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Solidariedade: 
Inverno 

Solidário
O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (Fuss-
ta), iniciou a Campanha 
“Inverno Solidário 2021”. 
As arrecadações podem 
ser feitas até o dia 17 de 
setembro.

A campanha deste ano 
tem como objetivo arre-
cadar mantas e cobertores 
novos para serem distri-
buídos para as pessoas em 
situação de rua e vulnera-
bilidade e ajudá-las a en-
frentarem esses meses de 
frio intenso.

As doações podem ser 
entregues na Praça Félix 
Guisard (Praça da CTI), nº 
11, centro, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h. Também 
é possível que as doações 
sejam retiradas no local 
escolhido, para isso é ne-
cessário fazer a solicitação 
pelo telefone 3621-7567.

Em paralelo, a Fussta se-
gue arrecadando alimen-
tos através da Campanha 
“Doses de Esperança, Ges-
tos de Amor”, que con-
tinua recebendo doações 
em todos os pontos de va-
cinação de COVID-19 no 
município. 

Programa 
Bolsa do Povo

Foi anunciada esta sema-
na a criação do Programa 
Bolsa do Povo. A iniciativa 
tem como objetivo concen-
trar a gestão de benefícios, 
ações e projetos para pes-
soas em situação de vulne-
rabilidade social. 

Somente para 2021, estão 
previstos R$ 1 bilhão em 
recursos para o Bolsa do 
Povo. Nele foram incorpo-
rados os programas Renda 
Cidadã, Via Rápida, Bol-
sa-Trabalho, Ação Jovem, 
Bolsa Talento Esportivo e 
o auxílio-moradia emer-
gencial (Aluguel Social). 

Também está prevista a 
contratação de mães e 
pais nas escolas, além da 
contratação de agentes de 
apoio na Saúde. 

O programa Bolsa do Povo 
vai pagar benefícios de até 
R$500 e poderá beneficiar 
até 500 mil pessoas direta e 
indiretamente nos 645 mu-
nicípios do Estado, entre 
eles a cidade de Taubaté.

Com a aprovação do Pro-
grama Bolsa do Povo, o 
programa Bolsa-Trabalho 
poderá chegar a um salário 
mínimo, e a jornada de ati-
vidade poderá ser fixada 
entre 4 a 8 horas por dia, 
cinco dias na semana. 

Após alta, região 
volta a apresentar 
queda na geração 

de empregos 

Pág. 03



PM: “Operação 
Interior Mais Seguro”
Uma equipe da Força Tática abordou no bairro da 
Estiva, durante a “Operação Interior Mais Segu-
ro”, um indivíduo de 47 anos, circulando em ati-
tude suspeita pela região.

Após consulta aos dados pessoais do suspeito, 
foi constatado um mandado de prisão em aberto 
pelo crime de furto e ainda um total de 11 pro-
cessos em andamento na fórum. O homem foi 
detido e levado para a Delegacia onde permane-
ce à disposição da justiça.

A “Operação Interior Mais Seguro” é desenvol-
vida pela Policia Militar do Estado de São Paulo 
nos municípios do interior, com intensificação no 
combate ao crime organizado, tráfico de drogas, 
tráfico de armas, porte ilegal de armas, entre ou-
troas atividades consideradas crimes.

TráFICO DE DrOgAS

As forças de segurança de Taubaté prenderam dois 
traficantes de drogas. O primeiro caso aconteceu 
no bairro CECAP I. Com o suspeito de 30 anos fo-
ram localizadas centenas de embalagens plásticas 
embaladas à vácuo contendo cocaína, cápsulas 
com cocaína, sete invólucros de maconha, 250 kg 
de maconha, 150 comprimidos de ecstasy, balan-
ça de precisão e r$1.250,00 em espécie. 

A segunda prisão aconteceu no Areão. O homem 
de 36 anos foi detido com dezenas de cápsulas de 
cocaína e ainda uma grande quantia em dinheiro. 
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debAte

Violência 
doméstica 

O isolamento social, medida im-
posta para evitar a propagação do 
novo coronavírus, elevou a expo-
sição das crianças a um maior ín-
dice de violência doméstica. no 
início da pandemia, um relatório 
da organização não governamen-
tal World Vision estimou que até 
85 milhões de crianças e adoles-
centes, entre 2 e 17 anos, pode-
riam se somar às vítimas de vio-
lência física, emocional e sexual 
em apenas três meses em todo 
o planeta. O número representa 
um aumento que pode variar de 
20% a 32% da média anual.  

Para debater esse importante as-
sunto, o departamento de Medi-
cina da universidade de taubaté, 
irá promover hoje (28), às 18h30, 
uma roda de conversa sobre vio-
lência contra a criança, que con-
tará com profissionais das áreas 
da educação, de enfermagem, de 
direito, de medicina e de psicolo-
gia. 

O objetivo do evento é gerar 
uma discussão multiprofissional 
sobre o tema, para trazer olha-
res de diversas profissões, am-
pliando conhecimentos sobre a 
importância do cuidado com as 
crianças. 

Para a mediadora fernanda da 
costa Zöllner, psicóloga e estu-
dante do curso de direito, a visão 
de diferentes profissionais será 
importante para o desenvolvi-
mento da conversa. a aluna con-
ta que uma pesquisa feita pelo 
instagram do curso relatou que 
a maioria das pessoas acreditam 
que as crianças mentem sobre te-
rem sido abusadas sexualmente. 

“acredito que mostrando ques-
tões como essa e os vários pon-
tos de vista, de várias formas 
diferentes que cada palestrante 
tem dentro da sua área, irá am-
pliar a visão das pessoas com re-
lação a esse assunto”, pontua. 

no encontro os participantes po-
derão interagir simultaneamente 
por meio do chat que será dispo-
nibilizado. O encontro será trans-
mitido pela tV unitau.

*da Redação 

Um projeto de lei pro-
tocolado recentemente 
na Câmara Municipal 
pretende instalar uma 

espécie de ‘botão de emergência’ 
nas UPAs (Unidades de Pronto 
Atendimento) 24h em Taubaté. 
De autoria dos vereadores Co-
letor Tigrão (Cidadania) e Talita 
Cadeirante (PSB), o texto foi lido 
no expediente da última sessão 
ordinária e agora deverá tramitar 
na Casa de Leis.

A proposta estabelece que as 
UPAs 24h deverão ser equipadas 
com o botão de emergência que, 
quando acionados, alertarão dire-
tamente a Guarda Civil Municipal 
(GCM).

O projeto de lei ainda determina 
que, caso seja aprovado o texto, 
as unidades deverão contar com o 
equipamento até janeiro de 2022. 

Na justificativa, os parlamentares 
explicam que a ideia do projeto 
surgiu após fiscalização nas uni-
dades, onde funcionários e mu-
nícipes relataram preocupação e 
sensação de insegurança nessas 

unidades de tratamento, especial-
mente no período noturno.

“Com exceção da UPA Central, 
todas as outras UPAs estão loca-
lizadas em áreas periféricas e em 
bairros com maiores índices de 
criminalidade. Durante visitas 
de fiscalização a essas unidades, 
muitos funcionários e munícipes 
nos relataram a constante preocu-
pação e sensação de insegurança 
que vivenciam a todo momento, 
principalmente nos períodos no-
turnos. Inclusive, já foram regis-
tradas algumas ocorrências com 
relação a falta de segurança nesses 
locais”, diz um trecho da justifica-
tiva.

Os autores do projeto ainda res-
saltaram que o botão de emergên-
cia acionará a GCM, tornando o 
atendimento a possíveis ocorrên-
cias ‘mais rápido’. “Com certeza 
contribuirá para o aumento da se-
gurança e tornará mais rápido os 
atendimentos dessas ocorrências. 
Em que pese a GCM contar com 
o número 153 para o atendimen-
to das ocorrências no município, 
é inegável que o acionamento da 
Guarda por um simples botão 
será ainda mais seguro e rápido”, 
continua a justificativa.

De acordo com o texto, os autores 
alegam que a iniciativa legislati-
va não invade a competência do 
prefeito municipal, porque não 
trata da criação, estruturação ou 
atribuição para as secretarias mu-
nicipais. “Apenas prevê a instala-
ção de um simples dispositivo que 
contribuirá para assegurar a regu-
lar prestação de serviços de saúde, 
que poderiam ser interrompidos 
na hipótese de algum ato que ca-
racterize violência”, ressaltaram 
os vereadores.

Projeto similar

Na legislatura passada, a Câma-
ra Municipal de Taubaté havia 
recebido um projeto idêntico, de 
autoria, na ocasião, do ex-verea-
dor João Vidal (PSB). O texto foi 
protocolado na Casa em março de 
2020, e acabou sendo arquivado 
após o encerramento da legislatu-
ra, em dezembro.

No texto apresentado por Vidal, 
a única diferença era o prazo es-
tabelecido para a instalação dos 
botões nas unidades. O projeto do 
ex-vereador previa a instalação 
dos dispositivos até, no máximo, 
o dia 1º de maio deste ano.

SAÚDE E SEGURANÇA

Projeto  
prevê ‘botão de 

emergência’ 
nas UPAs 
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DESEmpREGo

*Por Lucas tavares

Após registrar, por três 
meses consecutivos, 
altas na geração de 
empregos formais, 

Taubaté viu, no mês de abril, 
o número cair novamente. Se-
gundo os dados divulgados 
nesta semana pelo Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados), o município 
encerrou o mês de abril com 
um saldo negativo de 629 em-
pregos.

O desempenho negativo foi 
resultado de 2.154 admissões 
contra 2.783 demissões realiza-
das no mês passado. Apesar da 
baixa em abril, Taubaté encer-
rou o primeiro quadrimestre 
do ano com um saldo positivo 
de 509 empregos gerados.

Entre janeiro e abril, segundo o 
saldo ajustado do Caged, foram 
realizadas 10.615 admissões e 
10.106 demissões em Taubaté, 
o que ocasionou um saldo po-
sitivo de 509 novos postos de 
trabalho.

Na comparação com o mesmo 
período do ano passado, o mu-
nicípio já apresentou uma enor-
me evolução na geração de em-
pregos. Impactados pelo início 
da pandemia da Covid-19, os 
setores do emprego taubatea-

no encerraram 3.434 postos de 
trabalho nos primeiros quatro 
meses de 2020.

Segundo a série histórica do Ca-
ged neste ano, Taubaté iniciou 
2021 com um saldo positivo de 
170 empregos com carteira as-
sinada gerados, resultado de 
2.466 admissões e 2.296 demis-
sões.

Já no segundo mês do ano, o 
saldo positivo apresentou um 
aumento, subindo para 300 
postos de trabalho. Na ocasião, 
Taubaté registrou 2.859 contra-
tações e 2.559 desligamentos.

Em março, o município apre-
sentou um novo aumento no 
saldo de empregos criados, 
passando para 668 postos de 
trabalho, após um total de 
3.136 admissões e 2.468 desli-
gamentos.

Em abril, dois dos cinco setores 
analisados pelo Ministério do 
Trabalho tiveram saldo posi-
tivo em Taubaté: a construção 
civil e a agropecuária. O pri-
meiro encerrou o mês passado 
com 122 empregos gerados em 
Taubaté, após 313 admissões e 
191 desligamentos.

Já a agropecuária, segundo o 
Caged, teve um saldo positi-
vo em Taubaté, de apenas um 
emprego formal gerado em 

abril. No mês passado foram 
cotabilizados 45 contratações e 
44 desligamentos no setor. No 
outro lado da tabela, o setor de 
serviços foi o mais afetado no 
mês de abril. Segundo o balan-
ço, 383 empregos foram perdi-
dos no segmento após 1.060 ad-
missões e 1.443 demissões.

Já a indústria encerrou 338 pos-
tos de trabalho em Taubaté no 
mês de abril, resultado de 634 
demissões contra somente 296 
contratações. Por fim, o comér-
cio completa a lista do ranking 
negativo no município, com 31 
empregos com carteira assina-
da perdidos, fruto de 440 ad-
missões e 471 desligamentos.

região

A RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte), assim como Tauba-
té, também teve desempenho 
negativo no mês de abril. De 
acordo com o Caged, foram 
15.227 admissões e 15.421 de-
missões nas 39 cidades do Vale 
no mês passado, o que ocasio-
nou em 194 empregos perdi-
dos.

Taubaté encabeça a lista das ci-
dades com as maiores perdas no 
mês passado, com os 629 postos 
de trabalho encerrados, seguida 
por Ubatuba, que perdeu 213 
empregos, Aparecida (-168), 

Campos do Jordão (-134), Cara-
guatatuba (-108), Queluz (-71), 
Guaratinguetá (-68), Jambeiro 
(-18), Redenção da Serra (-10), 
Monteiro Lobato (-9), Potim e 
Areias (-8), São Luiz do Parai-
tinga (-5), Paraibuna (-5), São 
José do Barreiro (-2) e Silveiras 
(-1).

Duas das 39 cidades da Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte apresen-
taram saldo zero: Arapeí, que 
não teve admissões nem de-
missões, e Roseira, que regis-
trou 63 contratações e o mesmo 
número de desligamentos.

No ranking positivo, por ou-
tro lado, Caçapava liderou em 
abril, após encerrar o quarto 
mês do ano com 511 empregos 
gerados – resultado de 899 ad-
missões e 388 demissões.

Lorena aparece na sequência, 
com 176 empregos gerados em 
abril, seguida por Pindamo-
nhangaba (100), Piquete (98), 
Jacareí (76), Santa Branca (48), 
Tremembé (45), Cruzeiro (38), 
São José dos Campos (36), São 
Sebastião (28), Canas (20), Ca-
choeira Paulista (16), Cunha 
(15), Ilhabela (13), Santo Antô-
nio do Pinhal (10), Bananal (9), 
Natividade da Serra (8), Lavri-
nhas (6), São Bento do Sapucaí 
(5), Igaratá (4) e Lagoinha (1).

Após três meses em alta, geração de 
empregos volta a apresentar queda
Com 2.154 contratações e 2.783 desligamentos, município encerrou o mês de abril com a perda de 629 empregos; 

saldo no ano, porém, ainda é positivo
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Fanfarra Municipal: 
vagas para novos 
integrantes
A Fanfarra Municipal de Taubaté (FAMUTA) 
abriu vagas para novos integrantes. As inscrições 
poderão ser feitas online ou no Centro Cultural Mu-
nicipal “Toninho Mendes”, de segunda à sexta-fei-
ra, das 8h às 12h e das 14h às 17h. O prazo é até 25 
de junho.

As vagas são para as categorias: escola de balizas, 

linha de frente, sopros metais (trompete, flugue-
lhorn, trombone, eufônio e tuba) e percussão. Para 
escola de balizas os participantes devem ter a par-
tir de 7 anos, já para as demais categorias são a par-
tir de 12 anos.

Nesta semana, a Secretaria de Turismo e Cultura de 
Taubaté oficializou a nova equipe que coordenará 
as atividades da Fanfarra Municipal. A nova equipe 
é formada por profissionais da área de Adminis-
tração, Música e Artes Cênicas tem como objetivo 
fazer com que a FAMUTA continue sendo um corpo 
artístico de referência em todo o Brasil.

Mais informações sobre as vagas podem ser obti-
das pelo telefone (12) 3621 6040 ou pelo email 

cultura@taubate.sp.gov.br. O Centro Cultural Toni-
nho Mendes está localizado à Praça Cel. Vitoriano, 
número 01, no Centro de Taubaté.

UNIVERSIDADE

Inovação: Feira de Oportunidades 

O mercado de trabalho di-
gital e a educação finan-
ceira são temas importan-

tes e, cada vez mais, discutidos 
nos ambientes universitários. O 
mercado digital tem se desen-
volvido desde a inovação da tec-
nologia e, com a pandemia, teve 
um grande crescimento, o que 
deve continuar cada vez mais. 

A Universidade de Taubaté 
(UNITAU) irá promover na pró-
xima semana, nos dias 1 e 2 de ju-
nho, a Feira de oportunidades. O 
evento foi adaptado para o modo 
online e será transmitido pelo ca-
nal no youtube da TV UNITAU. 
As inscrições podem ser feitas 
no site da Universidade. “O ob-
jetivo da feira é proporcionar 
um ambiente de troca de saberes 
sobre carreira, práticas profissio-
nais, mercado de trabalho e em-
pregabilidade. Para aqueles que 
estão iniciando suas escolhas 
profissionais é fundamental um 
evento como esse, que vai pro-
porcionar reflexão, capacitação e 
transformação da sua carreira”, 
explicou a pró-reitora estudantil, 
Profa. Dra. Máyra Cecília Dellú. 

O evento no formato online 
possibilitou a participação de 
profissionais reconhecidos e de 
diversas localizações. “São pro-
fissionais com rica experiência 
no mercado de trabalho e atua-
lizados com a transformação di-
gital. Então, certamente levarão 
os participantes a refletirem essa 
necessidade de transformar suas 
carreiras, se atualizarem e esta-
rem abertos ao aprendizado e, 
consequentemente, ter sucesso”, 
pontua. A Feira de oportunida-
des irá trazer, pela primeira vez, 
um minilab, uma maratona em-
preendedora em que os alunos 
poderão treinar suas habilida-
des, o seu comportamento como 
empreendedor e sua capacidade 
de solucionar problemas reais 
em equipe. Essa atividade é ex-
clusiva para alunos de gradua-
ção nas modalidades presencial 
e EAD. 

As equipes terão mentorias 
com profissionais experientes 
no mercado de trabalho digital. 
“Esperamos um público grande 
e interagindo com nossos convi-
dados. Queremos que todos per-
cebam a força da Universidade 
de Taubaté e o quanto a gente 
consegue chegar mais perto da 
nossa comunidade, ajudando-a 
a transformar a realidade e o seu 
ambiente profissional afirmou a 
docente. Confira a programação 
da Feira de oportunidades da 
UNITAU:

Dia 01/06

. 09h – Abertura – “A importância 
da Diversidade nas Empresas”

. 10h – “O Mundo em 
Rede – Como se destacar 

no mundo digital?”
. 11h – Oficina – “Ferramentas 

para Trabalhar em Equipe”
. 14h e 16h – “Iniciativas Empre-
endedoras do Vale do Paraíba – 

Cases de Sucesso”
. 15h – “Monetizando 
no Mundo Digital”

. 16h – Oficina – “Educação 
Financeira na Carreira 

Profissional: a Chave do Sucesso”
. 18h – “Como me posicionar 

nas Redes Sociais?”
. 19h – “Você tem Desenvolvido 

suas Softs Skills?”

DIA 02/06

. 09h – “Inteligência Financeira”
. 10h – “Como Iniciar 

no Empreendedorismo?”
. 11h - “Iniciativas Empreendedo-

ras do Vale do Paraíba – 
Cases de Sucesso”

. 14h – Oficina – “Estruturas 
Canvas nos Modelos de Negócios”

. 15h – “O Idioma no 
Mundo Global”

. 16h – Oficina – “Como Elaborar 
um Currículo Atrativo”

. 18h – “Tendência do Mercado 
de Trabalho”

. 19h – Encerramento - Minilab

Objetivo 
da feira é 

proporcionar 
um ambiente 
de troca de 

saberes sobre 
carreira, 
práticas 

profissionais, 
mercado 

de trabalho 
e emprego

Os parques mu-
nicipais devem 
reabrir de for-

ma contínua a partir 
da próxima segunda-
feira (31), para a rea-
lização de atividades 
individuais ao ar li-
vre, seguindo medidas 
de segurança contra o 
COVID-19.

Neste final de semana, 
dias 29 e 30 os parques 
estarão abertos a partir 
das 7h às 17h, e conti-
nuarão funcionando 
nos mesmos horário 
também de segunda a 
sexta-feira, para ativi-
dades de lazer e espor-
te de forma individual 
e respeitando o distan-
ciamento social.

Durante o horário de 
funcionamento equi-
pes da Prefeitura atua-
rão em alguns parques 
realizando ações como 
verificação do uso de 
máscara, medição de 
temperatura e a fiscali-
zação para evitar aglo-
merações, que poderá 
contar com a atuação 
da Guarda Municipal 
e Vigilância Sanitária 
caso haja a necessidade.
A Prefeitura destaca 
que é importante que 

essas medidas de fle-
xibilização com a re-
abertura dos parques 
possam ser utilizadas 
de forma segura, cons-
ciente e responsável 
por toda a população, 
priorizando sempre a 
segurança ao escolher 
esses espaços públicos 
para a realização de 
suas atividades de es-
porte e lazer, de modo 
a evitar o contágio pelo 
Coronavírus.

Confira a 
relação Dos 

Parques:

. Horto Municipal - 
Av. Santa Luiza de 

Marillac – Vila São José,
. Parque Monteiro 

Lobato - Rua Mercedes 
Bonafé - Res. Portal 

da Mantiqueira,
. SEDES - Av. Amador 

Bueno da Veiga – 
Jardim Jaraguá, 

. Parque Jardim das 
Nações - Rua Espanha – 

Jardim das Nações, 
. Parque José Pistilli - 
Conjunto Residencial 

Quiririm,
. Parque Adélia Salari 

Indiani - Av.Líbero 
Indiani

LAZER

Parques municipais reabrem com 
novo horário de funcionamento

A partir 
do final 

de semana, 
as áreas 
de lazer
estarão 
abertas 

ao público
para 

atividades 
físicas das 
7h às 17h
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Com taubateanos, Seleção 
Brasileira estreia na Liga 
das Nações

A Seleção Brasileira Masculina de Voleibol es-
treia hoje (28) na Liga das Nações, competição 
que reúne os 16 principais países da modalidade, 
que será realizada na cidade de rimini, na Itália.

O primeiro compromisso dos brasileiros será 
diante da Argentina, em partida programada 
para às 16h, horário de Brasília. Também neste 
final de semana, o Brasil estará em quadra para 
outros dois compromissos. 

Amanhã (29), o time medirá forças com os Es-
tados Unidos. Já no domingo (30) será a vez do 
adversário ser o Canadá. Para estes três pri-
meiros jogos, a Seleção Brasileira contará com 
a presença de dois atletas do Vôlei Taubaté. São 
eles o libero Thales e o oposto Felipe roque 
(foto ao lado). 

rEVEzAMENTO DE ATLETAS

Em virtude da limitação de atletas que cada Se-
leção pode utilizar por partida, apenas 14, a co-
missão técnica do Brasil optou por realizar um 
revezamento entre os atletas convocados para a 
competição. 

Desta forma, o ponteiro João rafael, que também 

defende as cores do Taubaté, ficará à disposição 
para jogar a partir da 7ª rodada, quando o Brasil, 
no dia 9 de junho, enfrentará a Holanda.

VÔLEI

Wander Roberto/Inovafoto/CBV

FUTEBoL AmADoR

Liga: parcerias para ações 
sociais no município 

A Liga Municipal 
de Futebol de 
Taubaté está re-
alizando duas 

campanhas que visam o 
bem-estar da população da 
cidade. Os trabalhos estão 
sendo feitos em conjunto 
com a coletora Thayná do 
Óleo. 

A primeira campanha diz 
respeito ao descarte correto 
de óleo e a segunda sobre 
doação de agasalhos e co-
bertores para a população 
carente. “A divulgação so-
bre o trabalho da coleta de 
óleo de cozinha é muito 
importante, pois colabo-
ra para um meio ambiente 
melhor e menos poluído. 
Muitas pessoas não sabem 
mas o óleo de cozinha usa-
do que é descartado na pia 
pode poluir mais de 25 
mil litros de água e ainda 
estragar o encanamento. 
Atualmente o resultado da 
minha coleta é em torno de 
mil litros por mês. Dentro 
deste meu trabalho, conhe-
ci pessoas em situação de 
rua, sendo assim devido 
ao momento de pandemia, 
essas pessoas estão em uma 
situação ainda pior. O frio 
chegou e decidi arrecadar 
agasalhos e cobertores para 
ajudar essas pessoas. 

A parceria com a Liga aju-
dou muito na divulgação”, 
destacou a coletora.

Além destas duas parce-
rias, a Liga Municipal de 
Futebol está aberta para 
auxiliar em outros projetos 
que buscam auxiliar no co-
tidiano dos taubateanos. 

“A Liga realizou a parceria 
em prol do meio-ambiente. 
Muita gente não sabe o pre-
juízo ambiental quando se 
descarta o óleo de maneira 
incorreta. A Liga também 
abraçou a causa em relação 
a campanha de doação de 
agasalhos e cobertores para 
as população carente. Esta-
mos de portas abertas para 
outras parcerias em prol 
da sociedade, sem nenhum 
tipo de custo, fazendo a 
divulgação junto aos clu-
bes, jogadores e diretores e 
também nas Redes Sociais 
da Liga”, destacou Diego 
Magalhães, presidente da 
Liga. 

Os interessados 
em colaborar com as 

campanhas do descarte de 
óleo e doação de agasalhos 

e cobertores podem entrar 
em contato através do 

telefone (12) 99236-0801.

FUTSAL

Copa LPF: reforçado, Taubaté busca 
primeira vitória na competição

Ednei Rovida/Taubaté Futsal

Fim do mistério: ala/pivô Ernandes está de volta e deve reestrear nesta sexta-feira

Após estrear com 
empate na Copa 
LPF, o Taubaté 
Futsal retorna 

à quadra nesta sexta-fei-
ra (28) para seu segundo 
compromisso na competi-
ção. As novidades do téc-
nico Leandro Reis para a 
partida ficam por conta das 
estreias dos novos jogado-
res que foram contratados 
durante a semana, entre 
eles o ala/pivô Ernandes 
(foto), atleta cuja diretoria 
fez mistério para anunciar 
a chegada.

Natural de Pindamonhan-
gaba, o atleta defendeu o 
Taubaté nos anos de 2015 
e 2016, sendo um dos prin-
cipais jogadores da equipe 
no período em que atuou 
pelo time. Ao longo da car-
reira, Ernandes também já 
defendeu os times da Fer-
roviária (Pinda), São José, 
Pato Futsal/PR, onde em 
2018 foi campeão da Liga 
Nacional, e também Campo 
Mourão/PR, Cascavel/PR 

e por último o Tubarão/SC. 
Quem também irá disputar 
sua primeira partida com 
a camisa taubateana será 
o ala/pivô Kauê Monteiro, 
anunciado como reforço no 
início desta semana. O ala 
Sheldon, que lesionado não 
participou da estreia do 
time, também está à dispo-
sição da comissão técnica 
para realizar seu primeiro 
jogo pelo Taubaté. 

Desfalques

Para o confronto diante do 
Taboão, o técnico Leandro 
Reis não poderá contar 
com o atleta Lucas Vollet, 
que cumprirá suspensão 
automática em virtude do 
cartão vermelho recebido 
na estreia do Taubaté no 
campeonato. O fixo Jojô e o 
ala/pivô Vitinho, lesiona-
dos, estão fora da partida. 

aDversário

Se para o time taubateano o 
compromisso desta sexta-

feira será apenas o segundo 
no torneio, para o Taboão o 
jogo de hoje será o terceiro 
desafio na Copa LPF. Nas 
duas primeiras partidas, o 
time da Grande São Paulo 
obteve 100% de aproveita-
mento, derrotando as equi-
pes do Jacareí/Quinteto e 
da WIMPRO/Guarulhos, 
ambas pelo placar de 2x1, 
resultados que colocaram o 
time na primeira colocação 
do Grupo B.

A partida entre Taubaté e 
Taboão terá início às 18h 
com transmissão ao vivo 
pelas Redes Sociais do 
Taubaté Futsal.

ClassifiCação  
gruPo B

1) Taboão 6
2) FIB/Bauru 5
3) São Paulo 4

4) Yoka/Guaratinguetá 2
5) Taubaté 1

6) Jacareí/Quinteto 0
7) WIMPRO/Guarulhos 0
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DECRETO Nº 15.031, DE 27  DE MAIO  DE 2021 

Altera  e revoga dispositivos do Decreto nº 14.688, de 
16 de março de 2020, que cria o Comitê Municipal de 
Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavirus 
(COVID 19) no Município de Taubaté 

JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 18.440/2020, 
D E C R E T A: 
                       Art. 1º O art. 3º do Decreto nº 14.688, de 16 de março de 2020, fica alterado na seguinte 
conformidade:  
“Art.3º  ... 

Nº Representantes Órgãos/Setores 
6 Vigilância em Saúde : VE e VISA 
2 Serviço de Urgência e Emergência 
2 Atenção Primária à Saúde 
2 Centro de Especialidades 
2 Universidade de Taubaté 
2 Secretaria Municipal de Educação 
2 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 
2 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inclusão social 
2 Secretaria de Esportes e Lazer 
2 Conselho Municipal de Saúde - COMUS 
2 Hospital Municipal Universitário de Taubaté  
2 Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
2 Secretaria Municipal de Segurança Pública 
2 Ordem dos Advogados do Brasil- OAB 

§ 1º O Presidente do Comitê será escolhido entre os membros indicados pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

§ 2º A participação no Comitê será considerada como “serviços relevantes” 
prestados ao Município, não ensejando qualquer remuneração”. 
                              Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 27 de maio de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
MARIO CELSO PELOGGIA 
Secretário de Saúde 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais,  27 de    maio   de 2021. 
ADRIANO VITERBO SOUZA DA SILVA JUNIOR 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo 
 
PORTARIA Nº  760,  DE 27  DE  MAIO  DE 2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes 
no Processo Administrativo nº 18.440/2020 e 
CONSIDERANDO o preocupante cenário epidemiológico global quanto à incidência do novo 
Coronavírus (COVID-19) e a necessidade de medidas preventivas e terapêuticas como forma eficaz de 
controle desta patologia, 
R E S O L V E: 
 
I-  Retificar a Portaria nº 62, de 06 de janeiro de 2021, que nomeia os membros do Comitê Municipal de 
Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus (COVID-19), com a finalidade de articular as ações do 
Plano de Enfrentamento e Contingência para a doença entre todos os serviços de saúde do Município, 
tanto público quanto privados, construindo uma rede de atenção, prevenção e tratamento aos munícipes, 
na seguinte conformidade: 
Secretaria de Saúde 
Fabricio Grasnele Galvão Velasco - Presidente 
Dra. Adriana Cabett dos Santos – Coordenadora Médica 
 
Serviço de Urgência e Emergência: 
Maristela Aparecida dos Santos – Titular  
Dra. Denise Cristina de Oliveira – Suplente 
 
Vigilância em Saúde (VISA e VE): 
Érika Mie Tani de Oliveira – Titular 
Roberta Fabiana de Moura de Moraes – Suplente 
Dra. Maria Ângela Barguil Digigov Vilela Santos - Titular 
Dr. José Antônio S. Cardoso - Suplente  
Evelin de F. G. R. Alves - Titular 
Maria Antonia da Silva Hottum – Suplente 
 
Hospital Municipal Universitário - H-MUT 
Dra. Ana Marta Nicodemo - Titular 
Dra. Marina Moreira – Suplente 

Atenção Primária à Saúde 
Dra. Ana Paula Barretos de Moraes - Titular 
Priscila Rocha Pires da Silva – Suplente 
 
Centro de Especialidades 
Mislene Silva Santos - Titular 
Dra. Marcia Aparecida Rodrigues Chaves – Suplente                                      
 
Secretaria Municipal de Educação 
Gabriela Antônia Corrêa da Silva – Titular 
Orlando Araújo Bonafé – Suplente 
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social 
Adriana Lucci Mussi - Titular 
Natalia Graziela Moraes da Silva – Suplente 
 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
Alexandre Magno Borges - Titular 
Alex Celso Torres de Jesus – Suplente 
 
Secretaria Municipal de Segurança Pública 
Com. Rodnei Monteiro dos Santos - Titular 
Cel. Vanderlei Pereira – Suplente 
 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 
Antonio César Pimenta - Titular 
Lucas da Silva Ferreira Costa – Suplente 
 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
Lucas Alcantara Dominoni – Titular 
Valdevino Luis de Maria Neto – Suplente 
 
Universidade de Taubaté 
Dr. Ruy Felipe Melo Viégas - Titular 
Dra. Maria Stella Amorim Costa Zollner - Suplente 
 
Conselho Municipal de Saúde - COMUS 
Danielison Alves da Silva – Titular 
Benedito Lúcio Coelho – Suplente 
 
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 
Dr. Lucas do Patrocínio Lousada - Titular 
Dra. Thalene Brandão Flauzino de Oliveira - Suplente 
 
II. Referido Comitê será presidido pelo Sr. Fabricio Grasnele Galvão Velasco, sendo que a Dra. Adriana 
Cabett dos Santos atuará como Coordenadora Médica nos trabalhos a serem conduzidos pelo Presidente. 
 Prefeitura Municipal de Taubaté, 27  de maio  de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº 759,  DE 27 DE MAIO DE 2021 
 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 24.805/2021, 
 
R E S O L V E: 

Considerar concedida à servidora SIMONE ARAUJO MIRANDA – matrícula 
18788 – titular do cargo de Professor de Educação Infantil, lotado na Secretaria de Educação, a contar de 
25 de maio de 2021, licença para o trato de assuntos particulares, por um período de até 03 (três) anos, 
sem remuneração, nos termos do Artigo 226, da Lei Complementar nº 001, de 04 de dezembro de 1990, 
atualizada pela Lei Complementar nº 251, de 08 de junho de 2011. 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 27 de maio de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
 

JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 

 
PORTARIA GP Nº 25, DE 27 DE MAIO DE 2021 
 
RENATO DE FREITAS AYELLO, CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, no uso de suas 
atribuições legais, 
 
R E S O L V E: 
 
Considerar atribuída à servidora ANA CAROLINA MOREIRA GOMES – matrícula 29207, a 
incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora NEIDE 
APARECIDA DE FREITAS – matrícula 27602, no período de 12 a 26/05/2021, por motivo de férias 
regulamentares, fazendo jus à diferença de vencimentos. 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 25 de maio de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
 
RENATO DE FREITAS AYELLO 
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 
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Atos oficiais
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA PROCESSO: 12.954/2021 ASSINATURA: 27/05/2021 OBJETO: 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, ÁCIDO 
VALPROICO 50 MG/ML - XAROPE FRASCO 100ML, AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, 
FLUOXETINA 20MG, HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 01ML, 
LIDOCAÍNA CLORIDRATO - ASSOCIADA COM EPINEFRINA, SULFATO FERROSO  
EQUIVALENTE A 40MG E ACICLOVIR 250MG  INJETÁVEL VALOR ESTIMADO: R$ 348.978,00 
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 48/21 
PROPONENTES: 47 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA 
LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 
13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 
13.317/14 E 13.377/14, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06, 
ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14, 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, 
E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: M & M UNIVERSO 
COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS LTDA. PROCESSO: 21.653/2021 ASSINATURA: 
27/05/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS 0 KM TIPO ROAD/STREET OU CITY E 
TRAIL, CONFORME DECRETO DE PADRONIZAÇÃO Nº 14.726/20 VALOR: R$ 72.795,00 
VIGÊNCIA: 12 MESES (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO 
DE PREÇO Nº. 184/20 - PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº. 34.024/20 FUNDAMENTO LEGAL: 
DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS 
REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO 
MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DA LEI FEDERAL 
8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS 
COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE 
PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: TACOMAQ 
INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA ME PROCESSO: 19.194/21 ASSINATURA: 27/05/2021 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO, SELAGEM, LAUDO TÉCNICO E ENSAIO 
EM CRONOTACÓGRAFOS, INCLUINDO EM SUA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA E TODOS OS 
COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM VEÍCULOS 
PESADOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO VALOR: R$ 
3.116,26 VIGÊNCIA: 02 ANOS (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº. 45/20 - PROCESSO ADMINISTRATIVO             Nº. 34.036/20 FUNDAMENTO 
LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS 
ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO 
DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DA LEI 
FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS 
COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE 
PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
 
PROCESSO Nº 26.386/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de hortifrutigranjeiros, constante do presente processo, a favor 
das empresas:CASOLE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, no valor 
de R$ 21.807,00 (Vinte e um mil oitocentos e sete reais);VALE SERV HORTIFRUITGRANJEIROS 
LTDA, no valor de R$ 24.552,62 (Vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois 
centavos); 
Totalizando em R$ 46.359,62 (Quarenta e seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois 
centavos); 
G.P, aos 26/05/2021 
 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 25.802/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 258/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de material medico hospitalar, constante no presente processo, a 
favor das empresas: CIRUROMA COMERCIAL LTDA., no valor de R$ 1.633,50 (Um mil seiscentos 
e trinta e três reais e cinquenta centavos); G. P. VEZONO EIRELI, no valor de R$ 3.515,00 (Três mil 
quinhentos e quinze reais). Totalizando em R$ 5.148,50 (Cinco mil cento e quarenta e oito reais e 
cinquenta centavos); 
G.P., aos 25/05/2021 
 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL  
 
PROCESSO Nº.  25.869/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a prestação de serviços de recondicionamento em radiador com mão de obra 
e fornecimento de material, constante no presente processo, a favor da firma: MARCELA 
AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 ME, no valor total de R$ 1.980,00 (Um mil novecentos e 
oitenta reais); 
G.P, aos 25/05/2021 
 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

PROCESSO Nº.  25.760/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
emplacamento, constante no presente processo, a favor da firma: TAKAO PLACAS MERCOSUL 
LTDA ME, no valor total de R$ 119,90 (Cento e dezenove reais e noventa centavos); 
G.P, aos 25/05/2021 
 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº.  25.749/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de peças para motores automotivos, constante do presente 
processo, a favor da empresa: LUQUIPEÇAS COMÉRCIO EIRELI EPP,no valor total de R$ 3.872,05 
(Três mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinco centavos); 
G.P, aos 25/05/2021 
 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº.  25.647/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de máquinas e 
caminhões, constante do presente processo, a favor da empresa: OXIPAR LOCAÇÃO DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, no valor total de R$73.945,53 (Setenta e três mil 
novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos); 
G.P, aos 25/05/2021 
 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 26.860/21 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 54/21 
D E S P A C H O :  Ratifico o objeto do presente processo em favor da firma  INDÚSTRIA DE 
URNAS BIGNOTTO LTDA., no valor total de R$ 66.500,00 (Sessenta e seis mil e quinhentos reais), 
com base no parecer da Procuradoria Geral do Município da Prefeitura Municipal de Taubaté e conforme 
artigo 24, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, para aquisição de urnas mortuárias; 
G.P., aos 27/05/2021 
 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº.  45.204/20 
LEILÃO Nº. 02/20 
D E S P A C H O:Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
decido pela aplicação da sanção de multa no valor de R$ 230,00 (Duzentos e trinta reais) ao Sr. JOSÉ 
BENEDITO BRESSANIN CORTEZ e penalidade de Suspensão/Impedimento de licitar e contratar com a 
administração, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos da Lei nº. 8.666/93, art. 87, inciso III, vez que a 
defesa prévia apresentada não restou válida a reputar o descumprimento do item 7.2 do edital do referido 
certame. Quanto ao Sr. ADRIANO GIMENEZ PEREIRA, decido pela aplicação de multa no valor de R$ 
5.300,00 (Cinco mil e trezentos reais) e da penalidade de Suspensão/Impedimento de licitar e contratar 
com a administração, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos da Lei nº. 8.666/93, art. 87, inciso III, 
considerando o descumprimento do item 7.2 edital no que se refere aos lotes 23, 66, 68, 69, 71 e 74 do 
leilão em epígrafe. Franqueados o prazo de 05 (cinco) dias para interposição de recursos.  
G.P., aos 26/05/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões eletrônicos abaixo, junto ao 
respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Praça 
Felix Guisard, 11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs, sendo R$ 
38,20 (Trinta e oito reais  e vinte  centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. Os editais 
também estarão disponíveis sem custos, pelo site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br, e pela 
plataforma eletrônica da BBMNET, www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 114/21, que cuida da aquisição de máscaras para proteção e segurança dos alunos da 
Rede Municipal de Ensino de Taubaté, para combate ao cenário de pandemia do COVID-19, por um 
período de 12 meses, com encerramento dia 15.06.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte 
endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 118/21, que cuida de registro de preços para eventual aquisição de medicamentos 
(diversos II), por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia 15.06.21 às 
08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
PMT, aos 27.05.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - Prefeito Municipal. 
 
“A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Taubaté, em cumprimento ao disposto no art. 10, §1º, da 
Lei Federal nº 6938, de 31 de agosto de 1981, e no art. 13, II e VII, do Decreto Municipal nº 14508, de 11 
de junho de 2019, torna público os pedidos de licenciamento ambiental e a concessão de licença 
ambiental”.                                  
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1. Razão Social: Benedito Ataide Martins Epp 
CNPJ: 51.635.316/0001-90 
Logradouro: Rua Francisco da Rocha, nº 12 – Vila Costa  
Município: Taubaté – Estado de São Paulo                                                                                                                                          
Atividade: Serviços de usinagem, tornearia e solda  – CNAE: - 2539-0/01 
Pedido de Licença Municipal de Renovação de Operação 
Data do pedido: 15/04/2021 

 

2. Razão Social: Haack e Santos Indústria e Comércio de Blocos Ltda 
CNPJ: 17.364.485/0001-03  
Logradouro: Avenida José de Angelis, n° 1070 – Monte Belo 
Município: Taubaté – Estado de São Paulo                                                                                                                                          
Atividade: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda  – 
CNAE: 2330-3/01 
Pedido de Licença Municipal de Operação  
Data do pedido: 28/04/2021 

 

3. Razão Social: MFGE Indústria e Comércio Ltda  
CNPJ: 38.077.697/0001-71  
Logradouro: Rua Comandante José Renato Cursino de Moura, n° 1695 – Parque Aeroporto 
Município: Taubaté – Estado de São Paulo                                                                                                                                          
Atividade: Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais e outros  – CNAE: 2229-
3/99 e 2229-3/02 
Concessão da Licença Municipal de Operação nº 00000007 
Data da emissão: 11/05/2021      Data de validade: 11/05/2025 

 

4. Razão Social: Maxi Lajes Ltda 
CNPJ: 03.116.651/0001-30 
Logradouro: Avenida Dom Pedro I, nº 5667 – Jardim Independência 
Município: Taubaté – Estado de São Paulo                                                                                                                                          
Atividade: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda  – 
CNAE: 2330-3/01 
Pedido de Licença Municipal de Operação 
Data do pedido: 19/05/2021 

 

1. Razão Social: Benedito Ataide Martins Epp 
CNPJ: 51.635.316/0001-90 
Logradouro: Rua Francisco da Rocha, nº 12 – Vila Costa  
Município: Taubaté – Estado de São Paulo                                                                                                                                          
Atividade: Serviços de usinagem, tornearia e solda  – CNAE: - 2539-0/01 
Pedido de Licença Municipal de Renovação de Operação 
Data do pedido: 15/04/2021 

 

2. Razão Social: Haack e Santos Indústria e Comércio de Blocos Ltda 
CNPJ: 17.364.485/0001-03  
Logradouro: Avenida José de Angelis, n° 1070 – Monte Belo 
Município: Taubaté – Estado de São Paulo                                                                                                                                          
Atividade: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda  – 
CNAE: 2330-3/01 
Pedido de Licença Municipal de Operação  
Data do pedido: 28/04/2021 

 

3. Razão Social: MFGE Indústria e Comércio Ltda  
CNPJ: 38.077.697/0001-71  
Logradouro: Rua Comandante José Renato Cursino de Moura, n° 1695 – Parque Aeroporto 
Município: Taubaté – Estado de São Paulo                                                                                                                                          
Atividade: Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais e outros  – CNAE: 2229-
3/99 e 2229-3/02 
Concessão da Licença Municipal de Operação nº 00000007 
Data da emissão: 11/05/2021      Data de validade: 11/05/2025 

 

4. Razão Social: Maxi Lajes Ltda 
CNPJ: 03.116.651/0001-30 
Logradouro: Avenida Dom Pedro I, nº 5667 – Jardim Independência 
Município: Taubaté – Estado de São Paulo                                                                                                                                          
Atividade: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda  – 
CNAE: 2330-3/01 
Pedido de Licença Municipal de Operação 
Data do pedido: 19/05/2021 

 

           Câmara Municipal de Redenção da Serra - SP                     
                                                        “Berço da Liberdade Paulista”                                                                                
                                          AV. XV DE                                          NOVEMBRO, Nº 829, CENTRO - CEP 12.170-000 – Tel.: (012) 3676-1280                                                                                                       

 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1º QUADRIMESTRE 2021 – PODER LEGISLATIVO 
 

 

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF: R$ % 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 17.900.461,98 100,0000 
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL   

Montante 497.068,44 2,78 
Limite Máximo (art. 20 LRF) 1.074.027,72 6,0000 
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF) 1.020.326,33 5,7000 
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000 

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 0,00 0,0000 
Saldo Devedor 0,00 0,0000 
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. nº 40 Senado) 0,00 0,0000 
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000 
CONCESSÕES DE GARANTIAS   

Montante 0,00 0,0000 
Limite Legal (art. 9º Res. Nº43 Senado) 0,00 0,0000 
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Exceto ARO)   

Legalizar no Período 0,00 0,0000 
Limite Legal (Inc. I art. 7º Res. Nº43 Senado) 0,00 0,0000 
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000 
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   

Saldo Devedor 0,00 0,0000 
Limite Legal (art. 9º Res. Nº43 Senado) 0,00 0,0000 
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000 

            

 
                                                              Antonio Carlos Freitas Nogueira                            Terezinha de F. M. da Silva 
                                                                             PRESIDENTE                CONTADORA 
                                                                             14.630.521             186908 
      

                                                             Mislaine Adriana Monteiro 
                                                               CONTROLADOR INTERNO 
                                                                    34.502.322-5 
  

Redenção da Serra, 30 de Abril de 2021 
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DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 0,00 0,0000 
Saldo Devedor 0,00 0,0000 
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. nº 40 Senado) 0,00 0,0000 
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000 
CONCESSÕES DE GARANTIAS   

Montante 0,00 0,0000 
Limite Legal (art. 9º Res. Nº43 Senado) 0,00 0,0000 
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Exceto ARO)   

Legalizar no Período 0,00 0,0000 
Limite Legal (Inc. I art. 7º Res. Nº43 Senado) 0,00 0,0000 
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000 
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Saldo Devedor 0,00 0,0000 
Limite Legal (art. 9º Res. Nº43 Senado) 0,00 0,0000 
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                                                                             14.630.521             186908 
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Redenção da Serra, 30 de Abril de 2021 

Edital de convocação

Ficam convocados os membros do Garça Esporte 
Clube para participarem da Assembleia Geral Ex-
traordinária a se realizar no dia 10 de junho 2021 
(10/06/2021) a partir das 19:00 horas, na Avenida 
dos Bandeirantes, 1636, Centro nesta cidade para 
tratar dos seguintes assuntos:

• Eleição e posse da nova diretoria
 executiva (as chapas interessadas em concorrer 
ao pleito deverão fazer suas inscrições na Aveni-

da dos Bandeirantes, 1636, Jd. Maria Augusta, 
até 48 horas antes do início da assembleia.

• Aprovação da alteração do estatuto 
e alteração.

Taubaté, 19 de maio de 2021

Rubens Moreira Mattos
Presidente da Diretoria Provisória

JAZIGO PERPÉTUO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL 
DE TAUBATÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE HERDEIROS

A Prefeitura Municipal de Taubaté, C O N V O C A pelo 
prazo de 30 (trinta) dias, os herdeiros ou sucessores 
(Filhos, netos, pais, avós, cônjuge, sobrevivente, irmãos, 
sobrinhos, etc.), nos termos dos artigos 1603 e seguin-
tes do Código Civil Brasileiro, de: Aurora Fernandes 
Toledo falecida em 31/05/1957, sepultada no  Jazigo Nº 
285 da Quadra Nº 08ª do Cemitério Municipal de Tauba-
té, para comparecerem à Divisão Funerária e Cemité-
rios, localizada na Rua São Benedito, s/n (Velório Mu-
nicipal), no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 
18 horas, munidos de documentos comprobatórios  de 
herdeiros, a fim de habilitarem  no direito de uso do 
respectivo jazigo perpétuo. Esclarece que o referido 
jazigo está sendo reclamado por: Edson Pedro Fernan-
des Vaz, RG: 17.855.574-5 / CPF: 026.029.108/05. Deixando 
como Concessionários do Perpétuo: Fabio Fernandes 
Vaz, Rafael de Paula Vaz e Silva, Benedicta Fernandes 
de Toledo e Fernanda Priscila Moreira Vaz. 
O não comparecimento no prazo acima será presumido 
como renúncia ao referido direito (processo adminis-
trativo nº 6550/2021).          

Secretaria de Serviços Públicos, 
aos 27 de maio de 2021.

Andre Luís da Rocha
Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Alexandre Magno Borges
Secretário de Serviços Públicos 

JAZIGO PERPÉTUO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL 
DE TAUBATÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE HERDEIROS

A Prefeitura Municipal de Taubaté, C O N V O C A pelo 
prazo de 30 (trinta) dias, os herdeiros ou sucessores (Fi-
lhos, netos, pais, avós, cônjuge, sobrevivente, irmãos, 
sobrinhos, etc.), nos termos dos artigos 1603 e seguintes 
do Código Civil Brasileiro, de: Maria Antonia Montei-
ro, falecida em 11/12/1962, sepultada no Jazigo Nº 109  
atual Nº 110 da Quadra Nº 03 do Cemitério Municipal de 
Taubaté, para comparecerem à Divisão Funerária e Ce-
mitérios, localizada na Rua São Benedito, s/n (Velório 
Municipal), no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 18 horas, munidos de documentos comprobatórios de 
herdeiros, a fim de se habilitarem no direito de uso do 
respectivo jazigo perpétuo. Esclarece que o referido 
jazigo está sendo reclamado pelo (filho): João Antonio 
Marcelino, RG: Nº 12.929.632-6 / CPF: Nº 005.281.868/33. 
Deixando como Concessionários do Perpétuo: Sandra 
Regina Marcelino, Paulo Henrique Marcelino, Marilia 
Tereza e Maira de Aguiar Marcelino.
O não comparecimento no prazo acima será presumido 
como renúncia ao referido direito (processo adminis-
trativo nº 53.137/2020).          

Secretaria de Serviços Públicos, 
aos 27 de maio de 2021.

Andre Luís da Rocha
Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Alexandre Magno Borges
Secretário de Serviços Públicos 

COMUNICADO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº UJ/00008/2021/2020 QUE 
ENTRE SI CELEBRA A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DE-
SENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI)  E O INSTITU-
TO I.S DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE 
HUMANA NA DATA DO DIA 17.05.2021 onde o presen-
te instrumento tem por objeto a ampla cooperação 
dos PARTÍCIPES, no âmbito de suas competências insti-
tucionais, na elaboração de programas e projetos de 
Cidades Inteligentes, no sentido amplo, envolvendo 
soluções em Internet das Coisas (IoT), Big Data, Inteli-
gência Artificial, Conectividade, Indústria 4.0, Mobili-
dade, Veículos Elétricos, Smart Grid e Energias Reno-
váveis,  a iniciativa STATION T. LIVING LAB na cidade de 
Taubaté – São Paulo que, ao mesmo tempo, é uma produ-
to-filho da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes.
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Atos da Reitoria 

 
 
PORTARIA R-Nº 120/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
do Processo PSI-0026/21, 
R E S O L V E:Considerar como de efetivo exercício o período de 
22/02 a 23/04/2021, em que DENISE TEREZINHA REBESSI 
CARRILLO, RG nº 15.514.939-8, exerceu a função de Professor 
Colaborador, em caráter de urgência, nos termos do § 2º do Artigo 
33, combinado com alínea “i” do inciso I e inciso II do Artigo 35, da 
Lei Complementar nº 248/2011, para ministrar aulas das disciplinas: 
“Psicologia da Aprendizagem I”, “Psicologia dos Processos 
Educativos I”, “Intervenções e Processos Grupais”, “Estágio 
Supervisionado Específico: Psicologia e Processos Educativos I”, e 
“Trabalho de Graduação – TG”, no curso de Psicologia, disciplinas  
vinculadas  à  Unidade de Ensino – Departamento de Psicologia, 
com vencimento correspondente ao total de horas-aula semanais 
efetivamente cumpridas, considerado o mês de cinco semanas, 
acrescido das vantagens previstas no Art. 36 da citada Lei 
Complementar.  
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia vinte e quatro de maio do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 121/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
do Processo FST-010/21, 
R E S O L V E: Considerar como de efetivo exercício o período de 
22/02 a 13/04/2021, em que BRUNA FERRAZ DE FARIA, RG nº 
44.111.197-X, exerceu a função de Professor Colaborador, em 
caráter de urgência, nos termos do § 2º do Artigo 33, combinado 
com alínea “i” do inciso I e inciso II do Artigo 35, da Lei 
Complementar nº 248/2011, para ministrar aulas das disciplinas: 
“Prática Fisioterapêutica Supervisionada Cardiorrespiratória” e 
“Fisioterapia em Pediatria”, no curso de Fisioterapia, disciplinas  
vinculadas  à  Unidade de Ensino – Departamento de Fisioterapia, 
com vencimento correspondente ao total de horas-aula semanais 
efetivamente cumpridas, considerado o mês de cinco semanas, 
acrescido das vantagens previstas no Art. 36 da citada Lei 
Complementar.  
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia vinte e quatro de maio do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 122/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
do Processo EFI-028/21, 
R E S O L V E: Considerar como de efetivo exercício o período de 
12/03 a 28/04/2021, em que ARMANDO DIAZ GONZALEZ, 
RNE nº V920840-3, exerceu a função de Professor Colaborador, em 
caráter de urgência, nos termos do § 2º do Artigo 33, combinado 
com inciso II do Artigo 35, da Lei Complementar nº 248/2011, para 
ministrar aulas da disciplina: “Aprofundamento em Basquetebol”, no 
curso de Educação Física, disciplina  vinculada  à  Unidade de 
Ensino – Departamento de Educação Física, com vencimento 
correspondente ao total de horas-aula semanais efetivamente 
cumpridas, considerado o mês de cinco semanas, acrescido das 
vantagens previstas no Art. 36 da citada Lei Complementar.  
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia vinte e quatro de maio do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 123/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
do Processo ESC-039/2021, 
R E S O L V E: Apostilar a Portaria R-Nº 047/2021, que admitiu 
GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG nº 38.584.671-X, no 
período de 08/02 a 08/04/2021, na condição de Professor III, 
Temporário,   da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, para 
declarar que a sua admissão foi prorrogada até 07/06/2021 ou até a 
posse do candidato aprovado no Concurso Público de Provas e 
Títulos, Edital R-002/2021, o que ocorrer primeiro, permanecendo 
inalterados os demais termos das citadas portarias. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia vinte e quatro de maio do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 124/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
do Processo PSI-0033/21, 
R E S O L V E: Admitir, na condição de Professor Colaborador, 
nos termos do Art. 33, e inciso II, do Art. 35, da Lei Complementar 
nº 248/2011 (Estatuto do Magistério Superior da Universidade de 
Taubaté), DEBORAH KAROLINA PEREZ, RG nº 27.146.638-8, 
aprovada e classificada em 1º lugar no Processo Seletivo 
Simplificado de Provas e Títulos (Edital PRG nº 01/2021), no 
período de 02/03 a 10/07/2021, para ministrar aulas das disciplinas: 
“Psicologia Social”, no curso de Serviço Social, “Psicologia 
Aplicada ao Direito”, no curso de Direito, “Psicologia” no curso de 
Odontologia, “Psicologia Organizacional”, no curso de Engenharia 
de Produção Mecânica, “Fundamentos da Psicologia dos Grupos”, 
“Estágio Supervisionado Específico – Ênfase: Psicologia e 
Processos de Gestão III”, nos cursos de Psicologia Integral e 
Psicologia Noturno, disciplinas   vinculadas   à  Unidade  de  Ensino 
– Departamento de Psicologia, com vencimento correspondente ao 
total de horas-aulas semanais efetivamente cumpridas, considerados 
o mês de cinco semanas, acrescido das vantagens previstas no Art. 
36 da citada Lei Complementar. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia vinte e quatro de maio do ano dois mil e vinte e um.  
 

PORTARIA R-Nº 125/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
do Processo ODO-035/2021, 
R E S O L V E: Admitir, na condição de Professor Colaborador, 
nos termos do Art. 33, e inciso II, do Art. 35, da Lei Complementar 
nº 248/2011 (Estatuto do Magistério Superior da Universidade de 
Taubaté), PRISCILA DE MACEDO MAXIMO, RG nº 
26.837.469-7, aprovada e classificada em 1º lugar no Processo 
Seletivo Simplificado de Provas e Títulos (Edital PRG nº 01/2021), 
no período de 02/03 a 10/07/2021, para ministrar aulas das 
disciplinas: “Periodontia I”, “Periodontia II”, e “Trabalho de 
Graduação – TG”, no curso de Odontologia, disciplinas   vinculadas   
à  Unidade  de  Ensino – Departamento de Odontologia, com 
vencimento correspondente ao total de horas-aulas semanais 
efetivamente cumpridas, considerados o mês de cinco semanas, 
acrescido das vantagens previstas no Art. 36 da citada Lei 
Complementar. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia vinte e quatro de maio do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 126/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
do Processo FST-011/21, 
R E S O L V E: Admitir, na condição de Professor Colaborador, 
nos termos do Art. 33, e inciso II, do Art. 35, da Lei Complementar 
nº 248/2011 (Estatuto do Magistério Superior da Universidade de 
Taubaté), BEATRIZ PACHECO MONTEIRO, RG nº 
49.540.936-4, aprovada e classificada em 2º lugar no Processo 
Seletivo Simplificado de Provas e Títulos (Edital PRG nº 01/2021), 
no período de 03/03 a 10/07/2021, para ministrar aulas das 
disciplinas: “”Práticas Fisioterapêuticas Supervisionadas 
Cardiorrespiratória”, “Práticas Fisioterapêuticas Supervisionadas em 
Gerontologia”, “Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher”, 
“Fisioterapia do Trabalho” e “Introdução à Saúde Pública”, no curso 
de Fisioterapia, disciplinas   vinculadas   à  Unidade  de  Ensino – 
Departamento de Fisioterapia, com vencimento correspondente ao 
total de horas-aulas semanais efetivamente cumpridas, considerados 
o mês de cinco semanas, acrescido das vantagens previstas no Art. 
36 da citada Lei Complementar. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia vinte e quatro de maio do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 127/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
do Processo ENN-076/20, 
R E S O L V E: Apostilar a Portaria R-Nº 211/2020, (apostilada 
pela Portaria R-Nº 023/2021), que admitiu MARCELO BATISTA 
DA COSTA, RG nº 48.861.416-8, respectivamente, de 02/03/2020 a 
19/12/2020 e de 20/12/2020 a 10/07/2021, na condição de Professor 
Colaborador, da Unidade de Ensino – Departamento de Enfermagem 
e Nutrição, para declarar que o término do contrato foi 17/05/2021, 
permanecendo inalterados os demais termos das citadas portarias. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia vinte e cinco de maio do ano dois mil e vinte e um.  
 
PORTARIA R-Nº 128/2021 - A Professora Doutora Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade de Taubaté, no uso de sua 
competência legal e regimental, e em face dos elementos constantes 
do Processo MED-026/2021, 
R E S O L V E: Admitir, de 22/02/2021 a 21/06/2021, na condição 
de Professor Colaborador, nos termos do Art. 33, combinado com 
alínea “a” do inciso I do Art. 35, da Lei Complementar nº 248/2011 
(Estatuto do Magistério Superior da Universidade de Taubaté), 
CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RG nº 45.201.558-3,  
para ministrar aulas das disciplinas: “Cosmetologia e Formulações 
Cosmética”, “Estágio Supervisionado”, “Eletroterapia Aplicado à 
Estética”, “Epilação”, e “Introdução à Estética e Cosmética”, no 
curso Superior de Tecnologia de Estética e Cosmética, disciplinas   
vinculadas   à  Unidade  de  Ensino – Departamento de Medicina, 
com vencimento correspondente ao total de horas-aulas semanais 
efetivamente cumpridas, considerados o mês de cinco semanas, 
acrescido das vantagens previstas no Art. 36 da citada Lei 
Complementar. 
Publicada pela Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, 
no dia vinte e sete de maio do ano dois mil e vinte e um.  
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora 

 
Selma Notari Gobbo 

Secretária da Reitoria 
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edital de Proclamas de taubatéedital de Proclamas de taubaté

REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Estado de São Paulo 
Comarca de Taubaté 

Cartório de Registro Civil
das Pessoas Naturais 

do 2º subdistrito
Bel. Marcello Verderamo 

Oficial Titular

Faço saber que 
pretendem converter 
a união estável em 
casamento conforme 
artigo 8º da Lei 9.278/96 
conforme cópia 
recebida do Sr. Oficial 
do Registro Civil de 
, THIAGO TEIXEIRA 
CABRAL e DAFNE 
ARACELI ROMAN, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 05 de janeiro de 
1983, de profissão 
professor, residente em 
Taubaté/SP, filho de 
JOSÉ ORLANDO REIS 
CABRAL, falecido em 
Taubaté/SP na data 
de 08 de setembro de 
2008 e de IVONETE 
LOPES TEIXEIRA 
CABRAL, cozinheira, 
nacionalidade brasileira, 
57 anos, natural de 
São Luis do Paraitinga/
SP, nascida na data de 
10 de agosto de 1963, 
residente e domiciliada 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Villa Constitucion, , 
Argentina, nascido a 17 
de setembro de 1986, 
de profissão professora, 
residente em Taubaté/
SP, filha de HECTOR 
RODOLFO ROMAN, 
nacionalidade argentina, 
57 anos, natural de Villa 
Constitucion - Argentina, 
nascido na data de 24 
de setembro de 1963 e 
de ETEL MARGARITA 
IDA SCHIMMEL, 
nacionalidade argentina, 
55 anos, natural de Villa 
Constitucion - Argentina, 
nascida na data de 12 
de dezembro de 1965, 
residentes e domiciliados 
Caraguatatuba/SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , JEFFERSON 
APARECIDO DA SILVA 
CARNEIRO e AGNES 
ROSSI DE ASSIS, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: 
I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de São José dos 
Campos-SP, nascido 
a 22 de maio de 1988, 
de profissão telefonista, 
residente em Taubaté/
SP, filho de SEBASTIÃO 
DE PAULA CARNEIRO, 
68 anos, natural de 
Ibiporã-PR, nascido na 
data de 16 de maio de 
1953 e de ANA MARIA 
DA SILVA CÂNDIDO, 65 
anos, natural de Olímpio 
Noronha-MG, nascida na 
data de 01 de fevereiro 

de 1956, residentes e 
domiciliados em São 
José dos Campos-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 14 de março de 
1988, de profissão 
compradora, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
CARLOS ROBERTO 
DE ASSIS, 62 anos, 
natural de Itajubá-MG, 
nascido na data de 01 
de junho de 1958 e de 
LETICIA ROSSI DE 
ASSIS, 60 anos, natural 
de Taubaté-SP, nascida 
na data de 27 de janeiro 
de 1961, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , GUIDO 
MARTIN e MARTA 
JAQUELINE DE LIMA, 
para o que apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: 
I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de São Paulo-SP, 
nascido a 09 de janeiro 
de 1981, de profissão 
advogado, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de ANTONIO CARLOS 
MARTIN, 67 anos, 
natural de São Paulo-
SP, nascido na data de 
05 de junho de 1953 e de 
SONIA SUELI MARTIN, 
63 anos, natural de 
Americana-SP, nascida 
na data de 21 de outubro 
de 1957, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 15 de outubro de 
1987, de profissão 
advogada, residente 
em Taubaté/SP, filha 
de JOSÉ MARCOS DE 
LIMA, 59 anos, natural 
de Taubaté-SP, nascido 
na data de 20 de outubro 
de 1961 e de MARTA 
JANE DE SOUZA LIMA, 
60 anos, natural de 
Taubaté-SP, nascida 
na data de 01 de abril 
de 1961, residentes 
e domiciliados em 
Taubaté-SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 21 de maio 
de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , THIAGO 
BERALDO PAES e 
MAYARA MOREIRA DA 
SILVA CORNÉLIO, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural de 
Campinas-SP, nascido a 
18 de março de 1987, 
de profissão empresário, 
residente em Taubaté/
SP, filho de ORLANDO 
DE OLIVEIRA 
PAES, autonomo, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 58 anos, 
natural de Floresta/
PR, nascido na data de 
08 de junho de 1962, 
residente e domiciliado 
Andradina/SP e de 
TERESA CRISTINA 
BERALDO, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 
61 anos, natural de São 
Paulo/Capital, nascida 
na data de 09 de julho 
de 1959, residente e 
domiciliada Taubaté-SP.
A  habilitante é natural de 
Pindamonhangaba-SP, 
nascido a 23 de março 
de 1994, de profissão 
estudante, residente 
em Taubaté/SP, filha 
de PEDRO GABRIEL 
CORNÉLIO, autonomo, 
n a c i o n a l i d a d e 
brasileira, 49 anos, 
natural de Aparecida/
SP, nascido na data de 
29 de junho de 1971, 
residente e domiciliado 
Pindamonhangaba/SP e 
de SANDRA MOREIRA 
DA SILVA CORNÉLIO, 
funcionária pública 
estadual, nacionalidade 
brasileira, 45 anos, 
natural de Taubaté/
SP, nascida na data de 
22 de julho de 1975, 
residente e domiciliada 
Tremembé/SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , LUCAS DO 
PRADO LEMOS e 
MILLENA PATRICIA 
MOLINA DA SILVA, para 
o que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, 
nascido a 01 de julho 
de 1994, de profissão 
metalurgico, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de SIDNEI DE SOUZA 
LEMOS, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 
60 anos, natural de 
Piquete/SP, nascido 
na data de 11 de 
outubro de 1960 e de 
CLAUDIA REGINA DO 
PRADO LEMOS, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
53 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na 
data de 28 de março 
de 1968, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 24 de outubro de 
1994, de profissão 
faturista, residente em 
Taubaté/SP, filha de 
WALTON PEREIRA 
DA SILVA, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 
59 anos, natural de São 
José do Barreiro/SP, 
nascido na data de 20 de 
setembro de 1961 e de 
MARIA JOSÉ CANDIDO 
DA SILVA, do lar, 

nacionalidade brasileira, 
55 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na 
data de 20 de janeiro 
de 1966, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 22 de maio 
de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do 
Registro Civil de , ITALO 
GIUSEPPE FELIX DE 
ALMEIDA e RENATA 
FERNANDA DOS 
SANTOS PEREIRA, 
para o que apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 03 de fevereiro de 
1996, de profissão 
fisioterapeuta, residente 
em Taubaté/SP, filho de 
GUARACI DE ALMEIDA, 
funcionário público 
municipal, nacionalidade 
brasileira, 55 anos, 
natural de Cruzeiro/SP, 
nascido na data de 27 
de agosto de 1965 e de 
BENEDITA FELIX DE 
ALMEIDA, auxiliar de 
limpeza, nacionalidade 
brasileira, 65 anos, 
natural de São Luis do 
Paraitinga/SP, nascida 
na data de 01 de outubro 
de 1955, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 01 de janeiro de 1998, 
de profissão engenheira 
ambiental, residente 
em Taubaté/SP, filha de 
RICARDO PEREIRA, 
mecânico, nacionalidade 
brasileira, 51 anos, 
natural de Taubaté/SP, 
nascido na data de 26 
de janeiro de 1970 e de 
ROSELI DOS SANTOS 
PEREIRA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
47 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida 
na data de 17 de junho 
de 1973, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , EDUARDO 
CORTEZZI REIS e 
CAMILA FORNACIARI 
FELICIO, para o que 
apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de São José dos 
Campos-SP, nascido a 
20 de junho de 1987, 

de profissão médico, 
residente em Taubaté/
SP, filho de ROBERTO 
TABAJARA REIS, 
médico, nacionalidade 
brasileira, 75 anos, 
natural de São Paulo/
Capital, nascido na data 
de 28 de novembro de 
1945 e de CRISTINA 
MARIA CORTEZZI 
REIS, psicóloga, 
nacionalidade brasileira, 
68 anos, natural de 
Tatuí/SP, nascida na 
data de 21 de janeiro 
de 1953, residentes e 
domiciliados São José 
dos Campos/SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 19 de dezembro de 
1986, de profissão 
professora, residente em 
Taubaté/SP, filha de LUIZ 
ALBERTO RODRIGUES 
FELICIO, empresário, 
nacionalidade brasileira, 
62 anos, natural de 
P i n d a m o n h a n g a b a /
SP, nascido na data 
de 23 de novembro de 
1958 e de SANDRA 
REGINA FORNACIARI 
FELICIO, comerciária, 
nacionalidade brasileira, 
60 anos, natural de São 
Paulo/Capital, nascida 
na data de 23 de outubro 
de 1960, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 24 de maio 
de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , SIDNEY 
SOARES DA SILVA 
e JULIETE CASTRO 
DOS SANTOS, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural 
de Tremembé-SP, 
nascido a 13 de julho 
de 1987, de profissão 
segurança, residente 
em Taubaté/SP, filho 
de JOSÉ SOARES 
DA SILVA, falecido em 
Taubaté/SP na data 
de 08 de fevereiro de 
2020 e de ANA MARIA 
DA SILVA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 
66 anos, natural de 
Colonia Leopoldina/
AL, nascida na data de 
13 de outubro de 1954, 
residente e domiciliada 
Taubaté-SP.
A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido 
a 05 de junho de 1990, 
de profissão operadora 
de caixa, residente em 
Taubaté/SP, filha de 
LUIZ MOREIRA DOS 
SANTOS, pedreiro, 
nacionalidade brasileira, 
54 anos, natural de 

Taubaté/SP, nascido 
na data de 22 de 
fevereiro de 1967 e de 
NEIDE APARECIDA DE 
CASTRO, cuidadora, 
nacionalidade brasileira, 
51 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na 
data de 21 de fevereiro 
de 1970, residentes e 
domiciliados Taubaté-
SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 25 de maio 
de 2021

Faço saber que 
pretendem se casar 
conforme cópia recebida 
do Sr. Oficial do Registro 
Civil de , ANGELO 
MARIOTTO PEREIRA 
e GISELE MORAES 
CANDIDO, para o 
que apresentaram os 
documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, nºs: I, 
III e IV, do Código Civil 
Brasileiro.

O  habilitante é natural de 
Tremembé-SP, nascido a 
09 de dezembro de 1979, 
de profissão funcionário 
público, residente em 
Taubaté/SP, filho de 
EDISON NATALINO 
PEREIRA, aposemtado, 
nacionalidade brasileira, 
69 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido na 
data de 24 de dezembro 
de 1951, residente e 
domiciliado Natividade 
da Serra/SP e de 
ROSALI MARIOTTO 
PEREIRA, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 
69 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na 
data de 05 de janeiro 
de 1952, residente e 
domiciliada Taubaté-SP.
A  habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido a 
17 de agosto de 1985, de 
profissão nutricionista, 
residente em Taubaté/SP, 
filha de LUIZ GABRIEL 
CANDIDO, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 
65 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido 
na data de 30 de junho 
de 1955 e de LEDA 
DE FATIMA MORAES 
CANDIDO, aposentada, 
nacionalidade brasileira, 
62 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na 
data de 20 de março 
de 1959, residentes e 
domiciliados Taubaté-SP.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
fixado em Cartório 

no lugar de costume, 
e enviada cópia para 

ser publicada pela 
Imprensa Local.

Taubaté, 26 de maio 
de 2021

2º Praça Dr. Monteiro, 103 - Centro - Taubaté / Tel. 3631-4478
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O prazo para entregar a decla-
ração do imposto de renda está 
acabando (31 de maio) e mi-
lhares de brasileiros ainda não 
prestaram contas ao leão. este 
é um momento onde muitos te-
mem cair na malha fina. 

de modo geral, as pessoas caem 
em irregularidades por incom-
patibilidade dos dados infor-
mados à receita federal. Para 
ajudar os contribuintes, eduardo 
canova, ceO da leoa, platafor-
ma de declaração e antecipação 
da restituição do imposto de 
renda, separou quais os princi-
pais motivos que levam à malha 
fina a fim de evitá-la.

“a melhor forma de não cair na 
malha fina é ser totalmente ho-

Imposto 
de renda: 

últimos dias 
para entrega 

da declaração

nesto com os dados que você decla-
ra no seu Imposto de Renda. Afinal, 
a multa que você deve pagar, caso 
caia na malha fina, pode chegar até 
225% do valor total do imposto de-
vido”, explica canova. 

a receita federal tem acesso às 
mais diversas movimentações de di-
nheiro, ela cruza os dados com infor-
mes de empresas e instituições ban-
cárias ou até mesmo de familiares 
e pode encontrar dados duplicados 
ou adulterados”, alerta. 

Confira alguns cuidados para não ter 
problemas com o imposto de renda:

1.  INCOMPATIBILIDADE NOS 
INFOrMES DE rENDIMENTO

O informe de rendimentos é um do-
cumento emitido pelas instituições 
que informa o rendimento dos in-
vestimentos feitos pelo declarante 
no ano. essa é uma informação mui-
to fácil de se conseguir por meio do 
banco de dados da receita federal, 
e muita gente acaba recebendo mul-
ta por fraude quando é comprovada 
a incompatibilidade.

2.  DADOS INCOMPLETOS 
OU ErrOS DE DIgITAçãO

Pode parecer um erro à toa, mas é 
por conta dos erros de digitação ou 
dados incompletos e até mesmo in-
corretos que podem levar o contri-
buinte à malha fina. Preste sempre 
muita atenção e revise sua declara-
ção antes de enviá-la.

3.  INCLUSãO IrrEgULAr 
DE DEPENDENTES

esse é um dos principais problemas 
para quem está divorciado e decla-
ra filhos como dependentes. Nesse 
caso, apenas quem tem a guarda 
da criança é quem pode declará-la 

como dependente. caso você não 
tenha a guarda dos seus filhos, mas 
pague pensão alimentícia, é pos-
sível declarar a(s) criança(s) como 
alimentanda(s), e não dependente. 
nessa situação, a receita descobre 
facilmente a irregularidade apenas 
cruzando os dados com a declaração 
do(a) ex-parceiro(a). 

4.  OMISSãO DE rENDA DO 
DECLArANTE E/OU DOS 

DEPENDENTES

Muitos brasileiros declaram menos 
do que recebem ou deixam, propo-
sitalmente, alguns rendimentos de 
lado na hora da declaração. Se os 
seus dependentes possuem renda, 
ela deve ser declarada também no 
seu ir. bolsas de estudo, remunera-
ção por estágio, por menor que seja 
o benefício, também devem constar 
na declaração.

5.  DECLArAçãO INCOMPATíVEL 
DE gASTOS MéDICOS

declarar gastos médicos ou odon-
tológicos errados também é motivo 
para cair na malha fina. Pelo cruza-
mento de dados, o governo pode 
conferir via sistema ou por meio dos 
planos de saúde se os gastos decla-
rados estão corretos. nesse caso, a 
receita federal intima o declarante 
a comparecer em uma sede física 
para prestar esclarecimentos sobre 
os gastos médicos irregulares.

6.  NãO DECLArAr AçõES, 
rECEBIMENTO DE ALUgUéIS 

OU PENSõES

Outro motivo para cair na malha fina 
é esquecer de declarar ações ou ou-
tras fontes de renda, como recebi-
mentos de aluguel ou pensões. Para 
ações, quem recebeu mais de r$ 20 
mil com a venda mensal é necessá-
rio declarar o valor. 

Quanto aos aluguéis, se o paga-
mento do valor é feito diretamente 
à pessoa física, é preciso informar à 
receita Federal este recebimento 
mensalmente e preencher o carnê-
leão por meio do e-CAC. 

Se houver intermédio de uma imo-
biliária, é necessário que o decla-
rante peça à empresa que envie o 
informe de rendimentos sobre os 
aluguéis recebidos.

Já as regras de declaração para pen-
são variam de acordo com o tipo de 
pensão: alimentícia, por aposenta-
doria ou por morte, mas todas elas 
devem ser declaradas, mesmo que 
tenham direito à isenção. 

COMO rESOLVEr A SITUAçãO?

Caso fique retido pela malha fina, 
saiba que é possível reverter a si-
tuação, retificando os dados incon-
sistentes encontrados pelo siste-
ma. Você pode, ainda, se antecipar 
e corrigir essas informações antes 
da notificação oficial da Receita Fe-
deral, já que é possível conferir o 
status de sua declaração pelo portal 
e-CAC (Centro Virtual de Atendi-
mento ao Contribuinte). 

VALE DO PArAíBA

A receita Federal já liberou as con-
sultas ao primeiro lote de restitui-
ção do Imposto de renda 2021, 
relativo ao ano-base 2020. No Vale 
do Paraíba, cerca de 61 mil contri-
buintes receberão a restituição. O 
montante somado é de r$ 94 mi-
lhões. As consultas podem ser fei-
tas na página da receita na internet 
e também no aplicativo da receita 
para tablets e smartphones.
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