
Prefeitura Municipal de Taubate
Estado de São Paulo

Taubaté, àn de o.?F'G' de 2018.

Oficio no 853 l21l8

Senhor Presidente,

Requerimentos n's 1126. 1129 a l13l/2018. de autoria da

Vereadora Loreny Mayara Caetano Roberto

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

REO. 1126 - Informações sobre emendas impositivas:

I- Qual o andamento, resultados e o que foi adquirido com o valor da emenda para

pequenos reparos em cada escola que segue:

o EMEI José Alfredo Lopes Vieira,

o EMEF Diácono José Ângelo Victal,

o EMEI Ana Maria Zarzur (Donana),

o EMEI Maria Benedita dos Santos,

o EMEF Vereador Pedro Grandchamp,

o EMEI Roque Passarelli,

o EMEI Prof. Paulo Camilher Florençano,

o EMEI Profa. Maria Edidh Fernandes Moreira,

o EMEIEF Tomé Poúes Del Rei,

o EMEIEF Prof. Ciniro Mathias Bueno,

o EMEI Jose Bento Alvarenga,

o EMEF Prof. José Sant'Anna de Souza,

o EMEF Ver. Joaquim França,

o EMIEF Prof. Dr. João Baptista Ortiz Monteiro,

o EMEI Prof.'Inês Aparecida Damasceno Vanzella,

o EMEI Maria Pereira Santiago,

o EMIEF Dr. Avedis Victor Nahas,

AVENIDA TIMDENTES, 520 - CEP 12.030-180 - TELEFONE PABX (0XX12) 3625.5000 - FAX: (0XX12) 3621.6444Identificador: 330035003800350031003A00540052004100 Conferência em http://www.splonline.com.br/camarataubate/autenticidade.



Prefeitura Municipal de Taubate
Estado de São Paulo

o EMEI Yan Gabriel Alves Mendanã,

o EMEI Prof. Eliete Santos Pereira Rodrigues,

o EMIEF Profa. Anita Ribas de Andrade,

o EMEF Prof. Walther de Oliveira ( Sonia Maria),

o EMEI Prof. Fabio Moura,

o EMEF Profa. Docelina Silva de Campos Coelho,

o EMEI José Dirceu de C. Carneiro,

o EMEF Prof. Lafayette Rodrigues Pereira,

o EMEI Cecília Mattos Pereira,

o EMEI Maria Luiza da Silva,

o EMEI lrmã Celeste,

o EMEI Prof. Paulo Cicchi,

o EMEI Prof. José Simplício,

o EMEF Profa. Celina Monteiro de Castro.

II- Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda realizada para

instalação de câmeras de monitoramento nas escolas:

o EMEIEF Pref. Guido José Gomes Miné,

o EMEF Prof. Antonio Carlos Ribas Branco,

o EMEF Pref. Álvaro Marcondes de Mattos ,

o EMEI Maria Anunciação B. Patricio.

III - Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda para construção

da Arena Rugby?

IV - Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda para conservação

dos recursos hídricos?

V - Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda para compra de

equipamentos, móveis e utensílios para o Solar do Conselhos?

VI- Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda para compra de

equipamentos, móveis e utensílios para compra do Simube?

VII- Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda

voltada às mulheres em situação de violência doméstica?

para política
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VI[- Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda para criação do

site dos conselhos?

IX- Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda para instalação de

academia ao ar livre na associação de moradores no bairro Água Quente?

X- Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda para prestação de

serviço/OS - Hospital Universitário?

XI- Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda para confecção e

impressão de cartilhas de ação educativa sobre saúde da mulher gestante?

Cumpre-nos encaminhar por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de

Administração e Finanças desta Municipalidade.

REO. 1129 - Informações sobre o Bairro Jardim Mourisco:

I. Solicita-se que disponibilize um Guarda Municipal para fazer a guarda do

CEDIC.
II. Existe a possibilidade de aquisição de novos materiais de apoio pedagógico

(brinquedos) para CEDIC e para o CEMTE?
A Secretaria de Segurança Pública Municipal informa que já se encontra à

disposição do CEDIC um Guarda Civil Municipal para garantir a segurança do local e,

coloca-se à disposição para maiores informações que se fizerem necessárias.
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Coordenadora do CEDIC -

Centro de Distúrbios da Comunicação.
III. Quando será feita a passagem coberta entre a escola e a quadra da EMEF

Cláudio César Guilherme Toledo? Solicita-se cronograma para

acompanhamento das atividades.
A Coordenadora de Curso - Avelina Maria Pereira Granado, da Secretaria de

Educação, informa que não há previsão para cobertura da referida passagem no ano de

2018, sendo que o cronograma do referido ano prioriza as unidades Ramon e Ezequiel e,

a Escola Mourisco entrará no cronograma do ano seguinte.
IV. Há previsão de fazer cobertura nos boxes do PEV e reparo no prédio?

Solicita-se cronograma para acompanhamento das atividades.
A Secretaria de Serviços Públicos informa que para a reforma do referido PEV

se encontra em fase final de licitação a contratação de empresa, para realização dos

serviços, porém, sem previsão, pois o pleito envolve recursos e questionamentos.

V. Quando será feito o conseúo do destelhamento no prédio do Centro POP?,Y
Solicita-se cronograma para acompanhamento das atividades? \'V
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Segundo informa o Departamento de Proteção Social Especial, da Secretaria de

Desenvolvimento, está sendo providenciada a reposição do telhado do predio do Centro

POP, sendo que as obras terão início após a finalização dos certames de aquisição de

materiais.

A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social coloca-se à disposição para

quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

REO. 1130 - Informações sobre a situação dos cemitérios do Município:

Qual o número de jazigos e gavetas disponíveis para a População de

Taubaté?
Qual o número de pagantes pela concessão de solo?
Existe uma lista de espera para ter direito a concessão de solo dos

cemitérios? Solicita-se o envio da lista para acompanhamento.

O presente requerimento foi devidamente encaminhado à Secretaria de Serviços

Públicos, onde as informações ora requisitadas poderão ser obtidas junto àquela

unidade.

REO. 1131 - Informacões sobre empreendimentos de habitacão popular:

I. Qual o déficit habitacional do Município? Solicita-se o envio dos dados para

conhecimento.
Há convênios já formados e/ou em andamento com entes governamentais

para novos empreendimentos? Solicita-se envio do documento e do

cronograma para acompanhamento.

O presente Requerimento foi encaminhado ao Departamento de Habitação,

subordinado à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Assim. todas as

dúvidas poderão ser esclarecidas junto àquela Unidade competente.

JOSE BERNA ORTIZ MO JUNIOR

Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor

Vereador Diego Fonseca Nascimento

Presidente da Câmara Municipal de Taubaté

II.
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AO
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Em atenção ao Requerimento ne tl'26l201,8, expedido pela Nobre Vereadora Loreny
Mayara Caetano Roberto, buscando informações sobre emendas impositivas quanto aos seguintes
questionamentos:

| - Qual andamento, resultados e o que foi adquirido com o valor da emenda para
pequenos reparos em cada escola se segue:

ll - Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda realizada para
instalação de câmeras de monitoramento nas escolas:

Arena Rugby?

lll - Qual andamento e os resultados da aplicação da emenda para construção da

lV - Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda para conservação dos
recursos hídricos?

V - Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda para compra de
equipamentos, móveis e utensílios para o Solar do Conselhos?

Vl - Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda para compra de
equipamentos, móveis e utensílios para compra do Simube?

Vll - Qual andamento e os resultados da aplicação da emenda para política voltada às

mulheres em situação de violência doméstica?

Vlll - Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda para criação do site
dos conselhos?

lX - Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda para instalação de

academia ao ar livre na associação de moradores no baírro água Quente?

X - Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda para prestação de

serviços/OS - Hospital Universitários?

Xlt - Qual o andamento e os resultados da aplicação da emenda para confecção e

impressão de cartilhas de ação educativa sobre saúde da mulher gestante?

Em atendimento ao requerido acima, segue em anexo relatório elaborado pela Área

de Planeiamento e Controle Econômico, com detalhamento das emendas impositivas.

Era o que tínhamos a informar. -\ \

!üwJ_--
Luciana Mária de C-arvalho Abud
Respondendo pelo Expediente da

Secretária de Administração e Finanças
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À
§ecretaria de Finanças

sobre as indagações do Requerimento no 1.126t2018, da câmara de vereadores,
temos a informar.

218 Reforçar a dotação para construção de Arena Rugby

Em andamento, na presente data com emissão
de requisição no 10609/18 pela Secretaria
responsável, no c€tso a Secretaria de Esporte;
os recursos já foram totalmente reservados;
atualmente no Departamento de Compras para
processamento legal da despesa.

222
Reforçar dotação para compra de equipamentos,
móveis e utensílios para o Solar dos Conselhos

Em andamento, na presente data com emissão
de requisições no 3694/18; 4139t19, 4549t19,
4309/16 e 10768t18 peta Secretaria
responsável, no c€rso a Secretaria de
Desenvolvimento e lnclusáo Social; requisição
no 3694118 empenhado no valor de R$
2.840,00 para empresa Suprinet suprim. para
informáica Ltda processo administrativo no
23.694118, requisição no 4139 e 4549
empenhadas no Rg 3.570,00 para empresa
Entek equipamentos Taubaté Ltda processo
administrativo no 23.704,18, requisição no
4309/í8 empenhada no valor de RS 799,90
para empresa L.S. aguiar moveis - Epp no
processo administrativo no 24.964119 e
Requísiçâo 10768118 reservada no valor de R$
799,80 atualmente no Departamento de
Compras para processamento legal da
despesa.

224

Reforçar a dotação para pequenos reparos nas-
escolas abaixo, garantindo o valor de R$ 2.OOO,OO
para cada uma: EMEF Diácono josé Ângelo Victat,
EMEF Vereador Pedro Grandchamp, EMEIEF Tomé
Portes Del Rei, EMEIEF Prof. Ciniro Mathias Bueno,
EMEF Prof. José SanfAnna de Souza, EMEF Ver.
Joaquim França, EMTEF ProF Anita Ribas de
Andrade, EMEF Prof. Walter de Oliveira (Sonia
Maria), EMEF ProF Docelina Silva de Campos
Coelho, EMF Prof. LaÍayette Rodrigues pereira,
EMEF Celina Monteiro de Castro

Em andamento, na presente data com emissâo
de requisição no 5E14l1B pela Secretaria
responsável, no c€tso a Secretaria de
EducaÉo; o recurso empenhado no valor de
R$ 11.735,82 para empresa D.L. tshizucka -
EPP e o valor de R$ 3.939,32 para empresa 7R
Comercial Eirelli - ME processo administrativo
no 32.02218;
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Reforçar a dotação para pequenos reparos nas
escolas abaixo, garanündo o valor de R$2.000,00
para cada uma: EMEI José Alfredo Lopes Vieira,
EMEIAna ManaZazur (Donana), EMEI Maria
Benedita dos Santos, EMEI Roque Passarelli, EMEI
Prof. Paulo Camilher Florençano, EMEI proF. Maria
Edith Fernandes Moreira, EMEIJosé Bento
Alvarenga, EMEI ProF. lnês Aparecida Damasceno
Vanzella, EMEI Maria Pereira Santiago, EMEI yan
Gabriel Alves Mendanã, EMEI Prof. Eliete Santos
Pereira Rodrigues, EMEI Prof. Fabio Moura, EMEI
José Dirceu de C. Cameiro, EMEICecília Mattos
Pereira, EMEI Maria Luiza da Silva, EME| trmã
Celeste, EMEI Prof. Pauto Cicchi, EME| prof. José
Simplício.

Em andamento, na presente data com emissão
de requisição no 5814118 pela Secretaria
responsável, no caso a Secretaria de
Educação; empenhado no valor de R$
16.242,78 para empresa D.L. lshizucka - Epp
e o valor de R$ 5.461,33 para empresa 7R
Comercial Eirelli - ME; processo administrativo
no 32.022118

Reforçar a dotação para compra de equipamentos,
móveis e utensílios para sala do SEMUBE

Em andamento, na presente data com emissão
de requisições no 454í118, 454St1B e 1OZT7t1B
pela Secretaria responsável, no c€lso a
Secretiaria de Desenvolvimento e lnclusão
Social; requisiçáo no 454l empenhada no valor
de R$ 1.822,60 para empresa L.S. aguiar
moveis EPP processo administrativo no
24.Xt4118 , requisição no 4545118 empenhado
no valor de R$ í05,00 para empresa Entek
equipamentos Ltda processo administrativo no

23.7U118 e requisição no 10777t18 reservado
no valor de R$ 596,00; atualmente no
Departamento de Compras para
prooessamento legal da despesa.

Reforçar a dotação para instalação de academia ao ar
livre na associação de moradores no Baino Água
Quente.

Em andamento, na presente data com emissão
de requisição no 93141'18 pela Secretaria
responsável, no cêrso a Secretaria de Serviços
Públicos; o recurso já foi totalmente reservado;
áualmente no Departamento de Compras para
prooessamento legal da despesa.

Reforçar dotação para politica voltada às mulheres
em situação de violência doméstica

Em andamento, na presente data com emissão
de requisição no 3853/í8 pela Secretaria
responsável, no caso a Secretaria de
Desenvolvimento e lnclusão Social; totalmente
empenhada para empresa Rivaldo Valério Neto

- EPP processo administrativo no 28.220t18;
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Reforçar a dotaçâo para conservação dos Recursos
hídricos

Em andamento, na presente data com emissão
de requisi@es no 8605/18 e 8580/1g peta
Secretaria responsável, no caso a Secretaria
de Meio Ambiente; atualmente no
Departamento de Compras para
processamento legal da despesa.

Compra bianual de domínio pera o funcionamento e
manutenção dos conselhos e compra de
equipamentos, moveis e utensílios para os conselhos.

Devolvida a E. Casa de Leis conforme
mensagem no 60/2018, aguardando aprovaçáo
do referido projeto

Reforçar a dotação para a@es de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial hospitalar

Em andamento, na presente data com emissão
das requisições no 95S't/í8, 9559/18 e 9881/j8
pela Secretaria responsável, no caso a
Secretaria de Saúde; requisi@o gSSl/18
empenhado no valor de R$ 2.040,00 para
empresa Langage Editora Lívr.Atív. Eirelli
pro@sso administrativo no 43.110119;
requisição 9559/í8 reservado no valor de R$
9.720,00; atualmente no Departamento de
Compras para processamento legal da
despesa e requisição 9881/18 empenhada no
valor de R$ 71.725,26 para empresa Gomaq -
Maquinas para escritório Ltda processo
administratívo no 63. 345/1 8.

Reforçar dotação para confecção e impressão de
cartilhas de ação educaüva sobre saúde da mulher
gestante

Em andamento, na presente data com emissão
de requisi@es no 695218 e 9805/16 peta
Secretaria responsável, no caso a Secretaria
de Saúde; requisição 6952t18 empenhado no
valor de R$ 7.900,00 para empresa Gráfica
Bandeirantes Ltda ME processo
administraüvo no 32.124118 e requisição no

9805/18 reservada no valor de R$ 11.250,00;
atualmente no Departamento de Compras para
pr@essamento legal da despesa.

Area de
R. de C. Leite

e Controle Econômico
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C§DIC _ Centro de Distúrbios da Comunicação
Av. dos tsombeiros, 615 _ Jd. Mourisco _ Fone: ae-Zf_Sggg.

Frefeitura Muraicipal de Taubatê - av. Tiradentes, 52o - cDp: 12o3o-18o - Tel: 3625-500O.
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aom!nico(ooEstado de São Paulo
Secretaria de Saúde

MEMORANDO

Data: Taubaté 20 de Agosto de 201g.

I)e: CEDIC - Centro de Distúrbios cla CorrrunicaÇáo.
Para: - Dr. João Ebram - Secretario de Saude _ S E S.

Ref. Requerimento 7129/2019 - li[úmero do processo - 3427 /2olg
Data do Protocoto: tB/08/2o18 Data da Elaboração: 13/os/2ts.
Ementa: Requer informações ao Exmo.sr. Prefeito Municipal sobre o bairrcJardim Mourisco.

Autoria: Loreny

- Ini'ormo que as providências cabíveis quanto à segurança já foramadotadas e já expostas à vereadora no dia da visita, conforÃe dados abaixo:

s ColocaÇão de grades em torno dos condensadores de ar condicionado;

o De acordo com o capitão Maciel a câmera do COE, Íicara posicionada de
fi'ente para o prédio do CEDIC;

o Já havia sido autorizado e colocado guarda noturno permanente no
prédio do CEDIC;

o Esta em andamento a compra parâ aquisiçáo de sensores externos.

Era relação à aquisição de brinquedos para o CEDIC e Madre Cecília,
informo que os serviços possuern materiais pêdagógicos e brinquedos, porém
são materiais que sofrem desgastes e quebram com o uso constante pelas
crianças, portanto regularmente planejamos a aquisição de novos materiais,
o que será realizado novamente no próximo ano.

/FgaLeiza L. Prado Leite

aIdentificador: 330035003800350031003A00540052004100 Conferência em http://www.splonline.com.br/camarataubate/autenticidade.


		2018-08-30T12:01:13-0300




