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Dólar fecha 
abaixo de 5 reais  

Pela primeira vez em 2021, 
o dólar fechou o dia abaixo 
do patamar de R$ 5. A moe-
da americana registrou forte 
queda de 1,13%, e terminou 
cotado a R$ 4,966 na venda 
— o menor valor em mais de 
um ano, desde 10 de junho, 
quando chegou a R$ 4,936. 

Só em junho, o dólar já acu-
mula perdas de 4,95% fren-
te ao real. O valor do dólar 
divulgado diariamente pela 
imprensa, refere-se ao dó-
lar comercial. Para quem 
vai viajar e precisa comprar 
moeda em corretoras de 
câmbio, o valor é bem mais 
alto.

A movimentação do dólar e 
da Bolsa são uma reação dos 
investidores à ata da última 
reunião do Copom (Comitê 
de Política Monetária) rea-
lizada na semana passada. 
O documento indicou que 
o Banco Central considerou 
acelerar a alta dos juros bá-
sicos da economia (taxa Se-
lic) já na semana passada, 
em meio à inflação persis-
tente no Brasil. Na última 
reunião, em 16 de junho, o 
Copom promoveu a terceira 
alta consecutiva de 0,75 pon-
to percentual na Selic, agora 
em 4,25% ao ano, deixando 
em aberto a possibilidade 
de fazer um novo ajuste da 
mesma magnitude no pró-
ximo encontro, em agosto. 
Com a divulgação da ata da 
reunião, porém, agora há a 
expectativa para que a taxa 
suba ainda mais.

Mais de 30% 
da população 
já foi vacinada 
com a primeira dose

Faixas de 
retenção para 
motociclistas 

A Prefeitura de Taubaté im-
plantou cerca de 10 faixas de re-
tenção para os motociclistas nas 
principais vias da cidade. Vá-
rios pontos das Avenidas Char-
les Schnneider, Bandeirantes e 
Independência já foram benefi-
ciados com essa iniciativa.

As equipes da Secretaria de 
Mobilidade Urbana (Semob) 
continuam os trabalhos de 
implantação em novos pontos 
da Avenida Independência, 
que já recebeu algumas faixas 
de retenção.

A primeira implantação desta 
área destinada exclusivamen-
te para as motos foi realizada 
no cruzamento da Avenida 
Bandeirantes com a Rua Hu-
maitá. As faixas de retenção 
também serão implantadas 
nas avenidas Brigadeiro Faria 
Lima, Marechal Deodoro, en-
tre outros locais.

O objetivo da Semob é dimi-
nuir o número de acidentes 
nos cruzamentos semaforiza-
dos, aumentar a visibilidade 
das motos durante a travessia 
de pedestres, além de propor-
cionar mais segurança para os 
motociclistas.

As áreas, que estão localiza-
das entre a faixa de pedestres 
e os demais veículos, limita 
um espaço exclusiva de es-
pera para as motos enquanto 
estão paradas aguardando a 
liberação semafórica.
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O Carro 
na Estrada
O noticiário começa a estampar: vem por 
aí ampla reforma ministerial. Fala-se em 
troca de dez ministros. E qual seria o mo-
tivo? Escalar um time de tom substan-
cialmente político, capaz de dar respos-
tas às demandas partidárias e construir 
a fortaleza do candidato Jair Bolsonaro 
com vistas ao pleito de outubro de 2022. 
Pois é, pode até não haver uma troca tão 
numerosa, mas o fato é que o viés elei-
toreiro estará presente em eventual es-
colha de novos comandantes de áreas 
administrativas.

Dois, três ou quatro não dariam muito 
na vista, mas dez? A primeira leitura é 
a de que a gestão federal não tem sido 
eficiente. Só se troca jogador em campo 
se ele estiver contundido ou se a tática 
bolada pelo técnico estiver centrada em 
maior ataque ou melhor defesa. Parece 
ser esta a intenção do técnico Jair para 
enfrentar seu quarto ano de governo.

Como insisto em lembrar, a vida de uma 
administração – federal, estadual ou 
municipal – se assemelha a um carro de 

quatro marchas. Cada ano corresponde a 
uma marcha. A primeira dá o empuxo na 
largada. O motorista testa o ambiente, 
olha para a frente e para os lados, fazen-
do o mesmo diagnóstico de governantes 
em mandato. E promete, sobretudo, ino-
var, renovar, combater as mazelas que 
corroem o corpo da administração, a par-
tir da corrupção e da cultura franciscana 
– é dando que se recebe.

Na segunda marcha, o carro avança com 
mais velocidade, correspondendo ao 
segundo ano do governo, quando os 
governantes começam efetivamente a 
imprimir sua marca, depois de um en-
xugamento inicial. Casa em ordem, a ló-
gica é implantar ideias novas e avançar. 
Mas, desde o início, o atual mandatário 
federal fez questão de acentuar um viés 
eleitoreiro, usando um palavreado esd-
rúxulo e, às vezes, debochado.

A terceira marcha é a decolagem, com o 
carro andando solto e a administração, 
de modo equivalente, deve realizar uma 
bateria de obras. Ocorre que o terceiro 
ano também se apresenta como ciclo de 
ajustes políticos, a etapa de atendimen-
to ao toma lá dá cá, em cumprimento ao 
presidencialismo de coalizão, quando 
os partidos governistas sinalizam sua 
vontade de participar da administração 

e, como escudeiros, passam a votar as 
pautas do Executivo nas casas parlamen-
tares.

Na quarta marcha, o carro, muito veloz, 
faz ultrapassagens, queima etapas e faz 
as correções para alargar a avenida elei-
toral, cuja pavimentação tem início ago-
ra no segundo semestre de 2021. Mas o 
Senhor Imponderável sempre aparece 
para colocar pedras no caminho. Desta 
feita, os obstáculos se materializaram 
em um vírus mortífero, com seus filho-
tes, as variantes, que ceifaram a vida de 
quase 500 mil pessoas no país.

A pandemia trazida por estes atacantes 
destrói parcela da imagem dos mandatá-
rios, principalmente o do andar do che-
fe do Estado. São profundos os buracos 
na estrada, alguns fazendo estragos na 
suspensão do carro, como drogas sem 
eficácia para combater o vírus, a falta de 
oxigênio em praças como Manaus, o des-
leixo e a demora na aquisição de vacinas, 
a má gestão da crise. Seria possível ate-
nuar os solavancos até outubro de 2022? 
Sim. Vacinas em abundância e economia 
jogando dinheiro no bolso das famílias.

Portanto, o que veremos, nos próximos 
tempos, é a busca incessante de meios 
e instrumentos para cooptar as massas, 

atraí-las para os cercados a serem cons-
truídos pelos candidatos. Cada qual se 
esforçará para formar uma identidade 
que entre na cabeça e no coração dos 
eleitores: a do despachante, que atende 
a todos os pedidos da sociedade; a do 
juiz, que distribui justiça para todos os 
lados; a do salvador de náufragos, que 
aparece com sua tábua de salvação; a de 
São Jorge, com sua espada degolando os 
dragões da maldade; o enviado por Deus 
para limpar as impurezas; o obreiro fa-
raônico, que prometerá fazer grandes 
obras; o populista, que corre para abra-
çar as multidões; a de César, imperador 
romano, queixo apontando para a testa 
dos interlocutores, rodeado de áulicos, 
recebendo aplausos e dizendo mentiras.

Alguns recontarão suas histórias, pas-
sando uma borracha nos radicalismos; e 
outros farão o contrário, sob a intenção 
de criar reservas de ódio no coração dos 
adeptos. E todos, sem exceção, tentarão 
mostrar que o Brasil será um céu. Bastan-
do que o eleitorado ajude a empurrar o 
carro na reta final.

*Por Gaudêncio Torquato - 
Jornalista, Professor titular da USP, 

Consultor político e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato
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Reforma 
Administrativa 
Entre as transformações que precisam 
acontecer no Brasil, uma das mais urgentes 
e necessárias diz respeito ao processo pelo 
qual a máquina pública contrata e adminis-
tra seu pessoal, a chamada reforma admi-
nistrativa.

No sistema atual, nossa Constituição garan-
te a estabilidade de alguém que tenha sido 
aprovado em concurso público. Tudo pode 
ter mudado em relação à função e às neces-
sidades previstas originalmente -mas por 
30 anos seguidos, o aprovado permanece 
onde está e como está. Não importa se a ne-
cessidade daquele trabalho era temporária, 
com prazo para acabar. Contratado, o víncu-
lo é (quase) eterno.

Na administração pública, tanto no plano 
federal quanto nos estados e municípios, 

preservam-se cargos e formas de trabalhar 
há muito abandonados, sem retorno algum 
para a sociedade. O governo federal gasta 
R$ 8,3 bilhões por ano para manter 70 mil 
servidores que trabalham em carreiras ex-
tintas. Há operadores de telex e ascensoris-
tas, por exemplo, funções superadas pelos 
avanços tecnológicos das últimas décadas. 
Só para pagar o salário de 3 mil datilógra-
fos, o governo federal gastou R$ 400 mi-
lhões em 2020. Quatrocentos milhões de 
reais. Isso prejudica a sociedade como um 
todo, e precisa melhorar.

O engessamento da função pública não ser-
ve, já que termina valorizando a imobilida-
de e desvalorizando o preparo. Na prática, 
não se demite ninguém porque seu desem-
penho é baixo, e nem se dá prêmios aos 
melhores. Selecionar bem, de forma trans-
parente e sem politicagem, é essencial, mas 
é preciso preservar o processo meritocráti-
co, treinar os funcionários, requalificá-los 
permanentemente. Como está, em muitos 
casos, os mais preparados, ocupando fun-

ções muito qualificadas, acabam deixando 
a carreira pública, desencantados. Por tudo 
isso, o governo vem propondo uma reforma 
administrativa. Não basta mudar a forma 
como o Estado arrecada. É preciso corrigir 
os problemas relacionados com a maneira 
como ele gasta, também.

O que está acontecendo agora com a pande-
mia é um bom exemplo dessa situação: nas 
empresas privadas, muitas pessoas tiveram 
seus salários reduzidos, para garantir o 
emprego em uma situação de brutal queda 
na receita das companhias. No governo, ao 
contrário, todos receberam seus salários in-
tegralmente, mesmo que tenham sido dis-
pensados do trabalho. Para combater even-
tuais desmandos e abusos, criam-se outros.

Todas estas mudanças precisam ocorrer, é 
claro, preservando-se sempre as funções 
consideradas essenciais, como a Justiça, a 
diplomacia, a defesa, a segurança e os pro-
cessos de arrecadação e fiscalização, situa-
ções nas quais a estabilidade é importante. 

É possível reformar o sistema mantendo re-
gras justas e critérios claros.

Nas últimas três décadas estamos discutin-
do a necessidade de uma reforma tributária 
ampla e rápida, pauta de extrema impor-
tância para a retomada de crescimento do 
país. É excessivo o peso dos tributos, que 
obrigam a indústria a arcar com mais de 
40% da arrecadação total, mesmo partici-
pando com somente 20% do PIB. Sem essa 
reforma, perde-se competitividade, reduz-
se a capacidade de investir e crescer. Ela é 
absolutamente necessária e urgente, mas 
não é suficiente. Uma reforma administra-
tiva terá um impacto positivo na economia 
como um todo --e isso também beneficiará 
a indústria. Beneficiará a todos os brasilei-
ros.

*Por José Ricardo Roriz Coelho - 
Vice-presidente do Ciesp (Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo) e da 
Fiesp e presidente da Abiplast (Associação 

Brasileira da Indústria do Plástico) 

Novo REFIS para 
o novo normal
O presidente do Senado, Rodrigo Pache-
co (DEM-MG), deve retirar do papel o 
projeto de renegociação de dívidas com a 
União. Com novas possibilidades de par-
celamento de dívidas fiscais, descontos 
sobre juros e multas, entre outras benes-
ses fiscais, a proposta prevê a retomada 
do prazo de adesão ao Programa Especial 
de Regularização Tributária (PERT).

Apoiada publicamente por entidades li-
gadas ao setor produtivo como FECOMÉR-
CIO/SP, Confederação Nacional do Trans-
porte (CNT) e Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), a proposta é polêmica e enfrenta 
resistência do Ministério da Economia e 
outros setores da sociedade, sob o argu-
mento de que projetos de parcelamento 
foram aprovados repetidas vezes nas úl-
timas décadas com o objetivo de buscar 
picos de liquidez, mas sem maiores preo-
cupações com os efeitos negativos dessa 
espécie de política fiscal.

Um dos principais efeitos negativos cita-
dos é o incentivo aos contribuintes que 
não honram as suas obrigações, sempre 
confiantes na instituição de um próxi-
mo programa de parcelamento. Outro, 
é o grande número de contribuintes que 
aderem apenas para renovar as certidões 
negativas, o que conseguem com o paga-
mento apenas das primeiras parcelas, re-
fletindo em baixa arrecadação.

Um estudo apresentado pela Confede-
ração Nacional do Transporte ao Senado 
Federal demonstrou que os efeitos ne-
gativos decorrentes dos programas de 
regularização não superam os efeitos 
positivos gerados para empresas com 
reais dificuldades de liquidez. Ademais, 
segundo a pesquisa, o montante arreca-
dado nos últimos programas de parce-
lamento federais (Refis da crise, PRT e 
PERT) somou 250 bilhões, o que afasta a 
alegação de baixa arrecadação.

É certo também que algumas medidas 
avançaram no país para superação dos 
efeitos negativos da política do “Refis 
contumaz”, como a lei de transação tri-
butária (Lei nº 13.988/2020) e a nova 
lei de falências e recuperação judicial. 

Ambas conseguem individualizar melhor 
os setores impactados pela crise e, assim, 
mitigar o efeito “carona” dos oportunis-
tas. Contudo, por serem mais restritivas, 
não são suficientes para contornar a crise 
gerada pela pandemia e dar o fôlego de 
caixa na extensão e abrangência que o se-
tor produtivo precisa para a retomada da 
economia. Como bem disse o escritor por-
tuguês José Saramago, “a única maneira 
de liquidar o dragão é cortar-lhe a cabeça; 
aparar-lhe as unhas não serve de nada”.

O projeto de Lei nº 4.728/2020 - que rea-
bre o prazo de adesão ao Pert -, portanto, 
busca a instituição de um programa de 
regularização tributária ampla para um 
momento que demanda medidas excep-
cionais. É nesse sentido a justificativa do 
projeto em discussão, onde se lê que a 
pandemia “agravou e consolidou a crise 
econômica iniciada em 2015 e compro-
meteu ainda mais a capacidade das pes-
soas jurídicas pagarem os tributos devi-
dos”, de modo que “o programa amplia 
a perspectiva de arrecadação no futuro 
próximo, o que será de absoluta neces-
sidade para que o Brasil possa retomar 
o crescimento econômico o mais rápido 
possível”.

Para superar a necessidade de políticas 
arrecadatórias amplas e de curto prazo, é 
preciso melhorar o controle de gastos pú-
blicos e concretizar a agenda de reformas 
estruturais, sobretudo a tributária. Toda-
via, o país não conseguiu avanços signi-
ficativos e a pandemia esfriou o ímpeto 
do debate sobre as propostas de reforma 
tributária em trâmite no Congresso, em 
vista das novas incertezas econômicas e 
fiscais.

A aprovação de um programa de parcela-
mento e regularização tributária, neste 
momento excepcional, não significará o 
abandono do objetivo de, a longo prazo, 
vencer os efeitos negativos da política do 
“refis contumaz”, mas o reconhecimento 
da necessidade de uma medida concreta 
e firme para conter a crise econômica de-
corrente da pandemia da Covid-19.

*Por Ayrton Ruy Giublin Neto - 
Advogado, mestre em Direito Econômico 

e Financeiro, é professor de Direito 
Tributário da Escola de Direito e Ciências 

Sociais da Universidade Positivo
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Com a chegada de do-
ses de novas farma-
cêuticas como a Pfi-
zer e a Janssen, e a 

continuidade de produção de 
vacinas nos Institutos Butatan 
e Fio Cruz, o ritmo de vacina-
ção no Brasil aumentou neste 
mês de junho.

Em Taubaté, de acordo com da-
dos divulgados pela Prefeitura 
na noite da última segunda-fei-
ra (21), 106.935 pessoas já ha-
viam recebido a primeira dose 
da vacina, número que repre-
senta aproximadamente 33,6% 
da população da cidade. Já a 
segunda dose foi aplicada em 
40.449 pessoas, cerca de 12,7% 
dos munícipes. 

Apenas no último final de se-
mana, nos dias 19 e 20 de ju-
nho, mais de cinco mil taubate-
anos foram imunizados.

Ontem, teça-feira (22), o di-
retor-presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), Antonio Barra 
Torres, fez um apelo às pesso-
as que já tomaram a primeira 
dose da vacina contra a CO-
VID-19 que, na data indicada, 
tomem a segunda dose, com-

pletando o ciclo de imuniza-
ção. “Temos observado índices 
que apontam uma baixa procu-
ra pela segunda dose da vacina 
em alguns municípios, mesmo 
quando elas são normalmente 
disponibilizadas à população. 
Isso não é razoável. Não há ne-
nhum sentido em [a pessoa] to-
mar uma dose da vacina e não 
se apresentar para tomar a se-
gunda dose. Quem assim o faz 
está com uma proteção incom-
pleta, insuficiente e inadequa-
da”, alertou Torres.

Cobrança

A Câmara Municipal de Tauba-
té aprovou na última semana 
um Projeto de Lei, que permite 
que a prefeitura realize a com-
pra de vacinas através de um 
consórcio municipal. Durante 
o uso da Tribuna, o vereador 
Douglas Carbonne (DEM), que 
além de educador, também é 
um profissional da área da saú-
de, cobrou ações rápidas e téc-
nicas no combate à pandemia. 
“Estamos tratando de vidas, a 
política precisa ser deixada de 
lado. Não podemos deixar que 
um impasse ou questão pesso-
al sobreponha a confiança que 
em nós foi depositada. Taubaté 

precisa sair na frente e garan-
tir a vacinação para todos, já 
perdemos muitos e precisamos 
honrar e representar nossos 
taubateanos com responsabi-
lidade. É uma carta branca da 
Câmara ao Prefeito para que 
ele trilhe no caminho de salvar 
vidas”, afirmou Douglas Car-
bonne.

Campanha 
de VaCinação

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté inicia hoje (23), a vaci-
nação para pessoas de 48 e 49 
anos. Na quinta-feira (24) será 
a vez de imunizar pessoas de 
46 e 47 anos de idade. Todos 
dessa faixa etária tomarão a 
Astrazeneca.

É imprescindível a apresenta-
ção de RG, CPF, comprovante 
de residência e para dar maior 
celeridade ao processo, a muni-
cipalidade solicita que a pessoa 
leve impresso e preenchido o 
formulário disponível no site: 
www.vacinaja.sp.gov.br.

A vacinação acontece das 8h 
às 15h30 nos seguintes locais: 
drive- thru da Avenida do 
Povo e nas salas de vacina das 

UBS Mais Aeroporto, Chácara 
Reunidas Brasil, Gurilândia, 3 
Marias I, Mourisco, além das 
unidades de ESF Jaraguá, Pla-
nalto, Novo Horizonte, Marle-
ne Miranda, Estoril, Continen-
tal, Ana Rosa e Santa Tereza. E 
também nos Pamos Estiva, São 
Carlos e Bonfim.

O Plano SP prevê a vacinação 
de pessoas entre 43 e 49 anos 
entre os dias 23 e 29 de junho. 
Taubaté seguirá a recomenda-
ção, vacinando de forma esca-
lonada, devido à logística de 
recebimento das doses. Desse 
modo, tanto a confirmação, 
quanto o anúncio de novos pú-
blicos, para prosseguir o pro-
cesso de vacinação dependerá 
da chegada de novas doses e 
do quantitativo utilizado até a 
próxima sexta-feira.

Na última semana, o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
afirmou que o Governo Federal 
tem como meta vacinar toda a 
população brasileira até o final 
do ano contra COVID-19. No 
Estado de São Paulo, o plano 
de vacinação divulgado pelo 
Governo pretende vacinar, 
toda a população adulta, até o 
mês de setembro.

Primeira dose: mais de 30% da população 
já foi vacinada em Taubaté

Vereador  Douglas Carbonne cobra ações rápidas e técnicas no combate a pandemia no município 



VOZ DOVALE
04

Cães farejadores
 auxiliam na apreensão 
de drogas em Tremembé

Na manhã de ontem, tertça feira (22) cães fa-
rejadores ajudaram no flagrante de 80 gramas 
de maconha na área externa da Penitenciária 
“Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra”, a P1 de 
Tremembé.

Por volta das 8h, enquanto agentes penitenci-
ários realizavam a ronda de rotina pela uni-
dade, dois cães do canil de guarda do presí-
dio identificaram a presença do entorpecente. 
Ao todo, foram apreendidos 32 invólucros da 
droga, que estavam abandonados na parte ex-
terna do presídio.

A direção da P1 de Tremembé irá encaminhar 
o material apreendido para a delegacia de Po-
lícia para registro de Boletim. Também será 
aberto um procedimento interno disciplinar 
para apuração da ocorrência.

RevitAlizAção

Abrigos serão reutilizados 
em campos de futebol

A Secretaria de Mobi-
lidade Urbana (Se-
mob), por meio do 

Departamento de Trans-
porte Público da Prefeitura 
de Taubaté, está realizando 
um trabalho de revitaliza-
ção e instalação de abrigos 
de ponto de ônibus em vá-
rios bairros do município.

Aproximadamente dez 
abrigos são instalados e re-
vitalizados por mês pela Se-
cretaria. Os bairros que fo-
ram beneficiados com esta 
iniciativa mais recentemen-
te foram: Baracéia, onde fo-
ram instalados dois abrigos 
de ponto de ônibus; Pinhei-
rinho, que contou com dois 
abrigos reformados; Cecap 
3 e Cecap 4, um abrigo ins-
talado em cada bairro; Gu-
rilândia e Parque Aeropor-
to que também receberam a 
instalação de um abrigo em 
cada bairro.

O processo de instalação do 
abrigo começa com a cons-
trução da base, que é feita de 
cimento, depois a implanta-
ção do abrigo e por último 
a pintura. Todos os abrigos 
de concreto que estão sen-
do instalados na cidade são 
produzidos na Fábrica de 
Artefatos de Concreto (FAC) 
da Prefeitura.

Em breve serão instalados 
novos pontos de ônibus 

no bairro Cecap e Alto São 
Pedro. A expectativa é que 
mais abrigos sejam insta-
lados nos bairros Parque 
Ipanema, Cecap e em toda a 
zona rural da cidade.

Já os abrigos antigos que 
estão sendo retirados e se 
encontram em condições 
de reutilização estão sendo 
implantados em campos de 
futebol do município, sen-
do instalados como banco 
de reservas. Esta iniciativa 
está sendo realizada pela 
SEMOB em parceria com 
as Secretarias de Obras e 
de Esportes, que estão tra-
balhando em conjunto para 
atender um maior número 
de bairros.

O campo de futebol do 
bairro Parque Aeroporto 
foi o primeiro contempla-
do com esta iniciativa e o 
próximo será o campo de 
futebol do Belém.

Os munícipes que quise-
rem solicitar a instalação 
e/ou reforma dos abrigos 
de pontos de ônibus no seu 
bairro devem entrar em 
contato através do telefone 
3625-5103. Todas as solici-
tações serão avaliadas pela 
Secretaria, que realizará 
visitas técnicas aos locais 
solicitados para avaliar os 
pedidos.

Abrigos 
serão 

reaproveita-
dos como 
banco de 
reservas 

em campos 
do futebol 

amador 
de Taubaté

Foi aprovado em 
primeira discus-
são durante a 
Sessão Ordiná-

ria realizadea ontem, 
terça-feira (22), o Proje-
to Legislativo 10\2021, 
de autoria do Vereador 
Jessé Silva (PL) que 
concede o Título de Ci-
dadão Taubateano ao 
senhor Luis Gabriel dos 
Santos, considerado o 
barbeiro mais antigo 
ainda em atividade na 
cidade. 

Seu Luis como é conhe-
cido na região do Mer-
cado Municipal, onde 
está localizado seu Sa-
lão (na Rua Coronel 
Jordão ), nasceu em São 
Luiz do Paraitinga, mas  
chegou ainda jovem em 
Taubaté para estudar 
e trabalhar, iniciando 
suas atividades profis-
sionais no dia 23 de Ja-
neiro de 1959. 

De lá para cá nunca mais 
parou, teve como clien-
tes, figuras famosas da 
política valeparaibana, 
bem como grandes ar-
tistas do cenário nacio-
nal que passaram pela 
cidade durante todos 

esses anos. O lendário 
barbeiro fala com or-
gulho que teve em sua 
carteira de clientes os 
ex-prefeitos Waldomi-
ro de Carvalho,  Gui-
do Miné e Moacir Frei-
re. Atendeu também o 
cantor Orlando Silva 
durante passagem pela 
cidade para realização 
de um show, além de 
Nelson Gonçalves e o 
apresentador Agnaldo 
Rayol que também re-
cebeu seus cuidados. 

Em seu Salão onde 
atende diariamente ao 
lado de um de seus fi-
lhos, Seu Luis têm em 
seu rico acervo musical, 
alguns de seus instru-
mentos que gosta de to-
car nas horas de folga: 
violão, viola e um vio-
lino. Sua música anima 
ainda mais o ambiente 
e contagia seus clientes.  

A entrega do Título 
ao mais novo cidadão 
Taubateano, Luis Ga-
briel dos Santos, deve-
rá ser realizada no mês 
de novembro em ceri-
monia organizada pelo 
Cerimonial da Câmara 
Municipal de Taubaté.

homenAgem

Vereador Jessé Silva concede Título 
ao barbeiro mais antigo de Taubaté

Entrega do 
Título ao mais 
novo cidadão 
Taubateano, 
Luis Gabriel 
dos Santos, 
deverá ser 
realizada 
no mês de 
novembro 
na Câmara 

Municipal de 
Taubaté

Vale  do  Paraíba  |  Quarta  -  feira  |  23  de  Junho  de  2021



05
VOZ DOVALE

esportes

Modalidade combina elementos de diferentes esportes 
como badminton, squash e tênis

Equipe de Taubaté 
disputará festival 
no Litoral Norte

Entre os dias 4 e 25 de julho, a cidade de Ubatuba 
receberá o “Festival Litoral-Vale de Futebol Ama-
dor 2021”. A competição contará com a participa-
ção de 15 clubes, sendo 10 deles representantes 
de Ubatuba e cinco convidados de outros municí-
pios. O futebol taubateano terá como represen-
tante no festival o time do Internacional. 

Também irão participar do campeonato as se-

guintes equipes: Atlético Guarani, Atlético Uba-
tuba, Botafogo FC, CTI Ubatuba, Cachoeira FC, 
Itaguá, Kasinhas, SC Pedreira, Sesmarias e Unidos 
Botafogo, todos estas da cidade sede do torneio, 
e também Atlético Maneiro (Guaratinguetá), As-
sociação do Frade (Angra dos Reis/RJ), Cirrose FS 
(Caraguatatuba) e Toro Loko FC (Silveiras). 

Por se tratar de um Festival, a fórmula de disputa 
será apenas com a realização de partidas de exi-
bição. Na Primeira Fase, as dez equipes de Ubatu-
ba, através de sorteio, irão se enfrentar entre si. 

Os times classificados para a segunda etapa irão 
jogar contra as equipes das demais cidades convi-
dadas, entre elas o Internacional. Os vencedores 
destes jogos irão receber um troféu de premiação 
simbólica pela participação no Festival.

FUteBol AmADoR

Divulgação

cRoSSminton

Taubateano participa de 
desenvolvimento da modalidade 

O paratleta Márcio 
Dellafina, integrante 
do Programa Espor-

te Para Todos de Taubaté, 
praticante de atletismo e 
badminton, está se adaptan-
do a uma nova modalidade 
esportiva, o Crossminton.

O taubateano está entre os 
brasileiros que encabeçam a 
sistematização e adaptação 
da modalidade para que ela 
seja, em breve, reconhecida 
também como um esporte 
paralímpico.

Márcio esteve no último fim 
de semana em São Paulo, no 
Parque do Ibirapuera, onde 
outros paratletas praticantes 
do Crossminton se reuniram 
para jogar e trocar informa-
ções sobre a modalidade. O 
técnico e coordenador do 
Programa Esporte Para To-
dos, Leandro Mendes, tam-
bém esteve presemte no en-
contro.

As atividades contaram com 
as parcerias da Crossmin-
ton São Paulo e da Nanismo 
Brasil, uma associação cria-
da em 2019 que tem como 
missão combater a discrimi-
nação de pessoas com nanis-
mo, e também proporcionar 
vivências esportivas e so-

ciais para esse público. “Essa 
oportunidade de estar junto 
com o pessoal da Nanismo 
Brasil e poder ensinar e jo-
gar o Crossminton foi uma 
ótima oportunidade para di-
vulgar a modalidade, e mos-
trar que além de ser um jogo 
prazeroso, ele tem totais 
condições de ser oficializado 
como uma nova modalidade 
paralímpica. Para isso, esta-
mos trabalhando para que 
em breve a adaptação de 
algumas regras e detalhes, 
transforme o Crossminton 
oficialmente em uma nova 
opção de esporte para pes-
soas com deficiência”, expli-
cou o paratleta.

O Crossminton combina ele-
mentos de diferentes espor-
tes como badminton, squash 
e tênis. Não há rede inter-
mediária e pode ser jogado 
em quadras de tênis, ruas, 
praias, campos ou ginásios.

Em janeiro de 2022, aconte-
cerá na Croácia o Campe-
onato Mundial da modali-
dade, onde serão realizadas 
partidas de exibição com a 
presença de paratletas de 
diversos países, sendo que 
o taubateano deverá ser um 
dos representantes convida-
dos do Brasil na competição.

cAtegoRiAS De BASe

Sub20: Estadual começa em agosto

Caíque Toledo/EC Taubaté

Com a presença do Esporte Clube Taubaté, competição contará com a participação 
de 54 times de todo o Estado

Durante uma reu-
nião do Conselho 
Técnico, foram de-

finidas as diretrizes para 
a disputa do Campeonato 
Paulista Sub20 desta tem-
porada. Assim como no 
ano passado, a disputa 
será unificada, sem duas 
divisões como ocorreu 
nos anos anteriores. No 
total, 54 times, entre eles 
o Esporte Clube Tauba-
té, estão confirmados na 
competição.

Divididos em nove gru-
pos regionalizados com 
seis participantes cada 
na Primeira Fase, as 54 
equipes irão se enfrentar 
em turno e returno classi-
ficando os três primeiros 
de cada chave, além dos 
cinco melhores quartos 
colocados. Na Segunda 
Fase, os 32 times serão 
divididos em oito gru-
pos com quatro equipes, 
classificando os dois me-
lhores para as oitavas de 
final.

A partir da Terceira Fase, 
os confrontos se darão 
em sistema de mata-ma-
ta, com o time de melhor 
campanha enfrentando 
o 16º e assim sucessiva-
mente. Em caso de em-
pate no placar agregado, 
a decisão da vaga se dará 
em disputas de pênaltis. 
A formação dos grupos 
ainda não foi divulgada 
pela Federação Paulista 
de Futebol.

Há duas semanas os jo-
gadores do time sub20 do 
Burro da Central já trei-
nam visando a disputa 
do torneio. No ano pas-
sado, o Taubaté realizou 
sua melhor campanha na 
história do campeonato, 
chegando entre os oito 
melhores colocados.

partiCipantes

Além do Burro da Cen-
tral, também confirma-
ram presença no campeo-
nato as seguintes equipes: 

Monte Azul, 
Portuguesa de 

Desportos, Flamengo 
de Guarulhos, Inter de 
Limeira, Ponte Preta, 
Portuguesa Santista, 

São Caetano, Velo 
Clube, América, 

Amparo, Brasilis, 
Assisense, Juventus, 
Penapolense, Taqua-
ritinga, Capivariano, 

Desportivo Brasil, Água 
Santa, Santo André, São 
Bento, EC São Bernar-

do, XV de Jaú, XV de Pi-
racicaba, ECUS, Fernan-

dópolis,  Ferroviária, 
Grêmio Osasco, Audax, 
São-Carlense, Guarani, 
Ibrachina, Independen-
te, Ituano, Jaguariúna, 
Marília, Mirassol, Na-
cional, Oeste, Olímpia, 
Red Bull Bragantino, 

Rio Branco, Santos, São 
Paulo, São Bernardo 

FC, São José, Atibaia, 
Corinthians, Itapiren-
se, Palmeiras, Tanabi, 

União Mogi e 
VOCEM

Divulgação
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6ª Reunião Ordinária 
Solar dos Conselhos  
Conselho Municipal de Saúde 
Comus Taubaté 
Data: 28/06/2021 
Horário: 19h30 
A 6ª Reunião Ordinária presencial do Comus Taubaté, que seria no dia 28/06/2021, está suspensa devido 
ao momento que vivemos da pandemia, e para evitar a contaminação pelo coronavírus, visto o aumento 
dos casos tem sido progressivo e pelo decreto que também proíbe reuniões. 
Sendo assim às deliberações dos Conselheiros, aprovado pela Mesa Diretora, será realizadas via 
WhatsApp, pois os trabalhos não param. 
Expediente: 
1° Comunicação da Mesa. 
Ordem do Dia: 
01° Item - Aprovação da pauta da reunião, e do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e 
Comissão de Saúde, referente ao documento: 
a) Audiência Pública – SMS, referente à execução das ações e serviços de saúde durante o 1º 
quadrimestre de 2021. 
02° Item - Aprovação da Ata: 
a) 5° Reunião Ordinária 31/05/2021 
b) 1° Reunião Extraordinária 29/04/2021 
3° Item - Aprovação da inclusão ao Conselho a Entidade Associação Casa de Recuperação Genesis. 
Att.  
Conselheiro 
Danielison Alves 
Presidente COMUS Taubaté 
 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0352/2020 
ALTERAÇÃO DE GESTOR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: AME BARROS 
HONORATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME PROCESSO: 24.993/20 ASSINATURA: 22/06/2021                  
OBJETO: ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO CELEBRADO EM 
08/09/2020 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 42/20 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE 
DO PERMITIDO NO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS 
ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0325/2020 
ALTERAÇÃO DE GESTOR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: 7R COMERCIAL 
EIRELI - ME PROCESSO: 22.643/2020 ASSINATURA: 22/06/2021 OBJETO: ALTERAR A 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO CELEBRADO EM 21/08/2020 MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 96/20 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO 
ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: VALE SERV. 
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA PROCESSO: 25.267/2021 ASSINATURA: 21/06/2021 OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE OVO BRANCO TIPO EXTRA GRANDE - CAIXA COM 30 DÚZIAS, BATATA 
INGLESA OU MONALISA E UVA VERDE SEM SEMENTE IN NATURA VALOR: R$ 7.404,40 
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº. 238/20 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 43.668/20 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: CASOLE 
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - ME PROCESSO: 25.267/2021 
ASSINATURA: 21/06/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA DE 1ª QUALIDADE - 
CAIXA COM 20KG, LARANJA PÊRA - CAIXA COM 25KG E ABACAXI PÉROLA  
ACONDICIONADA EM CAIXA COM 08 UNIDADES VALOR: R$ 1.756,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) 
MESES MODALIDADE: PREGÃO       ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 238/20 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO        Nº. 43.668/20 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: D. R. MARTINEZ - 
ME PROCESSO: 26.855/2021 ASSINATURA: 22/06/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNE EM 

PEDAÇO - PATINHO VALOR: R$ 34.100,00 VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 189/20 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 34.490/20 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: D. R. MARTINEZ - 
ME PROCESSO: 28.971/2021 ASSINATURA: 22/06/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE             
PASTEURIZADO INTEGRAL - TIPO “C”  VALOR: R$ 46.750,00 VIGÊNCIA: 01/07/2021 A 
31/12/2021 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 69/20    
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 20.949/20 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: TMS COMÉRCIO 
DE AREIA E PEDRA LTDA PROCESSO: 26.751/2021 ASSINATURA: 21/06/2021 OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA GRADUADA SIMPLES VALOR: R$ 34.030,00 VIGÊNCIA: 240 
(DUZENTOS E QUARENTA) DIAS MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº. 107/20 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23.171/20 FUNDAMENTO LEGAL: 
DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS 
REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14, ALTERADO PELO 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E Nº. 
13.377/14, DA LEI FEDERAL Nº. 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 
ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES 
ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
 
 EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: BRASITUR  
EVENTOS E TURISMO LTDA PROCESSO: 28.811/2021 ASSINATURA: 18/06/2021 OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM 
APARTAMENTO SINGLE NA CIDADE DE TAUBATÉ EM ATENDIMENTO AO EVENTO 
CULTURA REALIZADO NO MUNICÍPIO VALOR: R$ 1.549,98 VIGÊNCIA: 21 A 27 DE JUNHO 
DE 2021 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 272/20  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 52.838/20 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: COMERCIAL TOP 
MIX LTDA EPP PROCESSO: 26.855/2021 ASSINATURA:  22/06/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
FRANGO - PEITO SEM OSSO VALOR: R$ 12.440,00 VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 189/20 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 34.490/20 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 DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº . 0259/2020  
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT  PROCESSO: 22.241/2020  ASSINATURA: 
21/06/2021 OBJETO: PRORROGAR O CONTRATO CELEBRADO EM 08/07/2020 QUE TRATA DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE  DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL  VALOR: R$ 5.000,00 
VIGÊNCIA: 12 MESES MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 42/20 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 57 INCISO II DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO 
DE 1993 R SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº . 00172020  
ADITAMENTO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT  PROCESSO: 65.819/2019  ASSINATURA: 
21/06/2021 OBJETO: ADITAR EM MAIS 10%  O CONTRATO CELEBRADO EM 15/01/2020 E 
PRORROGADO EM 15/01/2021 QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE  SAÚDE VALOR: R$ 900,00  

Vale  do  Paraíba  |  Quarta  -  feira  |  23  de  Junho  de  2021



07
VOZ DOVALE

Atos oficiais
Edital de Proclamas de TaubatéMODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 0396/2019 FUNDAMENTO LEGAL: 

ARTIGO 65 INCISO I ALÍNEA “B” § 1º DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 R 
SUAS ALTERAÇÕES. 
 
LEI Nº  5636  , DE 22 DE JUNHO  DE 2021  
Autoria: Vereador Moisés Luciano Pirulito 
Denomina Rua Wilson Roberto dos Santos, no Residencial Santo Antônio. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Wilson Roberto dos Santos, no Residencial Santo Antonio, situada 
entre a Rua Ernani Barros Morgado e a Rua Jean Benedito Abud, onde estão instalados o Posto de Saúde 
e a Creche do bairro, neste município. 
Parágrafo único. As placas denominativas conterão os seguintes dizeres: 
Rua Wilson Roberto dos Santos 
Cidadão Benemérito 
Art. 2º A biografia do homenageado, constante do anexo, integra a presente Lei. 
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei onerarão a verba orçamentária própria, 
suplementada se necessário. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 22 de junho de 2021, 382º da Fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 22 de junho 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 
LEI Nº 5636 /2021  
Autoria: Vereador Moisés Luciano Pirulito 
ANEXO ÚNICO 
Wilson Roberto dos Santos, filho de Eunice Rozendo dos Santos e de Wilson dos Santos, sendo o 3° filho 
de oito irmãos. Era casado com Ester Nunes Lemes dos Santos, com quem deixou três filhos: Cinthia, 
Lívia e Junior, e sete netos. Era garçom aposentado, natural de Aparecida e Taubateano de coração, pois 
morou na cidade por 20 anos, dos seus 58 anos que viveu.  
Nos seus últimos 15 anos de vida, Wilson Roberto residiu no bairro Residencial Sítio Santo Antônio, 
onde era conhecido e querido por todos. Gostava de se envolver com as necessidades do bairro, por isso 
atuava como secretário na Associação de Moradores, e fazia parte da Vizinhança Solidária. Sempre 
gostou de ajudar, era comunicativo, prestativo com os outros e conhecia muita gente por suas andanças 
pelo bairro. 
Era católico, atuou com muito amor na comunidade São Mateus e fazia evangelização nas casas do 
bairro. E independente de religião, ele contribuía com a espiritualidade de muitos.  
Wilson foi um homem simples, que deixou um grande legado e não há quem não se lembre do Sr. Wilson 
do Sítio Santo Antônio. Agora ficam as saudades de seus familiares e amigos, que se alegram com essa 
homenagem. 
 
LEI Nº 5637 , DE 22 DE JUNHO  DE 2021  
Autoria: Comissão de Justiça e Redação 
Dispõe sobre a atividade do Guia de Turismo Regional no Município de Taubaté. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º Os grupos ou excursões de turistas em viagem organizada por empresa de turismo ou em carro 
identificado como transporte turístico deverão estar acompanhados por guia de turismo regional 
devidamente habilitado no Estado de São Paulo, independentemente da excursão estar sendo 
acompanhada de guia de outro estado ou país, quando as atividades compreenderem a recepção, o 
traslado, o acompanhamento, a prestação de informações e a assistência em itinerários ou roteiros locais, 
em visita aos pontos ou atrativos turísticos no município, bem como em embarques e desembarques de 
passageiros. 
§1º Considera-se Guia de Turismo o profissional que exerça as atividades de acompanhamento, 
orientação e transmissão de informações a pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais, 
estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas, conforme a Lei Federal nº 8.623, de 28 de 
janeiro de 1993, ou outro diploma que porventura a substitua. 
§2º Os administradores dos pontos e atrativos turísticos, agência de turismo, hotéis, operadores ou outros 
promotores de eventos deverão orientar o turista a contatar, para a condução dos grupos de turistas, um 
Guia de Turismo Regional de São Paulo, devidamente credenciado no Ministério do Turismo. 
 §3º Os administradores dos pontos e atrativos turísticos poderão propiciar, direta ou indiretamente, os 
serviços de Guia de Turismo Regional, a fim de contribuir com o atendimento especializado ao turista ou 
visitante. 
§4º O guia de turismo, durante suas atividades, deverá portar o crachá vigente. 
§5º Excluem-se do disposto no caput as visitas de cunho exclusivamente religioso, pedagógico e técnico-
profissional, entendendo-se como: 
I - visita religiosa: quando suas atividades compreenderem o deslocamento por motivos religiosos e 
eventos de cunho sagrado, tais como romarias, festas, espetáculos, cultos e celebrações; 
II - visita pedagógica: quando suas atividades compreenderem o deslocamento por motivos de visita 
unicamente educacionais; 
III - visita técnica-profissional: quando suas atividades compreenderem a prestação de visita de 
informações técnico-especializadas sobre determinado tipo de atividade, para as quais o profissional se 
submeteu à formação profissional específica. 
Art. 2º A Secretaria de Turismo e Cultura e os Guias de Turismo Regional poderão associar-se para criar 
um sistema de fiscalização e denúncia ao Ministério de Turismo, para verificação da presença do Guia de 
Turismo Regional de São Paulo em acompanhamento dos grupos ou excursões. 
Art. 3º O veículo da excursão deverá fixar em seu respectivo painel de instrumentos ou para-brisa, de 
forma ampla e visível, cópia ampliada no mínimo de tamanho A4 da credencial vigente do guia de 

turismo, emitido pelo Ministério de Turismo, contratado para prestar serviços turísticos à excursão, de 
forma a facilitar a fiscalização de órgãos competentes. 
Art. 4º Os grupos ou excursões, as empresas, agências e afins, que não atenderem aos dispositivos desta 
Lei, estarão sujeitos às penalidades previstas na legislação pertinente. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 22 de junho de 2021, 382º da Fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR 
Secretário de Turismo e Cultura 
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 22  de  junho  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 
 
Taubaté, 22 de junho de 2021 
NOTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA 
À  
Dercides Claro de Moraes 
Bairro Samambaia, 3396 
Bairro Samambaia, CEP: 12.170-000 
Redenção da Serra/SP 
Informamos a Vossa Senhoria que, de acordo com nosso controle de frequência, não registramos vossa 
presença na FEIRA LIVRE DO MERCADO MUNICIPAL - aos SÁBADOS, desde 15/05/2021 - 
infringindo, portanto, o Decreto 14.237, de 21 de março de 2018 - que regulamenta o funcionamento do 
Mercado e Feiras Livres - Art. 52º. “Fica proibido ao permissionário: II. faltar à mesma feira por 4 
(quatro) vezes consecutivas, durante o ano civil, sem apresentação de justificativa, que será avaliada pela 
Administração Municipal, sob pena de ter a feira excluída de sua matrícula.”  
Do acima exposto solicitamos a Vossa Senhoria para que, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
se dirija à administração da Divisão de Mercado e Feiras Livres (DMFL) e apresente sua justificativa para 
ausência apontada, ou solicite o cancelamento de sua inscrição, quitando as parcelas devidas, 
apresentando-as à esta administração, sita à Praça Dr. Paula de Toledo, nº 50, Centro, em Taubaté.  
Vale ressaltar que, de acordo com o mesmo Decreto e artigo "XXXIV. “deixar de atender às convocações 
da Administração Municipal”. A infração deste item prevê a aplicação do Art. 26º. “Além das sanções de 
ordem civil ou penal, o descumprimento das normas deste Decreto sujeita os Permissionários, em 
conformidade com a natureza da infração, às seguintes penalidades:” V. cassação/revogação/ 
cancelamento da Permissão de Uso.”  
Atenciosamente, 
ROGÉRIO AYRES BARBOSA 
Chefe da Divisão de Mercado e Feiras Livres 
 
N O T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O   
GIGECHI & SILVA LTDA  ME 
RUA MARINA CRESPI, 160 - MOOCA 
SÃO PAULO  SP 
03112-090 
PROC. ADM Nº 45.871/2020  
             Comunicamos que seu pedido de cancelamento de debito das  Taxas de Licença para 
Funcionamento, dos exercícios de 2014 a  2020, sob o RCF nº 59.078, CNPJ nº 13.939.877/0001-94,  foi  
INDEFERIDO. 
                     Assim sendo, fica V. Sª., NOTIFICADA a proceder ao recolhimento devido, com todos os 
acréscimos legais ou apresentar recurso, no prazo de 20(vinte) dias a contar da publicação desta, nos 
termos dos Artigos 348 e 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17.12.90. 
 
A. MUSTAPHA SMAIDI & CIA LTDA 
AV,DOM PEDRO I, W 7455, nº 1560 – SÃO GONÇALO 
TAUBATE  SP 
12091-900 
PROC. ADM Nº 35.577/2020  
             Comunicamos que seu pedido de cancelamento do Auto de Infração nº 027/2020, datado de 
13/08/2020, lançado em nome de  A. Mustapha Smaidi & Cia Ltda – CNPJ Nºº 09.643.650/0001-20,  foi  
INDEFERIDO. 
                     Assim sendo, fica V. Sª., NOTIFICADA a proceder ao recolhimento devido, com todos os 
acréscimos legais ou apresentar recurso, no prazo de 20(vinte) dias a contar da publicação desta, nos 
termos dos Artigos 348 e 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17.12.90. 
 
JOSUE R. DA SILVA  TAUBATE ME 
RUA MARIA BERNADETE C.ALMEIDA, 50 – JD. STA.TERESA 
TAUBATÉ / SP 
12045-090 
PROC. ADM Nº 45.198/2020  
               Comunicamos que seu pedido de cancelamento de debito de ISS Estimativa, no exercício de 
2007, lançado sob o CNPJ nº 01.399.029/0001-50,  foi  INDEFERIDO. 
                     Assim sendo, fica V. Sª., NOTIFICADA a proceder ao recolhimento devido, com todos os 
acréscimos legais ou apresentar recurso, no prazo de 20(vinte) dias a contar da publicação desta, nos 
termos dos Artigos 348 e 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17.12.90. 
 
MARIO CELSO DE CARVALHO 
RUA ELPIDIO DOS SANTOS, 400 – JD. MOURISCO 
TAUBATE  SP 
12061-307 
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PROC. ADM Nº 19.670/2020  
             Comunicamos que seu pedido de prorrogação de prazo para regularização de seu imóvel 
cadastrado, sob o BC nº 5.5.024.013.001,  foi  INDEFERIDO. 
                    Assim sendo, fica V. Sª., NOTIFICADA a proceder ao recolhimento devido, com todos os 
acréscimos legais ou apresentar recurso, no prazo de 20(vinte) dias a contar da publicação desta, nos 
termos dos Artigos 348 e 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17.12.90. 
 
PATRICIA TIRELLI RIBEIRO VIEIRA 
AV. PROFª. EDITH ORTIZ, 170- PORTAL DA  MANTIQUEIRA 
TAUBATÉ / SP 
12040-804 
PROC. ADM Nº 51.912/2020  
               Comunicamos V.Sª. que sua solicitação de cancelamento de debito referente ao IPTU do 
exercício de 2016, BC nº 4.4.187.011.007, foi ATENDIDO. 
                     Assim sendo, fica V. Sª., NOTIFICADA a proceder ao recolhimento devido, com todos os 
acréscimos legais ou apresentar recurso, no prazo de 20(vinte) dias a contar da publicação desta, nos 
termos dos Artigos 348 e 354, Inciso I, da Lei Complementar nº 002 de 17.12.90. 
Divisão de Controle da Arrecadação, 22 de junho  de 2021. 
Victor Magalhães Salgado 
Chefia da Divisão de Controle da Arrecadação 
 
NOTIFICAÇÃO 
PROCESSO: 44502/2019 
EMPRESA: RICARDO SUEZO MURAI 
ENDEREÇO: R. RIO TIETE, 396 AP – NOVA ITAGUA 
ITAQUAQUECETUBA-SP 
CPF/ CNPJ: 299.638.028-26 
RCF: 52356 
Comunicamos que seu pedido de Cancelamento de Inscrição foi DEFERIDO. 
Assim, solicitamos o comparecimento de V.Sa. junto à Divisão de Controle de Arrecadação, sito a 
Avenida Tiradentes, nº 520, Centro, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta, para que 
sejam regularizados os débitos constantes, objeto do processo supra. 
Esclarecemos, que o não atendimento da presente notificação ou a não regularização dos débitos em 
aberto implicará na cobrança em Dívida Ativa. 
Notificamos também quanto ao recolhimento da Guia de Preço Público  conforme segue: 
Preço Público referente ao Cancelamento Valor: R$ 46,35 
Multa do Art. 275 IV Valor: R$ 209,16 
Vencimento Único em  15/06/2021 
Prazo para Impugnação 20 (vinte) dias a contar do recebimento.  
Serviço de Cadastro Mobiliário aos 25/5/2021. 
Bruna Stefany Motta Silva 
Chefe de Serviço 
Matricula 31.449     
Obs.: O Artigo 15 da Lei Complementar 108/2003, determina: O contribuinte deverá manter 
permanentemente atualizado a sua Inscrição, comunicando a repartição competente, dentro de 30 
(trinta) dias a contar da data de sua ocorrência ou registro, as alterações que se verificarem, bem como a 
cessação de suas atividades, a fim de obter a baixa de sua inscrição. 
Nota: O não cumprimento do Art. 15 implicará em multa no valor mínimo R$ 209,16.  
 
PROCESSO: 22866/2020 
EMPRESA: TOFFANI & VENDRAMIN CAFÉ E DOCERIA LTDA. ME 
ENDEREÇO: AV. CHARLES SCHNEIDER Nº 1700 Q0026 - BARRANCO 
TAUBATÉ-SP 
CPF/ CNPJ: 18.292.894/0001-04 
RCF: 62769 
Comunicamos que seu pedido de Cancelamento de Inscrição foi DEFERIDO. 
Notificamos também quanto ao recolhimento da Guia de Preço Público  conforme segue: 
Preço Público referente ao Cancelamento Valor: R$ 91,95 
Multa do Art. 275 IV Valor: R$ 209,16 
Vencimento Único em  15/06/2021 
Prazo para Impugnação 20 (vinte) dias a contar do recebimento.  
Serviço de Cadastro Mobiliário aos 25/5/2021. 
Bruna Stefany Motta Silva 
Chefe de Serviço 
Matricula 31.449     
Obs.: O Artigo 15 da Lei Complementar 108/2003, determina: O contribuinte deverá manter 
permanentemente atualizado a sua Inscrição, comunicando a repartição competente, dentro de 30 
(trinta) dias a contar da data de sua ocorrência ou registro, as alterações que se verificarem, bem como a 
cessação de suas atividades, a fim de obter a baixa de sua inscrição. 
Nota: O não cumprimento do Art. 15 implicará em multa no valor mínimo R$ 209,16.     
 
PORTARIA SECRETARIA DE CULTURA Nº 22 DE 21 DE JUNHO DE 2021. 
DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR, SECRETÁRIO DE CULTURA, no uso de suas atribuições legais 
RESOLVE 
Art. 1 – Designar as servidoras abaixo relacionadas, para integrar a Comissão de Ética da Secretaria de 
Cultura, sendo: 
Nathalia Maria Novaes Victor – (servidora efetiva e estável) designada pelo secretário da nossa pasta. 
Danielle Ferreira Mendes da Cruz - (servidora efetiva e estável) eleita pelos servidores da Secretaria de 
Cultura. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 21 de junho de 2021, 382° da fundação do Povoado e 376º 
da elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR 
Secretário de Cultura 

PORTARIA SEED Nº 124, DE 22 DE JUNHO DE 2021. 
GABRIELA ANTONIA CORREA DA SILVA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do 
processo administrativo nº 30.092/2021, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Revoga os efeitos da Portaria SEED nº 115, de 07 de junho de 2021; 
Art. 2º. Constituir Comissão de Ética do Servidor Público lotado na Secretaria de Educação, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 15.001/2021; 
Art. 3º. A Comissão será integrada pelos membros a seguir: 
I – Representante designado pelo Prefeito – Portaria nº 775, de 10 de junho de 2021: 
Jefferson Luiz Muniz Marques, matrícula nº 30.145; 
II – Representante designado pelo Secretário: 
Renata Liririan Pereira, matrícula nº 32.633; e, 
III – Representante eleito pelos servidores da Secretaria de Educação: 
Cleber Fulgencio Victuriano, matrícula nº 11780. 
Art. 4º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Profa. Ma. Gabriela Antônia Correa da Silva 
Secretária de Educação 
Prof. Paulo Roberto de Oliveira Filho 
Gestor da área de Educação 
Prof. Orlando de Araújo Bonafé 
Diretor de Educação 
 
PORTARIA SESP Nº 23,de 10 de junho de 2021 
ALEXANDRE MAGNO BORGES, SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Complementar nº 236, de 21 de Dezembro de 2010, e à vista dos elementos constantes no processo nº 
31464/2018. 
RESOLVE: 
Autorizar a transferência do jazigo perpétuo antigo nº 127, atual nº 354, localizado na 11ª quadra no 
Cemitério Municipal de Taubaté, em nome de Gardiano de Campos Gardeli portador da cédula de 
Identidade RG nº 85.897.796-6 e inscrito no CPF 789.271.968-72, para o Sra. Creusa Aparecida Ferreira 
Ignacio, portadora da cédula de Identidade RG nº4.740.523-5 e inscrita no CPF 306.342.888-49.  
Secretaria de Serviços Públicos  aos, 10 de junho de 2021 
André Luis da Rocha 
Divisão de Funerária e Cemitérios 
Alexandre Magno Borges 
   Secretaria de Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Taubaté 
 
PORTARIA SEED n.º 125, de 22 de JUNHO de 2021. 
Gabriela Antônia Corrêa da Silva, Secretária de Educação da Prefeitura de Taubaté, no uso de suas 
atribuições e de acordo com o que determina o art. 37 da Constituição Federal e o parágrafo 2º do art. 257 
da Lei Complementar Municipal nº 001, de 04/12/1990, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 
12.434, de 28 de fevereiro de 2011, 
DECLARA:  
LEGAL O ACÚMULO de cargos e/ou funções de emprego público exercido pelos servidores, abaixo 
relacionados, com as funções de Professores I - Estatutários da Rede de Ensino da Prefeitura Municipal 
de Taubaté:  

Nome Rg Cargo/Função Órgão Público 

Ana Cristina de Oliveira 18.625.872 P I P.M. Pindamonhangaba 
Célia Francisca da Silva 17.851.125-0 PI - Aposentada Sec. Estado de São Paulo 
Denise dos Santos Corrêa 23.739.843-6 P I P.M. Pindamonhangaba 
Fábia Cristina Souza de 
Oliveira 

25.554.074-7 
Professor Ensino 
Fundamental-Efetivo-CLT 

P.M. Pindamonhangaba 

Ivete de Paiva Araújo 
Rodrigues  

14.790.207-1 
Professor I- Readaptado 
(CLT) 

P.M. Tremembé 

Jane Aparecida dos Santos 28.088.287-7 PIII - Estatutário P.M. Taubaté 
José Hélio dos Santos 22.303.460-5 P I - Efetivo- CLT P.M. Pindamonhangaba 
Juliana Amélia Corrêa  29.961.289-2 PEI-Substituto- Estatutário P.M. Taubaté 
Juliana Maciel de Souza  MG 111.056.707 PEB II Sec. Estado de São Paulo 
Larissa de Barros Carvalho 
do Prado 

44.156.750-2 PEB I - CLT  P.M. Tremembé 

Lilian Aparecida Antunes 
Vitório 

26.257.446-9 P III - Estatutário P.M. Taubaté 

Lucia Maria Aparecida 
Mariano  

19.485.246-5 PI- Aposentada P. M. Pindamonhangaba 

Ludimila Quintanilha 
Ribas Rosa 

28.424.445-4 Pensão por Morte  I.N.S.S. 

Marcelle de Carvalho 
Costa 

34.585.209-6 
Professor Infantil - Efetivo 
- CLT 

P.M. Pindamonhangaba 

Maria Marisa Braz dos 
Santos 

42.101.974-8 P I P.M. Caçapava 

Rosalina Fátima da Costa 
Neves Gobbo 

6.334.440-3 PI - Aposentado Sec. Estado de São Paulo 

Sandra Maria de Almeida 18.593.228-9 P I - Aposentada Sec. Estado de São Paulo 
Shirley de Moraes Batista 14.093.259-8 PI - Aposentado Sec. Estado de São Paulo 
Thais Pariz Maluta 41.394.185-1 PI  Substituto -Estatutário P.M. Taubaté 
Valéria Maria Marques 
Siqueira 

18.225.635-2 PI - Aposentada P.M Tremembé 
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Taubaté, 22 de junho de 2021. 
Prof. Ma Gabriela Antonia Correa da Silva 
Secretária de Educação 
Prof. Orlando de Araújo Bonafé 
Diretor de Educação 
Prof. Paulo Roberto de Oliveira Junior 
Gestor da Área de Educação 
Prof.ª Cristiane de Oliveira Silva 
Atribuição 
Prof.ª Sandra Gomes Trindade 
Coordenadora de Curso 
 
PORTARIA SEED n.º 126, de 22 de JUNHO de 2021. 
Gabriela Antonia Corrêa da Silva , Secretária de Educação da Prefeitura de Taubaté, no uso de suas 
atribuições e de acordo com o que determina o art. 37 da Constituição Federal e o parágrafo 2º do art. 257 
da Lei Complementar Municipal nº 001, de 04/12/1990, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 
12.434, de 28 de fevereiro de 2011, 
DECLARA:  
LEGAL O ACÚMULO de cargos e/ou funções de emprego público exercido pelos servidores, abaixo 
relacionados, com as funções de Professores III – Estatutários da Rede de Ensino da Prefeitura 
Municipal de Taubaté:  

NOME RG CARGO/FUNÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO 

Alessandra Teixeira Goulart 
Figueiredo 

28.060.048-3 Professor I P.M. São José dos Campos 

Alessandro Pavanetti  de 
Campos 

29.592.577-2 Monitor de Esportes Sec. Esporte de Taubaté 

Álvaro Camilher  23.046.822-6 PEB II - Efetivo Sec. Estado de São Paulo 
André Loyola da Silva 37.783.084-7 Instrutor de Esportes Sec. Esporte de Taubaté 
Diva Meirelles Reinaldo 
Casagrande 

21.928.931-1 PEB II -  Efetiva  Sec. Estado de São Paulo 

Ellen Cassiano de Carvalho 43.009.179-5 PEB II - Estatutário Sec. Estado de São Paulo 
Felipe Juliano Bettim 33.045.965-x PEB  II - Efetivo Sec. Estado de São Paulo 

João Mendes de Faria 5.879.609 
Professor II - 
Aposentado 

Sec. Estado de São Paulo 

Marlene de Fátima Cursino 24.561.914-8 PEB II- Efetivo Sec. Estado de São Paulo 
Marly Rosemeire Coelho 
Beraldo 

18.046.940-x Professor II - Estatutário Sec. Estado de São Paulo 

Mônica Souza Guimarães 17.432.998-2 PEB II- Efetivo Sec. Estado de São Paulo  
Nelson Vieira Diniz Junior 16.999.018-7 PEB II Sec. Estado de São Paulo 
Renato Fernandes Lobo 34.400.966 PEB II - Categoria A Sec. Estado de São Paulo 

Terezinha Elizabeth Inácio 
da Silva 

15.900.210-2 
PEB II – Efetivo - 
Afastada aguardando a 
aposentadoria 

Sec. Estado de São Paulo 

Taubaté, 22 de junho de 2021. 
Prof. Ma Gabriela Antonia Correa da Silva 
Secretária de Educação 
Prof. Orlando de Araújo Bonafé 
Diretor de Educação 
Prof. Paulo Roberto de Oliveira Junior 
Gestor da Área de Educação 
Prof.ª Cristiane de Oliveira Silva 
Atribuição 
Prof.ª Sandra Gomes Trindade 
Coordenadora de Curso 
 
PROCESSO Nº. 31.052/21 
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 das empresas: COMERCIAL ECOMIX EIRELI 
EPP, no valor total de R$ 40.968,00 (Quarenta mil novecentos e sessenta e oito reais);MARCELO 
BENEDITO DOS SANTOS - ME, no valor total de R$46.296,00 (Quarenta e seis mil duzentos e 
noventa e seis reais);OXIPAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA EPP, no valor total de R$17.818,20 (Dezessete mil oitocentos e dezoito reais e vinte centavos). 
Totalizando em R$ 105.082,20(Cento e cinco mil e oitenta e dois reais e vinte centavos); 
G.P, aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 30.958/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 257/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de medicamentos, constante do presente processo, a favor da 
empresa:SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. no valor de R$ 1.400,00 (Um mil e 
quatrocentos reais); PRÓ-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no valor de 
R$ 39,60 (Trinta e nove reais e sessenta centavos); Totalizando R$ 1.439,60 (Um mil quatrocentos e 
trinta e nove reais e sessenta centavos). 
G.P, aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

PROCESSO Nº. 31.039/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 28/20 
D E S P A C H O: Autorizo a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de conserto 
e manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos rodoviários, constante do presente 
processo a favor da empresa: TAMEL TRATORES E MÁQUINAS TERRAPLANAGEM LTDA 
EPP, no valor total de R$ 17.284,64 (Dezessete mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro 
centavos); 
G.P, aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 30.510/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 30/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de ar condicionado devidamente instalado constante do presente 
processo, a favor da empresa: MABEQUIPAMENTOS EIRELI ME, no valor de R$ 9.300,00 (Nove mil 
e trezentos reais);  
G.P, aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº.29.514/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 290/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de alimentos estocáveis, constante do presente processo a favor 
da empresa: DZ7 COMERCIAL EIRELI EPP, no valor total de R$9.302,40 (Nove mil trezentos e dois 
reais e quarenta centavos);  
G.P, aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 29.432/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 220/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de ar condicionado devidamente instalado constante do presente 
processo, a favor da empresa: PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÕES EIRLEI EPP, no valor de R$ 172.100,00 (Cento e setenta e dois mil e cem reais);  
G.P, aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 29.391/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 69/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de leite pasteurizado integral tipo C, constante do presente 
processo, a favor da empresa: D. R. MARTINEZ - ME, no valor de R$ 22.506,00 (Vinte e dois mil 
quinhentos e seis reais); 
G.P, aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
                                                    PREFEITO MUNICIPAL  
 
PROCESSO Nº.  29.455/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em 
cronotacógrafos, incluindo componentes e mão de obra, constante no presente processo, a favor da 
empresa: TACOMAQ INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA ME, no valor total de R$ 1.591,72 
(Um mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos); 
G.P, aos 21/06/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL    
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões presenciais  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. 
 
Pregão presencial Nº 07/21, que cuida do registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada em serviços de consertos e manutenção preventiva e corretiva das máquinas agrícolas de 
diversas linhas, modelos e tipos, conforme relação anexa, incluindo fornecimento de todos os materiais 
necessários para a execução dos serviços, pertencentes à Frota Patrimonial da Prefeitura Municipal de 
Taubaté, por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia 06.07.21 às 08h30. 
 
Pregão presencial Nº 06/21, que cuida do registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada em serviços de consertos e manutenção preventiva e corretiva de máquinas/equipamentos 
rodoviários de diversas linhas, modelos e tipos pertencentes à Frota Patrimonial, incluindo todos os 
componentes e materiais necessários para a execução dos serviços, por um período de 12 (doze) meses, 
improrrogáveis, com encerramento dia 06.07.21 às 14h30. 
 
PMT, aos 22.06.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
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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 do ComprasBR www.comprasbr.com.br.  
 
Pregão eletrônico Nº 149/21, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de luvas de 
procedimentos não cirúrgica, por um período de 06 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, com encerramento dia 06.07.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço 
eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 111/21 - Edital I, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de 
midazolan 5mg/ml - injetável, por um período de 06 meses, prorrogável uma única vez, por igual período, 
com encerramento dia 06.07.21 às 14h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: 
www.comprasbr.com.br. 
 
PMT, aos 22.06.2021. 
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 do ComprasBR www.comprasbr.com.br.  
 
Pregão eletrônico Nº 149/21, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de luvas de 
procedimentos não cirúrgica, por um período de 06 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, com encerramento dia 06.07.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço 
eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 111/21 - Edital I, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de 
midazolan 5mg/ml - injetável, por um período de 06 meses, prorrogável uma única vez, por igual período, 
com encerramento dia 06.07.21 às 14h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: 
www.comprasbr.com.br. 
 
PMT, aos 22.06.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 

   
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Pregão Presencial nº 04/2020 – 

Aquisição de pó de café e açúcar 
refinado. 

DESPACHO:  
Com base no parecer jurídico e 
justificativas apresentadas, como 
razão de decidir, autorizo a 
prorrogação do Contrato nº 
33/2020, mantido com a empresa 
NUTRICIONALE COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS LTDA., que 
tem por objeto a aquisição de pó 
de café, por mais 12 (doze) meses, 
contado a partir de 05/07/2021, e a 
aplicação do reajuste anual de 
8,8962%, passando o valor total do 
contrato para R$ 21.097,60 (vinte 
e um mil e noventa e sete reais e 
sessenta centavos), conforme 
minuta apresentada nos autos do 
Processo Pregão nº 04/2020, 
mantendo-se as demais cláusulas e 
condições contratuais. 
1) Publique-se; 
2) Empenhe-se; 
3) Redija-se o termo de 
aditamento e demais providências. 

Taubaté, 22 de junho de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes - Reitora 

 

 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Atos da Reitoria 

  
E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç Ã O 

 
ELEIÇÂO PARA REPRESENTAÇÃO DO CORPO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS CENTRAIS DA UNIVERSIDADE DE 

TAUBATÉ. 
 
A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da 
Universidade de Taubaté, convoca eleição para indicação de 
representantes do corpo técnico-administrativo nos Conselhos 
Universitário e de Administração da Universidade de Taubaté. 
Nos termos do § 1º do Art. 12 e do § 1º do Art. 14, do Estatuto da 
Universidade de Taubaté, deverão ser eleitos para os Órgãos 
Colegiados Centrais 03 (três) representantes do corpo técnico-
administrativo para o Conselho Universitário – Consuni e 02 
(dois) representantes do corpo técnico-administrativo para o 
Conselho de Administração – Consad, com mandato de dois anos.  
Poderão candidatar-se, somente para um dos Conselhos, os 
servidores técnico-administrativos, efetivos e estáveis, que se 
encontrem em exercício na Universidade de Taubaté ou na Escola de 
Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, excluídos os casos previstos no 
Art. 79, da Lei Complementar nº 282/2012.  
Serão considerados eleitos os servidores que obtiverem o maior 
número de votos. Em caso de empate, serão utilizados, 
sucessivamente, os seguintes critérios: maior grau de escolaridade; 
maior tempo de serviço na Universidade de Taubaté e maior idade. 
As inscrições serão realizadas no período de 28/06 a 12/07/2021, no 
Portal do Servidor, constante do site da Unitau, o período de 
campanha será de 19/07 a 04/08/2021, e a votação ocorrerá no 
período de 09/08 até às 14h do dia 13/08/2021. 
A Comissão Especial Eleitoral divulgará o resultado final das 
eleições às 17 horas do dia 13/08/2021, no site da Universidade 
(www.unitau.br), encaminhando o processo eleitoral, com o 
resultado da eleição, a Magnífica Reitora, no dia 16/08/2021, para as 
providências quanto à posse dos eleitos, pela Secretaria dos Órgãos 
Colegiados Centrais. 

Taubaté, 21 de junho de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora 

 
ATO EXECUTIVO R-Nº 028/2021 

 
Altera o Ato Executivo R-Nº 021/2021 e dá outras providências. 
A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais,  
CONSIDERANDO o Parecer da Procuradoria Jurídica exarado nos 
autos do Processo R-008/2021, 
RESOLVE: 
Art. 1º O artigo 5º do Ato Executivo R-Nº 021/2021, passa a ter a 
seguinte redação:   
“Art. 5º O servidor candidato à eleição deverá inscrever-se no 
período de 28/06 a 12/07/2021, no Portal do Servidor, constante do 
site da Unitau, devendo atender o seguinte:” 
Art. 2º Os incisos III, V e VII do artigo 5º do Ato Executivo R-Nº 
021/2021, passa a ter a seguinte redação: 
“III – a certidão referida no inciso II deverá ser requerida até o dia 
12/07/2021, presencialmente, no protocolo geral da Pró-reitoria de 
Administração, ou pelo email arquivorh@unitau.br, do setor de 
Arquivo-RH.” 
“V – os pedidos de inscrição serão apreciados pela Comissão 
Especial, e divulgados no dia 19/07/2021, no Portal do Servidor, 
constante do site da Unitau;” 
“VII – a relação final das candidaturas deferidas e indeferidas será 
divulgada no dia 22/07/2021, no Portal do Servidor, constante do 
site da Unitau.” 
Art. 3º O artigo 8º do Ato Executivo R-Nº 021/2021, passa a ter a 
seguinte redação:   
“Art. 8º A votação ocorrerá no período de 09/08 até às 14h do dia 
13/08/2021, por meio eletrônico, disponibilizado no Portal do 
Servidor, constante do site da Unitau.” 
Art. 4º O artigo 9º do Ato Executivo R-Nº 021/2021, passa a ter a 
seguinte redação:   
“Art. 9º O candidato inscrito poderá ser dispensado de suas 
atividades administrativas, para realizar a sua campanha, durante 01 
(uma) hora diária, no período de 19/07 a 04/08/2021, devendo 
comunicar o horário escolhido, com antecedência e por escrito, à 
respectiva Chefia, a quem caberá a fiscalização do cumprimento 
desta norma.” 
Art. 5º O artigo 12 do Ato Executivo R-Nº 021/2021, passa a ter a 
seguinte redação:   
“Art. 12 A Comissão Especial Eleitoral divulgará o resultado final 
das eleições às 17 horas do dia 13/08/2021, no site da Universidade 
(www.unitau.br), encaminhando o processo eleitoral, com o 
resultado da eleição, a Magnífica Reitora, no dia 16/08/2021, para as 
providências quanto à posse dos eleitos, pela Secretaria dos Órgãos 
Colegiados Centrais.” 
Art. 6º Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Reitoria da Universidade de Taubaté, aos 21 de junho de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora 

 
Publicado na Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, aos 
vinte e um dias do mês de junho de 2021. 
 

Selma Notari Gobbo 
Secretária da Reitoria 

 

Instituto de Previdência do Município de Taubaté 
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 

Fone-(012) 3632-4166 
 

PORTARIA N° 37, DE 22 DE JUNHO DE 2021 
 

LUIZ ANTONIO GOBBO, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté, no uso de suas atribuições legais e à vista dos 
elementos constantes do Decreto nº 13.350/2014: 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Instituir a Comissão de Ética do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté, com o objetivo de implementar e gerir o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público do Município de Taubaté no âmbito 
desta Administração Indireta. 
 
Art. 2º - Designar os seguintes membros, servidores efetivos do quadro 
permanente desta Autarquia Previdenciária, para compor a referida Comissão, 
os quais desempenharão suas atribuições concomitantemente com as de seus 
respectivos cargos: 
 
Presidente: 
Titular: Ricardo Nishina de Azevedo 
Suplente: Maria Juliana Vasconcellos Torquato 
 
Membros:  
Titular: Diogo Antonio de Toledo Derrico 
Suplente: Solene Aires de Sales 
 
Titular: Natallyne Karenn Colósimo 
Suplente: Bruna Magalhães Pinto 
 
Art. 3º - Os membros da Comissão de Ética do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté terão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única 
recondução. 
 
Art. 4º - A atuação na Comissão de Ética do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté não enseja qualquer remuneração para seus membros e 
os trabalhos nela desenvolvidos são considerados como prestação de relevante 
serviço público, na forma do disposto no Decreto 13.350/2014. 
 
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ AOS 
22 DE JUNHO DE 2021. 
 

LUIZ ANTONIO GOBBO  
Presidente 





 
           



    
                  
               
              




 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Atos da Reitoria 

  
E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç Ã O 

 
ELEIÇÂO PARA REPRESENTAÇÃO DO CORPO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS CENTRAIS DA UNIVERSIDADE DE 

TAUBATÉ. 
 
A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da 
Universidade de Taubaté, convoca eleição para indicação de 
representantes do corpo técnico-administrativo nos Conselhos 
Universitário e de Administração da Universidade de Taubaté. 
Nos termos do § 1º do Art. 12 e do § 1º do Art. 14, do Estatuto da 
Universidade de Taubaté, deverão ser eleitos para os Órgãos 
Colegiados Centrais 03 (três) representantes do corpo técnico-
administrativo para o Conselho Universitário – Consuni e 02 
(dois) representantes do corpo técnico-administrativo para o 
Conselho de Administração – Consad, com mandato de dois anos.  
Poderão candidatar-se, somente para um dos Conselhos, os 
servidores técnico-administrativos, efetivos e estáveis, que se 
encontrem em exercício na Universidade de Taubaté ou na Escola de 
Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, excluídos os casos previstos no 
Art. 79, da Lei Complementar nº 282/2012.  
Serão considerados eleitos os servidores que obtiverem o maior 
número de votos. Em caso de empate, serão utilizados, 
sucessivamente, os seguintes critérios: maior grau de escolaridade; 
maior tempo de serviço na Universidade de Taubaté e maior idade. 
As inscrições serão realizadas no período de 28/06 a 12/07/2021, no 
Portal do Servidor, constante do site da Unitau, o período de 
campanha será de 19/07 a 04/08/2021, e a votação ocorrerá no 
período de 09/08 até às 14h do dia 13/08/2021. 
A Comissão Especial Eleitoral divulgará o resultado final das 
eleições às 17 horas do dia 13/08/2021, no site da Universidade 
(www.unitau.br), encaminhando o processo eleitoral, com o 
resultado da eleição, a Magnífica Reitora, no dia 16/08/2021, para as 
providências quanto à posse dos eleitos, pela Secretaria dos Órgãos 
Colegiados Centrais. 

Taubaté, 21 de junho de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora 

 
ATO EXECUTIVO R-Nº 028/2021 

 
Altera o Ato Executivo R-Nº 021/2021 e dá outras providências. 
A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais,  
CONSIDERANDO o Parecer da Procuradoria Jurídica exarado nos 
autos do Processo R-008/2021, 
RESOLVE: 
Art. 1º O artigo 5º do Ato Executivo R-Nº 021/2021, passa a ter a 
seguinte redação:   
“Art. 5º O servidor candidato à eleição deverá inscrever-se no 
período de 28/06 a 12/07/2021, no Portal do Servidor, constante do 
site da Unitau, devendo atender o seguinte:” 
Art. 2º Os incisos III, V e VII do artigo 5º do Ato Executivo R-Nº 
021/2021, passa a ter a seguinte redação: 
“III – a certidão referida no inciso II deverá ser requerida até o dia 
12/07/2021, presencialmente, no protocolo geral da Pró-reitoria de 
Administração, ou pelo email arquivorh@unitau.br, do setor de 
Arquivo-RH.” 
“V – os pedidos de inscrição serão apreciados pela Comissão 
Especial, e divulgados no dia 19/07/2021, no Portal do Servidor, 
constante do site da Unitau;” 
“VII – a relação final das candidaturas deferidas e indeferidas será 
divulgada no dia 22/07/2021, no Portal do Servidor, constante do 
site da Unitau.” 
Art. 3º O artigo 8º do Ato Executivo R-Nº 021/2021, passa a ter a 
seguinte redação:   
“Art. 8º A votação ocorrerá no período de 09/08 até às 14h do dia 
13/08/2021, por meio eletrônico, disponibilizado no Portal do 
Servidor, constante do site da Unitau.” 
Art. 4º O artigo 9º do Ato Executivo R-Nº 021/2021, passa a ter a 
seguinte redação:   
“Art. 9º O candidato inscrito poderá ser dispensado de suas 
atividades administrativas, para realizar a sua campanha, durante 01 
(uma) hora diária, no período de 19/07 a 04/08/2021, devendo 
comunicar o horário escolhido, com antecedência e por escrito, à 
respectiva Chefia, a quem caberá a fiscalização do cumprimento 
desta norma.” 
Art. 5º O artigo 12 do Ato Executivo R-Nº 021/2021, passa a ter a 
seguinte redação:   
“Art. 12 A Comissão Especial Eleitoral divulgará o resultado final 
das eleições às 17 horas do dia 13/08/2021, no site da Universidade 
(www.unitau.br), encaminhando o processo eleitoral, com o 
resultado da eleição, a Magnífica Reitora, no dia 16/08/2021, para as 
providências quanto à posse dos eleitos, pela Secretaria dos Órgãos 
Colegiados Centrais.” 
Art. 6º Registre-se, publique-se, cumpra-se. 
Reitoria da Universidade de Taubaté, aos 21 de junho de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora 

 
Publicado na Secretaria da Reitoria da Universidade de Taubaté, aos 
vinte e um dias do mês de junho de 2021. 
 

Selma Notari Gobbo 
Secretária da Reitoria 
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no mês de junho é tradi-
cionalmente celebrado em 
todo o país com a realiza-
ção de festas juninas. neste 
momento de pandemia do 
coronavírus e recomenda-
ções de isolamento social, 

Festa junina: 
sugestões 

para festejos 
durante a 

pandemia

as grandes quermesses foram 
canceladas pelo segundo ano 
consecutivo.

a alternativa é realizar as fes-
tas dentro de casa, com trilha 
sonora e uma mesa com pratos 
tradicionais desta época do 
ano. confira algumas dicas de 
como fazer seu arraial na qua-
rentena:

 MúSICAS

um dos elementos mais im-
portantes de uma festa junina 
é a música. forrós, xotes e rit-
mos animados em geral propi-
ciam o ambiente perfeito para 
improvisar uma quadrilha ou 
dançar com outros passos que 
você queira inventar. 

uma dica é criar ou acessar 
playlists de músicas temáticas 
juninas na sua plataforma de 
streaming favorita. Outra ma-
neira de fazer sua trilha sonora 
é acompanhando lives come-
morativas. 

 COMIDAS 
TíPICAS

Pinhão, pamonha, pé de mole-
que, bolo de fubá, vinho quen-
te estão entre os principais 
atrativos gastronômicos das 
festas juninas. receitas de co-
midas e bebidas típicas podem 
ser encontradas em diversos 
sites na internet. 

Se a ideia não for cozinhar, 
existem várias opções de “kits 
de festa junina” em que você 
recebe uma caixa já recheada 
de quermesse para curtir em 
casa. 

ROUPAS E dECORAçãO

Os conhecidos vestidinhos cai-
piras e os chapéus de palha po-
dem até não fazer parte do seu 
guarda roupa, mas quase todo 
mundo tem uma camisa xadrez 
no armário. Vista uma calça je-
ans e sua camisa favorita, faça 
uma maquiagem divertida de 
festa. 

decorar a sala com bandeiri-
nhas e apetrechos tradicionais 
também ajudam a deixar a re-
sidência em clima junino. criar 
balõezinhos de dobradura po-
dem ser criados e incluídos na 
decoração de diversas formas: 
como uma cortina, dispostos 
na mesa, em cordões juntos às 
bandeiras e outros modos.

 JARDINS

não importa o tamanho do seu 
jardim. inclua seu espaço ex-
terno na folia das comemora-
ções juninas. uma boa dica é 
fazer uso das árvores do quin-
tal. Pendure fitas de diferentes 
cores, potes com flores e até 
pisca-piscas.

 CONVIDE AMIGOS 
E FAmíLIA PARA CURTIREm 

vIRTUALmENTE

Os encontros ganharam forma 
nova durante a quarentena, 
e as videochamadas são uma 
boa saída para comemorar jun-
to. combine dia, hora e plata-
forma com seus familiares e 
amigos para todos curtirem um 
quentão à distância. Planejem 
atividades online, como uma 
partida de bingo através da in-
ternet.

CUIdAdOS COm 
A SEGURANçA

É sempre necessário evitar o 
uso de extensões e benjamins 
de forma permanente. Nunca 
se deve manusear equipamen-
tos eletroeletrônicos como 
aparelhos de som, freezers ou 
geladeiras com o corpo molha-
do. 

Os bocais de lâmpadas, por 
exemplo, jamais devem ser 
utilizados como suporte para 
pendurar enfeites como ba-
lões e bandeiras. Além de cho-
ques elétricos, essa prática 
pode provocar incêndios.

Caso as comemorações sejam 
feitas em lugares abertos, as 
pessoas devem manter distân-
cia de fios elétricos e não sol-
tar fogos de artifício na dire-
ção de postes e condutores de 
energia. Da mesma forma, as 
fogueiras devem ser montadas 
e acesas longe da rede de dis-
tribuição de energia. O calor 
pode provocar curtos-circui-
tos e danificar a rede elétrica.

As crianças devem estar sem-
pre acompanhadas de adultos 
e não devem brincar com fogo. 
Soltar balões é proibido por 
lei, pois representam um gran-
de risco de incêndio
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