso vigente para repor
essas ausências, quer sejam por exoneração, afastamento sem remuneração ou
aposentadoria. Para pesquisas do ano de
2007 ao período atual, fazer consulta no
site do CNES por meio do link: cnes.datasus.gov.br em consulta de estabelecimento, que é pública, e conforme o ano
de implantação das unidades.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 401/2022
Autor: Serginho
Reitera requerimento 842/2021 - melhorias viárias no final da Avenida Milton
de Alvarenga Peixoto, no bairro Esplanada Santa Terezinha.
Of. nº 176/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que consta de sua programação
a implantação da sinalização horizontal
e vertical entre a rua Palmeira Aparecida
de Morais e avenida Milton de Alvarenga
Peixoto, na Esplanada Santa Terezinha.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 402/2022
Autor: Talita Cadeirante, Elisa Representa
Taubaté, Jessé Silva, Serginho, Paulo Miranda, Douglas Carbonne
Requer informações a Reitora da Universidade de Taubaté sobre o planejamento
para a locação de parte da área integrada
ao Complexo do Shopping Serramar.
Of. R 39/2022
O projeto do campus Fora de Sede Caraguatatuba prevê receita mínima de
60 alunos para o curso de Medicina,
com valor mensal atual de R$ 7.019,00.
Isso representa receita mensal líquida
de R$421.140,00, considerando inadimplência de 5% e desconto pela pontualidade também de 5%, conforme
deliberações aprovadas e em vigor. Considerando que o contrato 69/2021, correspondente à locação de parte da área

integrada ao complexo do Shopping
Serramar, prevê aluguel mensal de
R$50.500,00 nos primeiros 12 meses, a
receita mensal prevista com uma turma
de 60 alunos para o curso de Medicina é
suficiente para cobrir as despesas com a
locação da área. Posteriormente, novas
turmas e cursos deverão ser implementados, gerando novas receitas que devem
custear as alterações contratuais. (Resposta para demais perguntas no ofício)
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 403/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre a aplicação da Lei 4638/2012
que dispõe sobre o número máximo de
alunos em salas de aula da rede pública
municipal de ensino.
Of. nº 168/2022
O requerimento foi encaminhado à Secretaria de Educação, que efetuará os levantamentos dos dados para posterior
disponibilidade à vereadora requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 404/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre as OSs (Organizações Sociais)
habilitadas para terceirização da gestão
das quatro unidades de urgência e emergência de Taubaté - UPAs
Of. nº 168/2022
Seguem as informações prestadas pela
Secretaria de Saúde. Os chamamentos
para seleção das organizações sociais
que ficarão responsáveis pela gestão
das UPAs de Taubaté estão em andamento, sendo que já aconteceu a fase de
habilitação das OSs, porém, ainda não
é possível informar quais delas ficarão
responsáveis por cada UPA. Informamos
que estão marcadas as datas e horários
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para abertura dos envelopes de
propostas:
- Chamamento 15/21 - UPA Central: dia
24/2/2022 às 9h, na sala de licitações da
Comissão Permanente de Licitações.
- Chamamento 19/21 - UPA San Marino:
dia 23/2/2022 às 9h, na sala de licitações
da Comissão Permanente de Licitações.
- Chamamento 20/21 - UPA Santa Helena:
dia 22/2/2022 às 8h30, na sala de licitações da Comissão Permanente de
Licitações.
- Chamamento 21/21 - UPA Cecap: dia
21/2/2022 às 9h, na sala de licitações da
Comissão Permanente de Licitações.
Após a abertura dos envelopes de propostas, se dará a fase do critério de julgamento do programa de trabalho e proposta financeira, onde serão atribuídas
notas para a seleção das organizações sociais. O resultado do julgamento das OSs
vencedoras será proferido em até 15 dias
contados do recebimento das propostas.
No prazo de três dias após a publicação
dos resultados, caberá recurso em face
das decisões da Comissão Especial de
Seleção. Transcorridos esses prazos, e
analisados os recursos, serão declaradas
as OSs vencedoras, e o início das atividades ocorrerá após assinatura dos contratos de gestão.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 405/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Prefeito sobre a
implantação da jornada com 1/3 de hora
atividade da rede municipal de ensino .
Of. nº 168/2022
Os professores serão contemplados com
plano de carreira, que está sendo elaborado e no momento encontra-se na
fase de reunião para finalização da redação, impacto orçamentário e análise
da Procuradoria Jurídica.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 406/2022
22
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Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre EMEIEFM Prof. José Marcondes de
Moura, no Monjolinho.
Of. nº 168/2022
A Secretaria de Educação informa que
se encontra em trâmite a elaboração de
concurso público para posterior homologação, a fim de preencher o quadro
dos referidos profissionais, valorizando
a classe. A Secretaria de Mobilidade
Urbana, por meio do Departamento de
Transporte Público, informa os horários
atuais da linha 40-Mato Dentro: dias
úteis: Centro-Bairro 5h20, 14h30 e 17h;
Bairro-Centro 7h, 15h30 e 18h20. Em relação à ampliação da frota de ônibus na
linha, a Secretaria informa que, com base
nos dados técnicos verificados, atualmente não há demanda suficiente para
ampliação da frota, uma vez que a média
diária na linha rural está sendo 90 passageiros. Está sendo realizado um estudo
que visa a reestruturação do sistema de
transporte público, o qual apontará o
melhor cenário para o transporte público
no município. A Secretaria de Obras informa que está aumentando as equipes
de manutenção nas estradas rurais. A Secretaria de Educação efetuará os levantamentos dos dados para posterior disponibilidade à vereadora requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 407/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer ao Egrégio Plenário autorização
para a realização da audiência pública
sobre a Primeira Infância, ser presidida
pela vereadora Elisa Representa Taubaté.
Requerimento N° 408/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre o documento orientador para o retorno presencial às aulas.
Of. nº 168/2022
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A Secretaria de Educação efetuará os levantamentos dos dados para posterior
disponibilidade à vereadora requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 409/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre a solicitação de instalação de poste
de iluminação pública.
Of. nº 168/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 410/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre a solicitação de recursos para
o bom funcionamento das atividades dos
cursos na Unidade de Ensino Integral Hildebrando Rocha, Ametra II - Atendimento
Múltiplo na Educação e no Trabalho.
Of. nº 168/2022
O Departamento de Planejamento Organizacional da Secretaria de Educação informa que os equipamentos necessários
para o desenvolvimento das atividades
serão providenciados de acordo com as
condições orçamentárias e mediante os
respectivos procedimentos de compra.
O Departamento informa, ainda, que
quanto aos itens “d” e “e”, tais necessidades são atendidas de acordo com a demanda, tendo em vista os protocolos sanitários vigentes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 411/2022
Autor: Serginho, Elisa Representa
Taubaté
Requer informações sobre permissão de
atendimento médico generalista e especialistas dentro da região onde o paciente reside.
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Of. nº 177/2022
Segundo informa a Gestão de Atenção
Primária à Saúde, os atendimentos
de médicos especialistas acontecem
nas unidades de saúde: UBS Mais
Aeroporto, UBS Mais Fazendinha, UBS
Mais Chácaras Reunidas Brasil, UBS Mais
Independência, UBS Mais Mourisco e
UBS Mais Gurilândia, além da Policlínica
Municipal. Os atendimentos que
compõem a rede básica, generalista
ou clínico, acontecem nas unidades de
saúde (Pamo e ESF), e cada munícipe é
direcionado para a unidade de saúde da
sua área de abrangência, onde ele tem
cadastro vinculado à equipe local. Portanto, os usuários que necessitam de
atendimento nas unidades de saúde da
rede básica são provenientes da microrregião a que pertencem estas unidades.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 412/2022
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito
sobre demanda de munícipes.
Of. nº 168/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que irá consultar a Secretaria de Planejamento para verificar se não se trata de
condomínio particular, e posteriormente
avaliar a possibilidade de atendimento
do pleito.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 413/2022
Autor: Serginho
Requer estudos para sanar empoçamento de águas de chuvas na avenida
Vila Rica, Estiva.
Of. nº 176/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 414/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
projeto para adequar nomenclatura das
auxiliares de saúde bucal da rede pública
e respectiva carga horária.
Of. nº 172/2022
Encaminhamos por cópias as informações prestadas pelo Departamento
de Recursos Humanos e pela Divisão de
Saúde Bucal da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 415/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer à Reitoria da Universidade de
Taubaté que informe sobre o projeto de
expansão no Litoral Norte e impacto orçamentário para operação da Universidade em Caraguatatuba.
Of. R 52/2022
A expansão da Universidade de Taubaté
é uma das metas traçadas no Plano de
Desenvolvimento Institucional, no período compreendido entre 2018 e 2022,
sendo diversas áreas analisadas pelo
setor de marketing e Fapeti durante este
período. A promoção explícita desses estudos somente não foi realizada visto
que esse é um dos muitos projetos empreendidos pela Universidade, e que a
expansão da instituição não foi pauta das
audiências mencionadas. Considerou-se
também, na decisão, a característica do
município de Caraguatatuba, que possui
o maior número de habitantes e maior
taxa de crescimento, sendo superior à
média da RMVale e Região de Bragança
Paulista, um dos maiores IDHM do país
e economia mais relevantes do Litoral
Norte, resultando na maior renda per
capta da região. Soma-se a esses fatos a
logística facilitada que viabiliza o acesso
a todos os públicos da IES (Instituição
de Ensino Superior). Caraguatatuba propicia excelente infraestrutura de estágio na área da saúde aos alunos da

Universidade, contando com um Hospital Regional que atende em diversas
especialidades. O estudo orçamentário
demonstra um retorno bastante significativo, que permitirá mais investimentos
na sede da Universidade de Taubaté.
Conforme solicitado, o detalhamento
segue anexo. O projeto de instalações físicas do campus Caraguatatuba está em
andamento junto à empresa Serveng,
tendo como localidade o Serramar Shopping, sendo a primeira fase (salas de
aula, laboratórios e biblioteca) concluída
para o vestibular de inverno de 2022, e
serão disponibilizadas 60 vagas para os
alunos ingressantes. Após esse ingresso,
o cronograma do projeto permitirá o
ingresso regular (vestibulares de verão
e inverno) de turmas de igual dimensão.
A Unitau possui reserva orçamentária
para locação, móveis e pessoal do novo
campus. Não há que se falar em impacto,
visto que a Universidade não mais
oferece cursos presenciais de graduação
em Ubatuba há vários anos. Atualmente,
só há naquele campus oferecimento de
cursos rápidos de férias - de extensão.
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Reitora
Requerimento N° 416/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudos para privilegiar o pedestre na travessia da Estrada
do Barreiro.
Of. nº 222/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que estão sendo finalizadas as
obras na rua Nivaldo Bonafé Fortes, a
qual fará o binário com a estrada do Barreiro. Para o funcionamento do sistema
binário, os estudos técnicos estão sendo
finalizados para implantação de toda
a sinalização nas duas vias. O projeto
leva em consideração as travessias de
pedestre, o qual será beneficiado com
a implantação de mão única. A previsão
para o início da sinalização horizontal e
vertical neste trecho está diretamente
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ligada à finalização da obra e liberação
da avenida Nivaldo Bonafé Fortes para
o tráfego. Previsão de aproximadamente
60 dias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 417/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requerer ao Egrégio Plenário autorização para realização de audiência pública para debater o Projeto de Lei
11/2022, que trata da regulamentação
da prestação de serviços de transporte
remunerado privado individual de passageiros por meio de aplicativo e os serviços de encomendas e entregas de mercadorias por aplicativos.
Requerimento N° 418/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requerer ao Egrégio Plenário autorização
para realização de audiência pública para
debater o Projeto de Lei 10/2022, encaminhado para esta Casa de Lei, que
versa sobre o Plano Diretor de Turismo
de Taubaté.
Requerimento N° 419/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
melhorias e obras que serão realizadas
no Pronto-Socorro Infantil, no curto e
médio prazos.
Of. nº 222/2022
A Secretaria de Saúde informa que solicitou à Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM que realizasse um projeto arquitetônico para a
obra a ser realizada no Pronto-Socorro
Infantil. O projeto foi recebido pela Secretaria, e compreende a obra de restauração do PSI, devido aos danos causados
pelos desastres naturais. Dessa forma,
o projeto arquitetônico e as questões financeiras para tal reforma estão em
análise por parte da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
24
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Requerimento N° 420/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito a limpeza e manutenção de praça na Av. Oswaldo Barbosa
Guisard, no Jardim Gurilândia.
Of. nº 222/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza/capina será incluída em
sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 421/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer que se determine a elaboração
de projeto orçamentário de construção
de uma pista de skate no Residencial Hércules Masson.
Of. nº 212/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que dará início ao
processo junto à Secretaria de Planejamento solicitando elaboração de projeto
e orçamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 423/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a oferta de
transporte a alunos da rede municipal de
Taubaté.
Of. nº 212/2022
A Secretaria de Educação informa que
efetuará o levantamento dos dados, para
disponibilidade do vereador requerente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 424/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a possibilidade de construção
de uma quadra poliesportiva dentro do
Centro Comunitário “Sebastião Cesário”,
no Cataguá.
Of. nº 216/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qua-
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lidade de Vida informa que até a presente data não há projeto aprovado e
nem previsão orçamentária disponível
para realização do solicitado. No entanto,
o pedido será analisado, a fim de incluir
nas prioridades de construção de equipamentos públicos esportivos em momento oportuno.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 425/2022
Autor: Professor Edson
Requer a limpeza e manutenção do
Centro Comunitário Sebastião Cesário,
no bairro Cataguá.
Of. nº 216/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza/capina será incluída em
sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 426/2022
Autor: Professor Edson
Requer a limpeza de toda a extensão da
Estrada Antônio de Angelis, Cataguá.
Of. nº 216/2022
Por se tratar de área rural, a solicitação
será encaminhada à Secretaria de Obras
para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 427/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a possibilidade de construção de
um campo de futebol no terreno ao lado
de onde será instalado o Pamo no bairro
Santa Luzia Rural.
Of. nº 216/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que até a presente
data não há projeto aprovado e nem previsão orçamentária disponível para a
realização do solicitado. No entanto, o
pedido será analisado, a fim de incluir
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nas prioridades de construção de equipamentos públicos esportivos em momento oportuno.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 428/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
limpeza de terreno rua Orestes Francisco
Vanone, 611 - Estoril.
Of. nº 222/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que foi realizada vistoria no local em
8/2/2021, e o proprietário foi notificado,
conforme NP 38/20. Será realizada nova
vistoria no local para prosseguimento
das providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 429/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Prefeito sobre a
possibilidade de determinar que as Secretarias competentes realizem estudos
técnicos visando a instalação de semáforo na rotatória do Parque Municipal
Sedes, localizada na avenida Amador
Bueno da Veiga nº 220, Jardim Jaraguá.
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está temporariamente afastada.
Prefeito Municipal

Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o cronograma de vacinação antirrábica para cães e gatos.

Requerimento N° 431/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que designe
a Secretaria competente, que realize o
recapeamento asfáltico na rua Edmundo
Morewood do nº 604 ao nº 750 - Estiva.

Of. nº 213/2022
O Centro de Controle de Zoonoses informa que a imunização contra raiva de
caninos e felinos segue orientação da Secretaria Estadual de Saúde, cabendo a
esta repassar, dentro de critérios técnicos,
frequentemente avaliados, a quantidade
de vacinas para tal, bem como parte dos
insumos necessários nos últimos anos.
Vem sendo acompanhado uma mudança
de estratégia, e passou de um modelo
de campanha, restrita a alguns dias durante o ano, para um novo modelo, com
oferta de vacinas durante todo ano, o que
de certa forma leva tempo para que a população se acostume. Aliado a isso, justamente nessa fase que passamos pelo
impacto da pandemia, com o direcionamento de todos os esforços e recursos da
área de saúde voltados para o desenvolvimento de vacinas e sua ampla aplicação.
Dessa forma, o CCZ está no aguardo da
chegada de vacinas e a quantidade para
poder programar as próximas etapas e
divulgá-las à população.
Prefeito Municipal

Of. nº 223/2022
A Secretaria de Obras informa que a rua
se encontra em estudo para contemplação de projeto de recapeamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 432/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao prefeito sobre a
possibilidade de instalação de academia
ao ar livre na rua José Sacramento da
Silva, Santa Helena.
Of. nº 213/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade e a disponibilidade de equipamentos.
Prefeito Municipal

Of. nº 213/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que serão realizados estudos para
implantação de semáforo no local.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 433/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de instalação de
um Ponto de Entrega Voluntária - PEV no
Continental I, II e III.

Requerimento N° 430/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a possibilidade de incluir na
grade da Escola Municipal do Trabalho
da Estiva o curso de inglês.

Of. nº 213/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que se encontra em fase final o levantamento das áreas disponíveis para
a implantação do PEV, e está sendo elaborado cronograma de execução, conforme orçamento de 2022.
Prefeito Municipal

Of. nº 213/2022
A Diretoria de Administração da Escola
da Secretaria de Educação informa que a
grade para o curso de inglês já existe, entretanto, a instrutora que detém o cargo

Requerimento N° 434/2022
Autor: Boanerge

Requerimento N° 435/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de estudo para
implantação de medidas de segurança
viárias no cruzamento da avenida Brasília com a rua Comendador Costa Guimarães, no Bosque da Saúde.
Of. nº 225/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que entrará em sua programação
a implantação do reforço na sinalização
viária no cruzamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 436/2022
Autor: Rodson Lima Bobi

Câmara Municipal de Taubaté, 8.4.2022 - Boletim Legislativo nº 1442

25

ATOS OFICIAIS

Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a falta de médico clínico-geral na
ESF da Vila São Geraldo.
Of. nº 225/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria
da Saúde informa que a profissional que
prestava atendimento na unidade solicitou desligamento em outubro de 2021.
No entanto, há um profissional em apoio
atendendo aos pacientes. Foi solicitada
a contratação de um profissional para
substituição da servidora e que brevemente a unidade contará com o atendimento em sua totalidade.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 437/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
possibilidade de estudo para realização
de alteração viária na rotatória localizada
em frente à Padaria Paraíso, na avenida
São Pedro.
Of. nº 225/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que desenvolverá estudos para
melhorar a segurança e a fluidez viária
no local, e após será avaliada a possibilidade de mudança solicitada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 438/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre os casos em
que a instalação de cancelas ou portões
para controle de acesso em vias públicas
está autorizada.
Of. nº 212/2022
Segue por cópia a relação de loteamentos e acessos fechados identificados
pelo município, fornecida pela Secretaria de Planejamento. Quanto aos requisitos para o fechamento de loteamentos,
as informações constam na Lei Complementar 412/2017 - Plano Diretor Físico
do Município - subseção I - Dos requisitos
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para o fechamento de loteamento (Arts.
311 a 320).
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Requerimento N° 441/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
retirada de exame com hora marcada na
rede municipal de saúde.

Requerimento N° 439/2022
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre a possibilidade de autorizar o estacionamento de
veículos na rua Sacramento em dias e horários específicos.

Of. n º215/2022
A Gestão da Rede de Urgência e Emergência informa que ao serem solicitados
exames laboratoriais para o paciente
na rede de urgência e emergência, não
podem autorizar a saída da unidade,
pois quando o paciente dá entrada, são
responsáveis pelo seu atendimento, e
o pedido de exame faz parte das solicitações do médico para fechar o diagnóstico, e nesse tempo o paciente pode
apresentar piora do quadro, sendo necessários outros cuidados, em alguns
casos podendo ser encaminhado para
sala de emergência. Quando é procurado
o atendimento de urgência, entende-se
que o caso é grave, pois o contrário pode-se buscar atendimento via ambulatorial, com dia e hora marcada.
Prefeito Municipal

Of. nº 212/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a rua Sacramento, por ser uma
via estreita, há sinalização permitindo o
embarque e desembarque, não permitindo a permanência do veículo para garantir melhor fluidez do trânsito. Com
respeito às vagas reservadas para taxistas (mesmo sem táxis estacionados), a
Secretaria de Mobilidade Urbana informa
que elas são regulamentadas pelo artigo
182, inciso XVII, do Código de Trânsito
Brasileiro, não podendo ser utilizadas da
forma sugerida no requerimento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 440/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que realize
a reposição inflacionária aos servidores
da Prefeitura.
Of. n º215/2022
A administração informa que vem trabalhando na reestruturação da tabela de
vencimentos salariais; Com a aprovação
da Lei Complementar 470/2021, com o
Projeto de Lei Complementar 6/3033 já
protocolada nesta Casa, e se encontra
em fase final de elaboração projeto de lei
do Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais a ser protocolado brevemente. Tais projetos, conjuntamente,
não somente buscam a aplicação da reposição salarial, como também trazem
uma série de melhorias aos servidores.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 442/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Prefeito sobre a
possibilidade de incluir o valor do abono
aos servidores inativos da Unitau no
projeto de lei que será encaminhado a
esta Casa Legislativa.
Of. nº 213/2022
Seguem por cópia os esclarecimentos
prestados pela Universidade de Taubaté,
por meio do Ofício R 42/2022, e pelo Instituto de Previdência do Município de
Taubaté, por meio do Ofício 93/2022.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 443/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer a documentação que ampara os
convênios com o Lar Bom Samaritano e
o Lar Irmã Amália para atendimento de
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vagas de educação infantil.
Of. nº 222/2022
A Secretaria de Educação coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 444/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a regularização fundiária dos conjuntos habitacionais de interesse social
cedidos pela Prefeitura aos munícipes.
Of. nº 213/2022
A Secretaria de Habitação, por meio do
Setor de Regularização Fundiária, já realizou a regularização de cerca de 90%
dos conjuntos habitacionais de interesse social, regularizados ou em cartório para regularização. A Secretaria
de informa que está atualizando os cadastros dos moradores cessionários de
casas da municipalidade. Concluídas
as atualizações, os documentos estão
sendo encaminhados ao Cartório de Registro de imóveis para lavratura das escrituras, tão logo seja efetuado o registro, os
munícipes serão chamados a fim de receberem as titulações dos imóveis. A Secretaria ressalta que as famílias que residem
em casas da municipalidade e ainda não
receberam a visita dos servidores devem
aguardar, uma vez que todas as famílias
envolvidas serão visitadas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 445/2022
Autor: Rodson Lima Bobi
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre a ausência do médico Henry
Carvalho Miller na UPA Cecap, no dia
21/2/2022, visto que o nome do mesmo
constava na lista (anexa) para atendimento da população, porém o mesmo
não se encontrava trabalhando.
Of. nº 225/2022
Seguem por cópia as informações pres-
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tadas pela Gestão da Rede de Urgência e
Emergência, da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 446/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o deslizamento de terras na área
externa do Parque Itaim.
Of. nº 219/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que realizou supressão de uma árvore em
condição de risco iminente de acidente e
liberou a via que estava obstruída.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 447/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito implantações de bocas de lobos no Cecap II
Of. nº 219/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação, e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade de realização do serviço.
Prefeito Municipal
.
Requerimento N° 448/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre reposição de medicamentos em
Taubaté.
Of. nº 219/2022
A Gestão de Assistência Farmacêutica da
Secretaria de Saúde informa que: os medicamentos padronizados na Relação
Municipal de Medicamentos Essenciais
- Remume são licitados para aquisição.
Porém, os trâmites licitatórios seguem os
prazos e fluxos próprios, a fim de atender
todos os quesitos da legislação vigente,
inclusive em setores que não competem
à Secretaria de Saúde. As requisições

para aquisição de medicamentos com
interrupção de estoque encontram-se,
cada uma delas, numa determinada fase
do trâmite licitatório. Cabe ressaltar que,
após a emissão da autorização de fornecimento, as empresas têm prazo contratual para a entrega, e são muitos os
fatores que podem ocasionar atraso na
entrega de medicamentos, como: alta de
câmbio do dólar; falta de matéria-prima
no mercado internacional, que ocasiona
aumento significativo no valor dos medicamentos e consequentemente solicitações de cancelamento de contrato
por parte das empresas; por falta de estoque nos fornecedores ou aumento nos
custos do contrato; problemas com o registro da Anvisa, entre outros. Salienta-se
que os serviços de saúde têm registrado
aumento da procura, o que gera consequente aumento de demanda por tratamentos e medicamentos, entretanto,
estão sendo promovidos todos os esforços possíveis para a normalização do
abastecimento de tais itens.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 449/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito informações sobre
a revisão da regionalização do atendimento da Saúde.
Of. nº 219/2022
A Divisão de Atenção Básica informa
que o processo de regionalização é uma
das diretrizes propostas pelo SUS, onde
o vínculo profissional/paciente é estreitado, para que o atendimento seja
cada vez mais humanizado. Nossa regionalização passa periodicamente por adequações, levando em consideração a expansão territorial municipal, ocasião em
que as áreas podem ser novamente delimitadas e usuários agregados a elas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 450/2022
Autor: João Henrique Dentinho
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Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre contratação emergencial de médicos em Taubaté.
Of. nº 219/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que o processo
para contratação emergencial de médicos está em andamento, e o chamamento está sendo realizado conforme
a necessidade da demanda de atendimento de nossas unidades de saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 451/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito podas das árvores na Rodoviária Velha e adjacências.
Of. nº 219/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será incluída em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 452/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre prazo contratual da Essencial
Saúde em Taubaté.
Of. nº 219/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 453/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito podas das
árvores na praça Santa Terezinha.
Of. nº 219/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que as podas das árvores da praça
já estão inseridas em sua programação
de serviços. Por tratar-se de patrimônio
tombado é necessária a elaboração de
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laudos técnicos prévios, que estão em
andamento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 454/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre processo de contratação de OSs na
área da saúde em Taubaté.
Of. nº 219/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 455/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito podas das
árvores da praça da CTI e ruas próximas.
Of. nº 219/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que os serviços solicitados serão incluídos em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 456/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito podas das
árvores na avenida Nove de Julho.
Of. nº 219/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que os serviços solicitados serão incluídos em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 457/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a permanência de pessoas estranhas aos setores restritos nas dependências da UPA San Marino.
Of. nº 219/2022
Seguem, por cópia, as informações pres-

Câmara Municipal de Taubaté, 8.4.2022 - Boletim Legislativo nº 1442

tadas pela Gestão da Rede de Urgência e
Emergência da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 458/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre atendimento da ambulância à paciente da UPA San Marino
Of. nº 219/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Gestão da Rede de Urgência e
Emergência da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 459/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre quantidade de ambulâncias disponíveis na UPA San Marino.
Of. nº 219/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Gestão da Rede de Urgência e
Emergência da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 460/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito Municipal informações sobre providências administrativas na UPA San Marino.
Of. nº 219/2022
A Gestão de Rede de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde
informa que, sobre providências administrativas na UPA San Marino nos dias
17 e 18/2/2022, solicita a especificação
do ocorrido e aproveita para afirmar que
não compactua com qualquer conduta
que fuja da humanização e protocolos de
atendimentos na rede.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 461/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
e providências quanto a prestação de serviços no Cemitério Municipal de Taubaté.
Of. nº 272/2021
Em anexo as informações da Secretaria
de Educação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 462/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o atendimento na UPA San Marino
no dia 18/2/2022.
Of. nº 272/2021
Anexas as informações da Secretaria de
Municipal de Educação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 463/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito cronograma
das manutenções na UPA Santa Helena.
Of. nº 272/2021
O programa não sofreu interrupção,
sendo as cestas básicas distribuídas
mensalmente de maneira regular, conforme cronograma definido pelo Setor de
Cesta Básica, com os acertos necessários
em suas datas, onde e quando couber.
Existem atualmente 3.728 beneficiários
cadastrados no Programa Municipal de
Repasse de Cestas Básicas. Foram distribuídas emergencialmente 70 cestas básicas repassadas pelo Cras Sabará, 69
pelo Cras Três Marias, oito pelo Creas I e
II, 41 pelo Cras Bagé, 68 pelo Cras Santa
Tereza e 51 pelo Cras São Gonçalo, até o
final de fevereiro. Foi realizada avaliação
social por técnicos da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, para
que tais cestas fossem repassadas.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 464/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito manutenções nos
aparelhos de ginástica do Sedes.

A Secretaria de Serviços Públicos informa
que os serviços foram executados.
Prefeito Municipal

Of. nº 219/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção das providências.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 468/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente sinalizações no Jardim da Luz.

Requerimento N° 465/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Prefeito identificações de paradas de ônibus na Vila das Graças.
Of. nº 219/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que em visita técnica pelo local
foi constatada a necessidade de implantação de sinalização vertical e horizontal
de parada de ônibus, sendo definido o
local da implantação da placa em frente
ao nº 755, uma vez que o local indicado
pelo vereador fica próximo a outra placa
instalada a menos de 200 metros.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 466/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao setor competente, continuação do asfalto no Estoril.
Of. nº 219/2022
A Secretaria de Mobilidade informa que
não há projeto viário até o momento
para continuação da malha asfáltica na
avenida Álvaro Marconde de Matos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 467/2022
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito atendimento ao protocolo realizado por munícipes do Parque São Luís.
Of. nº 219/2022

Of. nº 219/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a solicitação entrará em sua
programação para implantação da sinalização viária vertical e horizontal na
rua Benedito Anacleto de Almeida, no
Jardim da Luz.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 471/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer informações ao Prefeito sobre
educação infantil, creches e convênios
para atendimento da demanda.
Of. nº 222/2022
A Diretoria de Administração Escolar informa que, ao final de 2021, a lista de
atendimento em idade não obrigatória
contava com 993 crianças em espera.
Até o presente, essa lista alcança 1.391
crianças, porém, com a previsão de atendimento já para a primeira quinzena de
março de 2022. A Secretaria de Educação
está se empenhando para realizar todos
os atendimentos com a finalidade de reduzir o tempo e espera por vagas, porém,
é necessário considerar as peculiaridades
de geolocalização para o atendimento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 472/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer a implantação de bocas de lobo
inteligentes.
Of. nº 214/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
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que a implantação de bocas de lobo “inteligente” já foi objeto de estudo por esta
municipalidade, porém, sem êxito na instalação. Entretanto, será verificada a viabilidade novamente, em conjunto com a
Secretaria de Obras.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 473/2022
Autor: Professor Edson
Requer a manutenção da iluminação e
limpeza na praça do Sítio Tangará.
Of. nº 216/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a manutenção da iluminação
e a limpeza serão incluídas em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 474/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a instalação dos aparelhos de ar-condicionado na EMEIEF Antônio de Angelis, no Registro.
Of. nº 216/2022
A Secretaria de Educação informa que
efetuará estudo quanto ao solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 475/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a instalação dos aparelhos de ar-condicionado na EMEIEF Braz Silvério
Lemes, Santa Luzia Rural.
Of. nº 216/2022
A Secretaria de Educação informa que
efetuará estudo quanto ao solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 476/2022
Autor: Professor Edson
Requer a manutenção da tela de proteção e pintura da quadra de esportes localizada ao lado da EMEIEF Braz Silvério
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Lemes, Santa Luzia Rural.
Of. nº 216/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que tem a previsão de investimento em manutenção
e reforma de equipamentos públicos esportivos no exercício de 2022, lembrando
que, em sua programação de reformas
de quadras, está prevista para início de
maio, após período chuvoso, e que a lista
de equipamentos prioritários ainda está
em análise.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 477/2022
Autor: Professor Edson
Requer a manutenção e serviço de tapa-buracos na Estrada Municipal Joaquim
Mendes Pereira, Santa Luzia Rural.
Of. nº 216/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação para posterior vistoria no local
para análise da possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 478/2022
Autor: Professor Edson
Requer o corte de mato e limpeza na
quadra de hockey localizada na rua Profa.
Escolástica Bicudo, Independência.
Of. nº 216/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza já foi executada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 479/2022
Autor: Professor Edson
Requer a limpeza e o corte de mato, construção de calçamento e gradil de proteção na obra de prédio abandonado na
esquina das avenidas Prof. Ernesto de
Oliveira Filho x Garcilio da Costa Ferreira,
no bairro Barranco.
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Of. nº 216/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria pelo Serviço
de Fiscalização de Posturas e posterior
adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 480/2022
Autor: Professor Edson
Requer a limpeza, corte do mato e manutenção da calçada ao lado da represa no
Jardim do lago, próximo ao Continental 1.
Of. nº 216/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será inserida em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 481/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de instalação
de cobertura na passagem dos alunos
entre o prédio I e prédio II na EMEIEF Professora Ana Silvia Paolichi Ferro.
Of. nº 216/2022
A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Educação para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 482/2022
Autor: Professor Edson
Requer a manutenção e posterior reativação da cozinha localizada na EMEIEF
Professora Ana Silvia Paolichi Ferro, no
Jardim Continental.
Of. nº 216/2022
A solicitação foi encaminhada à Secretaria de Educação para conhecimento e
adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 483/2022
Autor: Professor Edson
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Requer, com o objetivo de evitar e prevenir alagamentos e poças de água, a
análise e manutenção ao final da rua Iracy
Vilalta Tuan, na região da Independência.

Of. nº 216/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o serviço já foi executado.
Prefeito Municipal

Of. nº 216/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 487/2022
Autor: Professor Edson
Requer a implantação de placas de
“proibido entrada de caminhões” na rua
Iracy Vilalta Tuan.

Requerimento N° 490/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a poda de árvores localizadas no
pátio da Igreja do Santa Luzia Rural.
Of. nº 216/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será verificada a possibilidade de
atendimento no local.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 484/2022
Autor: Professor Edson
Requer a manutenção e melhoria da iluminação na praça localizada na Rua Iracy
Vilalta Tuan, na região da Independência.

Of. nº 216/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que entrará em sua programação
a implantação da placa R-9-up (proibido
trânsito de caminhões - exceto de
utilidade pública) na rua.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 491/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade
Urbana que sinalize e fiscalize a entrada
e saída de alunos da Escola José Ezequiel
de Souza.

Of. nº 216/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que, de acordo com o Departamento de Concessionárias, a solicitação
foi atendida em 8/3/2022.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 488/2022
Autor: Professor Edson
Solicita e indica a possibilidade de implantação de sistema online de localização de
túmulos nos Cemitérios Municipais.

Of. nº 215/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que será feita vistoria técnica no
local para implantação da sinalização
viária necessária, que entrarão em sua
programação.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 485/2022
Autor: Professor Edson
Requer a possibilidade de retirada da
mesinha e bancos na praça da rua Iracy
Vilalta Tuan, na região da Independência.
Of. nº 216/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, a fim
de verificar a viabilidade da remoção solicitada. A Secretaria de Segurança Pública
Municipal informa que intensificará o patrulhamento ostensivo e preventivo com
o emprego da Guarda Civil Municipal na
praça localizada na rua Iracy Vilalta Tuan.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 486/2022
Autor: Professor Edson
Requer a limpeza e manutenção na praça
localizada na rua Iracy Vilalta Tuan, na
região da Independência.

Of. nº 216/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será avaliada quanto à
viabilidade de implantação do sistema.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 489/2022
Autor: Professor Edson
Requer do prefeito municipal a possibilidade de instalação de redutor de velocidade (radar) na avenida Prefeito
Moacyr Freire, na altura do número 555,
Granja Daniel.
Of. nº 216/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que realizará vistoria técnica no
local, a fim de constatar a velocidade
média na avenida Prefeito Moacyr Freire,
bem como volume de tráfego e verificar
se o local atende aos critérios para instalação de radar na altura do nº 555.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 492/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que
realize revitalização da Praça do Parque
São Luís.
Of. nº 215/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza já foi executada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 493/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que
realize a iluminação do parque linear localizado no bairro Parque São Luís.
Of. nº 215/2022
A Secretaria de Serviços Públicos in-
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forma que, de acordo com o Departamento de Concessionárias, a solicitação
foi atendida em 3/3/22.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 494/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria competente que
realize a poda das árvores e a manutenção das calçadas da rua Paulo Dias
Cardoso, no Parque São Luís.
Of. nº 215/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a poda das árvores e a limpeza das
calçadas serão inseridas em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 495/2022
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Saúde que disponibilize vacinas da raiva para munícipes
no ESF Barreiro.
Of. nº 215/2022
O Centro de Controle de Zoonoses informa que a imunização contra raiva de
caninos e felinos segue orientação da
Secretaria Estadual de Saúde, cabendo
a mesma repassar dentro de critérios
técnicos, frequentemente avaliados a
quantidade de vacinas para tal, bem
como parte dos insumos necessários
nos últimos anos, vem sendo acompanhado uma mudança de estratégia, onde
passou de um modelo de campanha restrita a alguns dias durante o ano, para
um novo modelo, com oferta de vacinas durante todo ano, o que de certa
forma leva tempo para que a população
se acostume. Aliado a isso, justamente
nessa fase que passamos pelo impacto
da pandemia de covid-19, com o direcionamento de todos os esforços e recursos da área de saúde voltados para o
desenvolvimento de vacinas e sua ampla
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aplicação. Dessa forma, o CCZ está no
aguardo da chegada de vacinas e a quantidade para poder programar as próximas etapas e divulgá-las à população.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 496/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a disponibilização de informação nos pontos de
ônibus do município.
Of. nº 226/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópias as
informações prestadas pela Secretaria
de Mobilidade.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 497/2022
Autor: Serginho
Requer construção de calçada em frente
à EMEI Ana Maria Zarzur - Imaculada.
Of. nº 226/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação
e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise quanto a possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 498/2022
Autor: Serginho
Requer abertura de acesso para pedestres e pessoas com deficiência no UPA
Santa Helena.
Of. nº 226/2022
A Gestão da Rede de Urgência e Emergência informa que entrou em contato
com o setor de obras, que em breve realizará avaliação para a realização dessa
rampa de acesso na calçada e lombofaixa. Seguem, por cópia, as informações
prestadas pela Secretaria de Mobilidade.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
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Requerimento N° 499/2022
Autor: Serginho
Requer manutenção na pista de skate do
Parque São Cristóvão.
Of. nº 226/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que tem previsão
de investimento em manutenção e reforma de equipamentos públicos esportivos no exercício de 2022 e analisará a
possibilidade de atender futuramente o
pedido do vereador. Quanto à limpeza e
corte de mato, a Secretaria de Serviços
Públicos verificará a solicitação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 500/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre serviços de
assistência de Saúde Bucal.
Of. nº 226/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Divisão de Saúde Bucal.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 501/2022
Autor: Serginho
Requer um levantamento de campo para
regularizar a numeração de casas na
rua Otaviano de Moura Andrade, Jardim
Canuto Borges.
Of. nº 226/2022
As informações poderão ser obtidas
junto ao Serviço de Cadastro Técnico.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 502/2022
Autor: Serginho
Requer votos de pesar pelo falecimento
do Prof. Humberto Puccinelli Filho.
Requerimento N° 503/2022
Autor: Serginho

ATOS OFICIAIS

Requer segurança aos sábados e domingo na Praça Santa Teresinha.
Of. nº 226/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Segurança Pública Municipal.
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 504/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre a falta de
papel higiênico e sabonete no banheiro
do Mercado Municipal.
Of. nº 226/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que há funcionários da limpeza
fixos nos banheiros, a fim de minimizar,
ao máximo, os casos de mau uso das instalações e produtos de higiene. Informa,
ainda, que há disponibilidade de papel
higiênico e sabonetes nos banheiros do
Mercado Municipal.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 505/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade de
se criar um banco de materiais de construção para doação aos munícipes.
Of. nº 226/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Habitação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 506/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade de
instalar mapas turísticos em Taubaté.
Of. nº 226/2022
O diretor de Desenvolvimento de Turismo informa que já deu, no ano de 2021,
um processo para Registro de Preço para
aquisição de totens turísticos a serem
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implantados no município. Devido à indefinição de alguns endereços onde se
situam importantes pontos turísticos do
município, a conclusão deste processo
teve atraso. Após todas as definições,
o município terá totens em formatos
padrão 70x80cm (LxA) indicando essa importante rede de atrações turísticas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 507/2022
Autor: Serginho
Requer a possibilidade de fomentar as
comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil.
Of. nº 226/2022
As Secretarias de Cultura e Economia
Criativa e de Educação informam que
existe um projeto em andamento para tal
comemoração.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 508/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre o obelisco instalado na praça Coronel Vitoriano.
Of. nº 226/2022
A Secretaria de Cultura informa que efetuará uma pesquisa na Área de Museus
para conhecer a “identidade” do obelisco, a fim de proceder a confecção da
placa assim que possível.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 509/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Prefeito informações sobre
melhorias na parte externa da escola
EMEF Professora Docelina Silva de
Campos Coelho, na rua Profa. Odila de
Almeida Carvalho, 920, Jd. Santa Tereza.
Of. nº 224/2022
A Secretaria de Educação informa que
adotará as medidas cabíveis.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 510/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reiterando Requerimento 2266 de
20/10/2021 - Requer informações ao
Exmo. Sr. Prefeito sobre a manutenção
na EMIEIEF Professora Ana Silva Paolichi
Ferro – Continental.
Of. nº 224/2022
A Secretaria de Educação informa que
adotará as medidas cabíveis,a fim de solucionar os problemas apontados.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 511/2022
Autor: Richardson da Padaria
Reitero
Requerimentos
267
de
10/12/2021 - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito
informações da Secretaria de Educação
sobre a manutenção das salas aula e banheiro que hoje estão sendo utilizados
como arquivo diversos na EMEI Maria
Aparecida da Silva Quintanilha.
Of. nº 224/2022
A Diretoria de Administração Escolar da
Secretaria de Educação informa que no
presente momento não há dispositivo de
salas de aulas e banheiros para armazenamento de materiais escolares e outros.
Quanto à possibilidade de reparos, há
previsão para manutenção da unidade,
restando para tanto, a finalização do
certame licitatório em andamento. Já
a construção de novas salas depende
de estudo de demanda. Em relação à
manutenção dos portões, foi verificada
a necessidade com a equipe gestora da
escola, que por sua vez afirmou que não
há necessidade de nenhum conserto ou
manutenção a ser feita no momento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 512/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer ao Prefeito informações da Secretaria de Educação sobre as providências
que estão sendo tomadas diante de tantos
casos de covid-19 no ambiente escolar.
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Of. nº 224/2022
A Diretoria de Administração Escolar
da Secretaria de Educação informa que
todos os protocolos sanitários seguidos
pelas unidades escolares do sistema municipal de educação e procedimentos de
prevenção (incluindo comunicado de
casos aos pais e profissionais) estão disponíveis em https://taubate.sp.gov.br/
educacao. Desde o início do ano letivo
foram registrados 67 casos confirmados
de covid-19 na educação infantil entre
crianças de quatro meses e seis anos de
idade. Também foram confirmados casos
entre profissionais desse segmento, nas
unidades escolares.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 513/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre cobertura da
quadra poliesportiva da Vila Caetano,
bairro rural do Pinheirinho, localizada
ao lado da Escola Municipal Vereadora
Judith Mazella Moura.
Of. nº 226/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que até a presente data não há projeto aprovado em
previsão orçamentária disponível para
realização do solicitado. No entanto, o
pedido será analisado, a fim de incluir
nas prioridades de construção de equipamentos públicos esportivos no momento oportuno.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 514/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, através
da Secretaria competente, informações
quanto ao questionamento enviado pelo
Observatório Político de Taubaté referente ao contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Comercial Vatten
Ltda EPP para aquisição do kit uniforme.
Of. nº 228/2022
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A Secretaria de Educação coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos
que se fizerem necessários.
Prefeito Municipal

início de maio, após período chuvoso e
que a lista de equipamentos prioritários
ainda está em análise.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 515/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre o contrato firmado entre Prefeitura
e o consórcio EcoTaubaté.

Requerimento N° 518/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Prefeito que, através da Secretaria competente, disponibilize iluminação pública no local que especifica.

Of. nº 228/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que efetuará levantamento dos dados solicitados para posterior disponibilidade à
Vereadora requerente.
Prefeito Municipal

Of. nº 228/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será realizada vistoria no local
para posterior adoção das providências
necessárias.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 516/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
quanto à possibilidade de instalação de
câmeras de segurança ou disponibilização de um guarda municipal no Centro
de Distúrbios da Comunicação - Cedic.

Requerimento N° 519/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
acerca do curso de confeitaria que não
vêm acontecendo na Escola Municipal do
Trabalho devido à falta de material.

Of. nº 228/2022
Cumpre-nos enviar por cópia as informações prestadas pela Divisão de
Atenção Especializada.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 517/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
quanto à possibilidade de manutenção
na quadra situada na rua Antônio Giovanelli nº 132, no Cecap 4.
Of. nº 228/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que tem a previsão de investimento em manutenção
e reforma de equipamentos públicos
esportivos no exercício de 2022, ressaltando que em sua programação de reformas de quadras está prevista para
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Of. nº 228/2022
O requerimento foi encaminhado à Secretaria de Educação, para conhecimento
e adoção das providências cabíveis.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 520/2022
Autor: Vivi da Rádio
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito o conserto
do muro da Associação Desportiva da Polícia Militar – ADPM, situado na parte dos
fundos da entidade para o Cecap.
Of. nº 228/2022
O requerimento foi encaminhado à Secretaria de Educação, para conhecimento
e adoção das providências cabíveis, a fim
de solucionar o problema apontado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 521/2022
Autor: Talita Cadeirante
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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o pagamento do “abono Fundeb”
para os professores da Escola de Arte
Maestro Fêgo Camargo.
Of. nº 227/2022
A Diretoria de Administração Escolar da
Secretaria de Educação informa que está
adotando as providências para averiguar
se houve eventual irregularidade no pagamento do complemento.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 522/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Prefeito sobre o
acompanhamento dos alunos com deficiência na rede municipal de ensino.
Of. nº 227/2022
A Secretaria de Educação efetuará levantamento dos dados para posterior disponibilidade à nobre vereadora.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 523/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
a respeito do clube de tiro “Taubatexas
Gun Club”, localizado na Rua Paineiras,
bairro Cataguá.
Of. nº 227/2022
Informamos que se encontra à disposição da nobre vereadora, no Gabinete
do Prefeito, cópia do processo solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 524/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre os protocolos adotados pela Secretaria de Educação contra a Covid-19 na
volta às aulas presenciais.
Of. nº 227/2022
A Diretoria de Administração Escolar
da Secretaria de Educação informa que
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todos os protocolos sanitários seguidos
pelas unidades escolares do sistema municipal de educação e procedimento de
prevenção estão disponíveis em: https://
taubate.sp.gov/educação. As orientações
seguidas pela Secretaria de Educação a
partir do início do ano letivo foram enviadas pela Vigilância Epidemiológica
de Taubaté. Durante o mês de fevereiro,
o Comitê Municipal formado para tomar
as decisões preventivas de controle ao
covid-19 no município discutiu ações que
culminaram no documento norteador
anexo, encaminhado às unidades escolares após orientação final da Secretaria
Estadual de Saúde e posterior reunião
do referido Comitê, que se realizou em
24/2/2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 525/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o cumprimento da Lei Ordinária 4.445 de 15 de dezembro de 2010,
em vigor no município.
Of. nº227/2022
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Divisão de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 526/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente para que possa realizar um estudo
quanto à possibilidade de implantação
de uma câmera do COI próximo da
quadra de skate e da Escola Municipal
Luiz Américo Pastorino, no Residencial
Sítio Santo Antônio.
Of. nº 221/2022
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que as câmeras que
compõe o Centro de Operações Inte-

gradas - COI necessitam de alguns requisitos para serem instaladas ou mudá-las
de local, tais como:
1. Os locais devem estar de acordo com
os índices criminais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo,
apresentando ocorrências (ressaltando
a importância em se lavrar boletim de
ocorrência).
2. O Comando de Policiamento da Área e
a Polícia Civil devem estar de acordo, tornando o local de interesse da segurança
pública.
3. O município deverá ter condições financeiras para suportar os custos da
instalação de uma nova câmera ou mudança de local.
A Secretaria de Segurança Pública ressalta que ao assumir a gestão do COI,
após a conclusão das necessidades efetivas para a melhoria e aprimoramento
do atendimento aos munícipes, está
atuando no sentido de aumentar a utilização das ferramentas disponíveis no
sistema para ampliar as questões voltadas à segurança pública e integração
entre os órgãos responsáveis, inclusive
com avaliação da localização de todas
as câmeras e outros equipamentos voltados ao atendimento ao cidadão.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 527/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine ao departamento competente
para que possa tomar as providências
necessárias quanto à construção de galeria pluvial e bocas de lobo para conter
os alagamentos na rua Zé Macaco, no
Jardim Gurilândia.
Of. nº 221/2022
A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e dentro das possibilidades efetuará vistoria no local para análise
quanto à possibilidade da realização do
serviço solicitado.
Prefeito Municipal
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