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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre a transparência de informações 

prestadas a esta Casa. 

 

Senhor Presidente, 

 

Considerando que a Lei de Acesso à Informação, nº 12.527, de 

18 de janeiro de 2011, assegura o Direito Constitucional previsto no inciso XXXIII do art. 5º 

da Carta Magna Brasileira: 

 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado; 

 

Considerando que, de acordo com o Regimento Interno desta 

Casa, está previsto 

  

Art. 253. Aprovado o requerimento de informações pela Câmara, será o 

pedido encaminhado, por ofício, ao Prefeito, que tem o prazo de quinze dias, 

contados da data do recebimento, para prestar as informações solicitadas. 

 

Considerando que esta vereadora já apresentou, até a presente 

data, 49 requerimentos e, destes, 38 foram formalmente respondidos. No entanto, apesar das 

respostas, existem questões já apresentadas que permanecem pendentes. 

  

  

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

S. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- No requerimento nº 97, apresentado no dia 06/02, 

questionamos quanto a colocação de processos completos no Portal Transparência da 

Prefeitura, uma vez que contratos estavam apresentados sem anexos importantes para sua 

análise. No dia 22/02, a Prefeitura informou que realizaria o procedimento de completar os 

contratos. No dia 12/06, ao consultar o Portal Transparência, ainda não constam todos os 

anexos aos contratos. Quando esse processo será realizado? Qual a data que a Prefeitura 

terá todo o Portal com os anexos contratuais e demais informações pertinentes? 
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II – O requerimento nº 98, também apresentado no dia 06/02, 

também se questiona sobre a disponibilização de contratos no Portal Transparência e na 

resposta, datada do dia 22/02/2017, afirma-se que “a Prefeitura já está adotando as 

providências quanto ao solicitado”. Porém, no dia 12/06/2017, não foi observada nenhuma 

alteração. Quando a Prefeitura implantará essa mudança? 

 

III – O requerimento nº 99, também apresentado no dia 

06/02/2017, em que se questiona: 

 

Pelo qual motivo que a Prefeitura Municipal esta 

mantendo o Convênio com a FUNAP para a realização de serviços de limpeza urbana, 

uma vez que após do dia 31/05/2016 foi assinado o contrato com a ECOTAUBATÉ 

AMBIENTAL S/A, que assumiu a Concessão Administrativa de prestação de serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, inclusive com a realização de 

obras? 

A ECOTAUBATÉ está recebendo da Prefeitura 

Municipal por serviços que estão sendo prestados pela FUNAP? Está havendo duplicidade 

de pagamento? 

Conforme demonstrado em nossos quadros acima, os 

valores pagos à FUNAP após o dia 31/05/2016 totalizam até o dia 31 de dezembro de 2016 o 

montante de R$ 900.327,23 (novecentos mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e três 

centavos). Se ficar comprovada a duplicidade de pagamento, como será feito o ressarcimento 

desse valor aos cofres públicos municipais? 

 

E a resposta enviada pela Prefeitura no ofício do dia 

22/02/2017 informa:  

Não há duplicidade de pagamento, tampouco de serviços. 

Portanto, não há que falar em ressarcimento. 

 

Como se pode observar, as seguintes perguntas não 

foram respondidas: Pelo qual motivo que a Prefeitura Municipal esta mantendo o 

Convênio com a FUNAP para a realização de serviços de limpeza urbana, uma vez que 

após do dia 31/05/2016 foi assinado o contrato com a ECOTAUBATÉ AMBIENTAL 

S/A, que assumiu a Concessão Administrativa de prestação de serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, inclusive com a realização de obras? A 

ECOTAUBATÉ está recebendo da Prefeitura Municipal por serviços que estão sendo 

prestados pela FUNAP?  

Solicita-se, então, que as perguntas selecionadas sejam 

respondidas. 

 

IV – O requerimento nº 276, apresentado no dia 

20/02/2017, também questiona sobre o acesso às informações do Portal Transparência, 
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uma vez que não constam no referido portal. Solicita-se a colocação das informações. 

Quando essa documentação será preenchida? 

 

V – O requerimento nº 278, também apresentado no dia 

20/02/2017 solicitava acesso à lista de espera de crianças para Educação Infantil. A 

resposta informava que era possível ver o documento na Secretaria de Educação. No 

entanto, reafirma-se a solicitação de envio da lista com o fim de se consultar o número de 

crianças na lista de espera, de acordo com a escola solicitada e data de declaração de 

interesse.  

 

VI – No requerimento nº 341, apresentado em 

06/03/2017, questiona-se sobre a vacância de cargos efetivos na Secretaria de Educação. 

No entanto, a resposta traz o número de cargos efetivos ocupados na SEED, no entanto, 

não responde o questionamento. Solicita-se, então, que sejam respondidas as seguintes 

perguntas: 

a) Há cargos efetivos vagos?  

b) Se houverem cargos efetivos vagos, por qual motivo 

não se chamam os aprovados no concurso vigente? 

 

VII – O requerimento nº 458 realiza as seguintes 

questões: 

                                                  I – Em que estágio se encontra a elaboração do Plano de 

Carreira dos Serviços Públicos Municipais de Taubaté?  

 

II- Qual a previsão para que o mesmo seja encaminhado à 

Câmara Municipal? 

 

Sendo que a resposta foi a seguinte: 

Com relação ao assunto ora abordado temos a informar que 

todas as tratativas estão sendo feitas, nos mais diversificados segmentos desta 

Municipalidade, a fim de regularizar a situação ora apontada. 

 

Como se pode observar, a pergunta não foi respondida. Sendo 

assim, solicita-se que seja informado qual a previsão em dias de envio do Plano de Carreira 

à Câmara? Em qual setor da Prefeitura encontra-se o projeto do Plano de Carreira e o que 

ainda falta para sua finalização? 

 

VIII – O requerimento nº 456, aprovado na Sessão Ordinária 

do dia 13/03/2017, solicita: 

 

 É possível nos fornecer o inteiro teor do processo administrativo 

que autorizou a empresa Lobo Eventos a realizar nos dias 10,11 e 12 de março do corrente 

ano no logradouro público denominado “Avenida do Povo” Professor Walter Thaumaturgo, o 
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evento particular para comercialização de automóveis denominado “Feirão dos Amigos”, o 

qual contenha, inclusive, a solicitação feita pela empresa e o respectivo despacho do 

responsável pela Prefeitura Municipal de Taubaté autorizando a mesma a utilizar-se do espaço 

publico? 

Sendo que a resposta dada é a seguinte:  

Em atenção ao Requerimento em referência, a Secretaria de 

Planejamento informa que o processo administrativo referente ao assunto encontra-se à 

disposição para vistas. 

 

Levando em consideração o disposto na Lei de Acesso à 

Informação, a resposta não foi respondida. Seria possível receber uma cópia do inteiro teor 

do documento? Se não, por qual motivo? 

 

IX – O requerimento nº 580, aprovado na sessão do dia 

27/03/2017, questiona a realização do feirão de automóveis no Mercatau, todos os 

domingos. A seguinte pergunta não foi respondida: 

Tratando-se de espaço com aglomeração de pessoas, há 

certificado de vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros para situações de ocupação 

temporária de espaço público? 

Solicita-se que essa pergunta seja respondida. Caso positivo, 

que se envie a cópia do laudo do Corpo de Bombeiros. Caso negativo, qual o motivo? Qual 

o prazo em dias para que a Prefeitura regularize essa situação? 

 

X – O requerimento n.º 579 questiona a parceria Público 

Privada firmada entre a Prefeitura e a empresa ECOTAUBATÉ. Questiona-se sobre o 

envio do cronograma de obras por um prazo mínimo de 6 meses. O referido cronograma 

não foi enviado. Sendo assim, solicita-se o envio deste cronograma bem como o envio de 

uma planilha com o trabalho já realizado nesse período de PPP vigente. 

 

XI – O requerimento nº 576 solicita informações quanto às 

ambulâncias do Pronto Socorro Municipal. Segue abaixo a resposta entregue em 12 de 

abril. 
I – Qual a previsão de melhoria das ambulâncias que hoje atendem no 

Pronto Socorro Municipal, visto que existem mais de 10 ambulâncias circulando hoje e apenas 8 

constavam no pregão realizado no dia 22/03/2017? 

As ambulâncias que compõem a frota pertencente às unidades de urgência e emergência são 

encaminhadas rotineiramente para o Departamento de Frota Patrimonial, o qual é responsável pela 

manutenção, bem como, substituição de peças sempre que necessário para o funcionamento 

ininterrupto dos veículos. 
 

II – Qual a previsão de melhoria dos espaços comuns utilizados pelos 

servidores, visto que o espaço é parte importante da preparação para os atendimentos e bem estar dos 

servidores? 



REQUERIMENTO 
 

REQ50.docx 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

Há programação de reforma de melhoria no local, fazendo-se necessário ressaltar que há refeitório e 

vestiário com sanitários exclusivo para a utilização de todos os Servidores dentro da unidade. 
 

III – Qual a frequência de utilização das ambulâncias? Pede-se que se 

encaminhe o relatório dos últimos 3 meses de entrada/saída e tempo de permanência no atendimento 

de cada ambulância. 

A frequência é extremamente variável, ou seja, são de acordo com as demandas espontâneas 

imprevisíveis, como também sem possibilidade de programação, haja vista, o número variável de 

pacientes que permanecem habitualmente em observação na unidade aguardando vaga hospitalar, os 

quais, variavelmente necessitam fazer exames externos, ou mesmo são transferidos para os hospitais 

de referência da região. 

 

Quanto as respostas apresentadas a este requerimento, 

questiona-se:  

a) No item I, menciona-se que rotineiramente as ambulâncias 

são enviadas para manutenção. Rotineiramente refere-se a que relação de tempo? 

Mensalmente? Semanalmente? A cada 15 dias? De acordo com a demanda? Quem avalia a 

necessidade de se enviar a ambulância para a manutenção? Existe um relatório sobre a 

manutenção de cada veículo? Se sim, solicita-se que se encaminhe cópia do documento.  

b) No item II, menciona-se uma programação de reforma de 

melhoria. Que programação é esta? Solicita-se que se encaminhe cópia dessa 

programação, constando a previsão de data para realização das melhorias e exatamente 

qual seria a melhoria realizada. 

c) No item III, a resposta oferecida não corresponde à 

pergunta apresentada. Sendo assim, solicita-se novamente o controle de entrada e saída de 

cada ambulância e o período de atendimento por um período mínimo de 3 meses. 

 

XII – O requerimento nº 575, também apresentado em 

27/03/2017, questiona a manutenção de estradas rurais. Em resposta enviada no dia 

12/04/2017, foi informado que a requerida manutenção seria incluída na programação de 

trabalho. Solicita-se que seja encaminhada essa programação de trabalho, com a data 

prevista para o trabalho, local a ser realizado e trecho em km a ser trabalhado por dia. 

 

XIII – No requerimento nº 641, do dia 23/03/2017, no item II, 

solicita-se informações sobre a reforma da unidade escolar José Bento Alvarenga, 

conhecida como Chácara Flórida, principalmente no que concerne a construção de 3 salas 

para 100 alunos que estão tendo aula em espaços improvisados. Em resposta enviada no 

dia 19/04/2017, foi informado que ainda está sendo licitada a obra. Existem 3 turmas tendo 

aula em espaços inadequados, expostos às intempéries climáticas. Qual o critério utilizado 

pela secretaria para determinar situação emergencial para a obra? A licitação já foi 

realizada? Qual a previsão em dias para a realização da obra? 

 

XIV – O requerimento nº 694, solicita informações quanto ao 

bairro Esplanada Santa Terezinha. Quanto à resposta do item I, questiona-se qual o 
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cronograma de construção de coberturas em quadras municipais. É o mesmo cronograma 

de obras apresentado no ofício nº 388/2017, de 19 de abril? 

 

XV – No supracitado requerimento, no item IV, menciona-se 

uma programação da Secretaria de Mobilidade Urbana para implantação de sinalização. 

Quais bairros constam na programação? Qual a programação de estudos para melhoria na 

sinalização? 

 

XVI – O requerimento nº 724, sobre a implantação de um 

Centro de Treinamento Internacional para atletas de alto rendimento solicita, no item II, 

uma cópia do inteiro Teor do Termo de Cessão do Uso da área Pública. A resposta nº 

452/2017 não apresenta cópia do referido documento. Solicita-se que seja encaminhado o 

documento de inteiro teor. 

 

XVII – O requerimento nº 748 trata dos processos licitatórios 

realizados pelo município. No item I, questiona quais os critérios de análise de urgência 

para realização de obras, como a situação citada no inciso XIII deste requerimento. A 

resposta apresentada cita apenas que a análise é realizada em conjunto pelas Secretarias 

competentes. Questiona-se: quais os critérios utilizados nessa análise? 

 

XVIII – O requerimento nº 749 questiona o procedimento 

interno da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social para cadastro populacional. 

No entanto, a resposta informa sobre o processo que o munícipe deve realizar para efetivar 

seu cadastro populacional. Qual o trâmite interno para a realização do cadastro?  

 

XIX – O requerimento 908 trata de melhorias para o bairro 

Portal da Mantiqueira e solicita cronograma de melhorias na iluminação, revitalização de 

praças, limpeza de espaços públicos. A resposta do requerimento menciona que as 

melhorias estão previstas. Qual é essa previsão? Existe um calendário para este 

cronograma? Quais os bairros devem ser contemplados ainda este ano e qual a previsão da 

data? 

 

XX – Também no requerimento 908 questiona-se sobre a 

construção de um parque para cães na região. A resposta no ofício 557/2017 não 

contempla essa pergunta. Existe a possibilidade do município fazer essa adaptação a uma 

praça?  

 

XXI - O requerimento nº 788 questiona o uso do Teatro 

Metrópole e, na resposta apresentada pelo ofício nº 472/2017, é mencionado que o valor 

arrecadado pelo aluguel do Teatro é destinado à Secretaria de Turismo e Cultura e que 

poderia ser verificado diretamente lá o empenho desse valor. No entanto, a Secretaria 

informou que não faz a gestão desse recurso. O dinheiro arrecadado é destinado a conta da 

Prefeitura? Quanto empréstimos foram realizados nos últimos dois anos (2015 e 2016)? 
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Quais aluguéis foram cobrados e quais o espaço foi emprestado? Esse valor arrecadado é 

empenhado em melhorias para a Secretaria de Turismo e Cultura? Se sim, favor 

encaminhar um relatório sobre as melhorias realizadas com esse valor arrecadado nos 

últimos 2 anos (2015 e 2016). Se não, onde este dinheiro está sendo aplicado? 

 

XXII – Ainda, os requerimentos apresentados por esta 

vereadora são destinados ao Prefeito Municipal e que cada secretaria competente se digne 

a responder. Por que, em sua grande maioria, é a Secretaria de Administração e Finanças 

que oferece as respostas? Uma vez que a Secretaria de Administração e Finanças responde 

que é possível que se questione diretamente na secretaria competente, esvazia-se o sentido 

do documento conhecido como requerimento.  

 

XXIII – O requerimento n.º 1049 sobre o bairro EMECAL 

questiona diversos assuntos. Dentre eles, a transferência de uma academia ao ar livre para 

local mais movimentado no bairro. De acordo com a resposta via ofício n.º 621, foi 

informado que a Secretaria de Esportes avaliaria a possibilidade. Qual a previsão dessa 

avaliação? Esta vereadora receberá por ofício a resposta da Secretaria de Esportes? 

 

XXIV – Também no requerimento n.º 1049 questiona-se o 

cronograma de estudos para melhorias viárias principalmente em áreas de tráfego. O ofício 

n.º 621 não trouxe essa resposta. Por isso, pergunta-se novamente: qual o cronograma de 

estudo para melhoria nas áreas de grande tráfego no município? Qual procedimento 

adotado pela Secretaria? 

 

XXV – Questiona-se também a resposta do requerimento n.º 

1050, sobre a Secretaria de Cultura e que foi respondido pelo ofício n.º 621. A resposta não 

condiz com o que foi questionado, uma vez que solicita-se que as informações sejam 

enviadas a esta vereadora, cumprindo o que está disposto na lei. Sendo assim, pede-se que 

esta municipalidade se digne a responder: 

a) Quais são atualmente os funcionários destes respectivos 

cargos? Existem outras portarias designadas para cargos de confiança similares com estes 

citados na SETUC? 

b) Qualquer pessoa pode ser nomeada para estas funções ou 

apenas servidores estatutários da PMT? 

c) Quais são as qualiÍicações (escolaridade) necessárias para as 

funções de assistente técnico, supervisor técnico e chefe de divisão para esta área? Quais são 

as principais atribuições destes cargos? Suas responsabilidades e principais objetivos? 

d) - Quais são os valores das referencias citados - 38, 44 e 48? 

 

XXVI – O requerimento n.º 1104 questiona o itinerário da 

empresa ABC bem como estudos de melhoria e foi respondido via ofício n.º 661. Foi 

informado que os estudos são feitos constantemente. Constantemente refere-se a qual 

unidade de tempo? É realizado mensalmente? A cada 3 meses? Ainda, a população 
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informa que ocorrem mudanças no itinerário com frequência. Como isso é informado ao 

usuário? O aplicativo e o site são atualizados com qual frequência? 

 

XXVII – O requerimento n.º 1105 sobre o Mercatau foi 

respondido pelo ofício n.º 661 que afirma que as respostas podem ser obtidas diretamente 

na Secretaria. Cumprindo com o disposto na lei, solicita-se que a municipalidade se digne a 

responder oficialmente por escrito a esta vereadora o que foi solicitado. 

 

XXVIII – O requerimento n.º 1107 sobre o bairro Cidade 

Jardim foi respondido pelo ofício n.º 661. Sobre as respostas fornecidas, questiona-se: 

a) Sobre os estudos para implantação de academias ao ar livre, 

qual o critério utilizado para se instalar o equipamento? 

b) Sobre o projeto das lâmpadas de LED, qual o prazo em dias 

para a elaboração do projeto? 

 

XIX – O requerimento n.º 1176 também respondido pelo ofício 

n.º 661 responde que a publicação dos recursos dos permiossinários do TCTAU será 

publicado em alguns dias. Qual a previsão em dias para a publicação? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 22 de junho de 2017. 

 

 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


