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Requer a convocação do Secretário de 

Desenvolvimento e Inovação a prestar 

esclarecimentos sobre iniciativas para o 

desenvolvimento econômico do município na 

Câmara Municipal de Taubaté. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando o disposto no artigo 9 da Lei Orgânica do 

Município de Taubaté: 

Art. 9º Compete privativamente à Câmara: (redação dada pela 

Emenda nº 38, de 23 de maio de 2007) 

... 

XI - convocar, inclusive por suas Comissões, Secretários 

Municipais, dirigentes de entidades da administração direta e 

das empresas públicas, sociedades de economia mista, 

autarquias e fundações públicas, para prestar, pessoalmente, 

informações sobre assuntos previamente determinados, 

importando em crime de responsabilidade ou desobediência a 

ausência sem justificativa; (redação dada pela Emenda nº 60, de 

5 de dezembro de 2011) 

 

Considerando o disposto no artigo 248 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal: 

CAPÍTULO I 

DA CONVOCAÇÃO DE SECRETÁRIOS E OUTROS 

AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 248 Os secretários municipais, administradores de 

concessionárias de serviço público e dirigentes de entidades da 

administração direta e das empresas públicas, sociedades de 

economia mista, autarquias e fundações públicas comparecerão à 

Câmara ou às suas comissões: (redação dada pela Resolução nº 

206, de 7 de novembro de 2016)  

I - quando convocados para prestar, pessoalmente, informações 

sobre assunto previamente determinado; 

... 
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Considerando que compete à Secretaria de Desenvolvimento e 

Inovação: 

Implementar políticas que estimulem o desenvolvimento 

econômico e tecnológico na indústria, no comércio, nos 

serviços e na agropecuária do município. 

O trabalho desenvolvido visa o crescimento econômico 

sustentável do município, o que representa mais emprego e 

melhor condição de compra para a população e, 

consequentemente, aumento na arrecadação de impostos, o que 

gera mais investimentos e melhorarias na qualidade de vida dos 

taubateanos. É formada por departamentos e áreas responsáveis 

pelo desenvolvimento de projetos para o município. 

A Secretaria de Desenvolvimento e Inovação é composta pelo 

Departamento de Desenvolvimento Econômico, compreendendo: 

– Grupo Executivo Industrial; 

– Grupo Executivo Agropecuário; 

– Grupo Executivo do Comércio e Atividades de Prestação de 

Serviços. 

 

Considerando que nos últimos 12 meses, Taubaté fechou 846 

vagas de emprego, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados), do Ministério do Trabalho. 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado, conforme disposto no art. 9º da Lei Orgânica 

Municipal e art. 248 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taubaté, o Secretário de 

Desenvolvimento e Inovação para que compareça a esta Casa, preferencialmente, em uma 

das datas abaixo: 

- 07/12/2018, às 9 horas, ou; 

- 11/12/2018, às 15 horas, ou;  
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- 18/12/2018, às 9 horas. 

 

Para prestar os seguintes esclarecimentos: 

- Política da doação de áreas; 

- Iniciativas de desenvolvimento econômico criativo; 

- Intersetorialidade no desenvolvimento econômico: possíveis 

parcerias com outras Secretarias para desenvolvimento de iniciativas que visem o 

desenvolvimento econômico; 

- Política de cessão de uso de galpões; 

- Parque Tecnológico; 

- Processos de retrocessão de área; 

- Relacionamento com empresas já instaladas no município, seja 

em terreno cedido pela política de doação de área ou não; 

- Plano Diretor e dificuldades enfrentadas pelas empresas.  

 

Para tanto, solicita-se:  

 

 Uso do Plenário Jaurés Guisard, em uma das datas acima citadas;  

 Transmissão ao vivo pela TV Câmara;  

 Cobertura da Assessoria de Imprensa;  

 Serviço de Copa e Segurança. 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 26 de novembro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 

Vereador Digão (PSDB) 


