
Prefeitura Municipal de Taubate
Estado de São Paulo

Taubaté, q de e**

Oficio no 61\ 12018

Senhor Presidente,

Requerimentos n's 965 a 967 e 970/2018. de autoria da

Vereadora Loreny Mayara Caetano Roberto

Em atenção aos Requerimentos em referência, temos a informar que:

REO. 965 - Informacões sobre a criacão da Atividade Integrada da Polícia Civil do

Estado de São Paulo através de convênio com o Município:

I. Sabendo que esta Casa visa o bem-estar e a organrzação social da

Cidade, quando o projeto será apresentado à Câmara Municipal e

qual o praizo para implementação do projeto? Solicita-se envio de

cópia do projeto para estudo prévio.

A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que o Projeto de

Lei que cria a gratificação por desempenho de Atividade Integrada, a ser paga aos

Policiais Civis do Estado de São Paulo, por meio de convênio, encontra-se em

tramitação nas unidades competentes dessa Municipalidade para análise e demais

providências necessárias, para que em data oportuna seja apresentado a essa E. Casa de

Leis.

REO. 966 - Informações sobre a entrega da creche do Jardim Oásis:

I. Qual o prazo real para a entrega da creche do Jardim Oásis?

Solicita-se envio de cronograma para acompanhamento.
II. Sabendo do pacote de creches par^ zerar o déÍicit na Cidade. Qual

prazo para entrega das demais creches? Solicita-se o envio de

relatório contendo as informações.
Segundo informa a Divisão de Obras e Manutenção de Patrimônio

Escolar, da Secretaria de Educaçáo, a construção da EMEI Prof Shirley Aparecida

Gonzaga Capucho, Jardim Oásis, está em fase de conclusão e a previsão de início fe
suas atividades em julho/2018. -J\\ J-.

de 201 8.
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Prefeitura Municipal de Taubate
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As EMEIs Fazendiúa, Hípica Piúeiro e Mantiqueira estão com

previsão de conclusão para o 2o semestrel2}lS.

REO. 967 - Informações sobre políticas de poda de plantas:

I. Qual a política de poda de plantas adotada nos prédios públicos? Solicita-se

envio de relatórios detalhado e de cronograma para acompanhamento.

O presente requerimento foi devidamente encamiúado à Secretaria de Serviços

Públicos onde as informações ora requeridas poderão ser obtidas.

REO. 970 - Informacões sobre a construcão de creche no Bairro Residencial

Bardan:

Sabendo que para a construção de uma unidade escolar é necessário ter um

estudo técnico. Solicita-se o envio das documentações de estudo e

autorização ambiental para construção.

A Divisão de Obras e Manutenção de Patrimônio Escolar informa que a

construção da EMEI Bardan segue como planejado e, após solicitação à Secretaria de

Meio Ambiente para verificações, constatou-se que a ârea destinada para construção da

referida escola não apresenta irregularidades como consta no documento em anexo.

Atenciosamente,

§--

JOSÉ BE RDO ORTIZ

Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor

Vereador Diego Fonseca Nascimento

Presidente da Câmara Municipal de Taubaté
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