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Programa 
Cultural da 

UNESCO
O município de Taubaté 
apresentou sua candida-
tura para integrar a Rede 
de Cidades Criativas da 
UNESCO. Criada em 
2004, a Rede fomenta a 
cooperação internacional 
entre cidades do mundo 
que investem na cultura 
e na criatividade como 
aceleradores do desenvol-
vimento sustentável. Jun-
tamente com as suas 246 
cidades membros de mais 
de 80 Estados Membros, a 
UCCN pretende cumprir 
o poder da cultura e da 
criatividade na constru-
ção de cidades resistentes, 
sustentáveis e à prova de 
futuro. Através de sete 
campos criativos - Artesa-
nato e Arte Popular, De-
sign, Cinema, Gastrono-
mia, Literatura, Artes dos 
Media e Música, as cida-
des da rede são inovado-
ras e estratégicas, com um 
vasto leque de iniciativas 
que têm impactos econô-
micos, sociais, culturais e 
ambientais positivos.Fa-
zem parte desta rede: Be-
lém, Florianópolis, Paraty 
e Belo Horizont no campo 
da gastronomia; Brasília, 
Curitiba e Fortaleza em 
design; João Pessoa em 
artesanato e artes popula-
res; Salvador na música e 
Santos no cinema. Pág. 03

Semana 
do Meio 

Ambiente:
Plante 

Boas 
ideias 

Feriado terá 
restrições em 

Taubaté
A Prefeitura de Taubaté ado-
tará novas regras e medidas 
de combate ao Coronavírus 
durante o feriado de Corpus 
Christi, entre o dia 03 e 06 de 
junho, para conter o avanço 
e propagação da doença na 
cidade.

Por meio de decreto, ficam es-
tabelecidos regras, condutas 
e horários de funcionamen-
to dos estabelecimentos que 
realizam atividades essen-
ciais e não essenciais, como 
Shopping Center, Galerias e 
estabelecimentos congêne-
res, Lojas de Conveniência e 
Adegas, Restaurantes e simi-
lares, Bares (Consumo local), 
Salões de beleza e barbearias, 
academias de Esporte de to-
das as modalidades e centros 
de Ginastica, Eventos, Con-
venções e Atividades cultu-
rais, Templos religiosos, Par-
ques, Setores de Serviços e o 
Comércio.

Os estabelecimentos deverão 
fixar em local visível na par-
te externa, avisos sobre seu 
horário de funcionamento e 
capacidade máxima de lota-
ção que permitam identifi-
cação das informações pela 
população e pela fiscalização 
pública.

No período entre as 21h e 5h, 
ressalvo casos de necessida-
de, fica restrito a circulação 
de pessoas em espaços e vias 
públicas de todo o município.

Pág. 04
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SeguRAnçA

Capacitação 
de gCMs

uma equipe do Serviço 
de Proteção Social espe-
cial, vinculada à Secreta-
ria de desenvolvimento e 
inclusão Social (SediS) de 
taubaté, realizou recen-
temente uma capacitação 
para os Guardas civis Mu-
nicipais (GcM) sobre o tra-
balho de abordagens que é 
desenvolvido com pessoas 
em situação de rua.

O tema “Proteção Social 
especial: estrutura, en-
frentamentos e interven-
ções” foi apresentado a 
corporação pela diretora 
de Proteção Social espe-
cial, danielly Jacob e pela 
responsável técnica do 
Serviço especializado em 
abordagem Social (SeaS), 
Marlete lima de Paula.

durante a capacitação 
também foi realizado um 
bate papo sobre as adver-
sidades e as principais difi-
culdades encontradas du-
rante as abordagens feitas 
pela equipe do serviço de 
abordagem da Prefeitura e 
pelos guardas civis muni-
cipais. além disso, falaram 
também sobre como pro-
ceder em determinadas 
situações.

atualmente taubaté ofe-
rece os seguintes servi-
ços para a população que 
está em situação de rua: 
Serviço especializado em 
abordagem Social (SeaS), 
que realiza buscas ativas 
nas ruas e faz sensibili-
zação com essas pessoas 
ofertando todos os servi-
ços disponibilizados pela 
Prefeitura; o centro de re-
ferência especializado, co-
nhecido como centro Pop, 
um espaço destinado à 
permanência dos usuários 
durante o dia; e o abrigo 
Municipal.

nos primeiros quatro me-
ses do ano, O abrigo Mu-
nicipal realizou 807 aco-
lhimentos de pessoas em 
situação de rua durante a 
Pandemia. antes de serem 
encaminhados ao local, as 
pessoas que estão em si-
tuação de rua passam pelo 
centro de referência espe-
cializado para um primeiro 
atendimento, onde é rea-
lizado um teste rápido de 
cOVid, além de uma tria-
gem prévia para saber se a 
pessoa está com sintomas 
da doença e de como está 
a sua condição de saúde

Para solicitar atendimento 
a pessoas que estão em si-
tuação de rua é necessário 
acionar o SeaS pelo tele-
fone 99684-8596, todos 
os dias, inclusive aos finais 
de semana, das 8h às 20h.
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* Da Redação

Neste ano, a 
Nestlé com-
pleta 100 anos 
no Brasil e 50 

anos anos de atividades 
em Caçapava. Atualmen-
te, é a planta piloto para 
transformação digital da 
companhia no país, con-
centrando o lançamento 
da maioria das tecnolo-
gias. No início da história, 
a fábrica centralizava toda 
a produção de chocolates 
da Nestlé no país. 

Hoje em dia, a unidade 
responde como a maior 
fábrica de KitKat das 
Américas, além de ser 
referência mundial em 
fabricação dessa linha. 
Nas linhas de KitKat, por 
exemplo, foi implantado o 
que há de mais avançado 
em relação à indústria 4.0, 
com maior eficiência nas 
operações, uso de robôs 
e tecnologias que trazem 
maior produtividade. 
Além disso, 100% da pro-
dução do chocolate utiliza 
iluminação de energia so-
lar. 

Mais de 70% da energia 
da fábrica é proveniente 
de fontes renováveis. Dos 
maiores investimentos 
da Nestlé para 2021, três 
estão sendo em projetos 
na unidade de Caçapa-
va, somando mais de R$ 
50 milhões. Com uma 
equipe de cerca de 1.200 
colaboradores atuando 
diretamente em 22 linhas 
de trabalho, a unidade 
opera de forma integrada, 
com todas as informações 

online e acesso remoto à 
gestão da operação. Todo 
o processo de robotização 
e digitalização foi iniciado 
ainda em 2019, antes da 
pandemia. A expansão do 
projeto seguiu em 2020 e 
contou com a chegada de 
novas ferramentas de tra-
balho e robôs colaborati-
vos - que ajudam a manter 
o distanciamento e ace-
leram a performance das 
linhas, sendo utilizados 
principalmente em ativi-
dades altamente repeti-
tivas quando realizadas 
por pessoas e nas etapas 
de embalagens e empilha-
mento de caixas e pallets. 
Durante o processo de 
transformação digital, os 
colaboradores passaram 
a contar com tablets e ou-
tros instrumentos para re-
alizar as funções de forma 
remota, garantindo mais 
mobilidade para outras 
atividades e agilidade na 
tomada de decisão. Por 
conta da pandemia os 
treinamentos foram reali-
zados à distância. 

Com a nova tecnologia, 
a produção chegou a ser 
ampliada em razão da 
demanda de produtos 
como chocolates e cereais 
matinais. “A unidade de 
Caçapava é um grande 
diferencial para a Nes-
tlé. Aqui concentramos 
as mais diversas e novas 
tecnologias. Os nossos co-
laboradores são parte des-
sa história. É uma alegria 
enorme para os morado-
res da região do Vale ter 
a unidade aqui”, comenta 
Silvana Diaz, diretora da 

fábrica, que já trabalhou 
na unidade em 2008 e re-
tornou em 2021. “Foram 
muitas as transformações 
em um curto espaço de 
tempo, hoje somos refe-
rência em inovação. A 
transformação digital da 
Nestlé começa aqui”, fina-
liza. 

As fábricas da Nestlé 
avançam rapidamente na 
automação e implementa-
ção de iniciativas digitais. 
Os equipamentos produ-
zidos pelo Centro de Ino-
vação e Tecnologia (CIT) 
da Nestlé, em São José dos 
Campos, são testados na 
unidade de Caçapava. 

A fábrica possui tam-
bém óculos de realidade 
virtual que conectam o 
colaborador da unidade 
com qualquer pessoa em 
qualquer país. Com isso, é 
possível realizar um trei-
namento para implemen-
tar uma máquina recém-
chegada e novas linhas, 
receber orientação sobre 
ajustes de equipamentos, 
melhorias e manutenção 
remota, sem sair da cida-
de. O equipamento tam-
bém permite que uma 
pessoa de fora tenha a vi-
são de dentro da planta, 
como de uma manuten-
ção remota. 

Além do destaque em ino-
vação e indústria 4.0, a fá-
brica também é conhecida 
pelo Chocotour oferecido 
aos consumidores, com 
um tour guiado contan-
do histórias, tradições e 
informações sobre os pro-

cessos de produção e his-
tória dos chocolates. Por 
conta da pandemia, as vi-
sitas estão suspensas. 
Passado e Presente - His-
tórias que reforçam o pa-
pel da Nestlé na região 

Alguns dos colaboradores 
da unidade ajudam a con-
tar a história da fábrica em 
Caçapava. Como João Si-
queira, que entrou para a 
equipe em 1991, há 30 anos, 
mas que desde 1971, du-
rante a construção da uni-
dade, já frequentava a obra 
e sonhava em trabalhar na 
unidade. “Eu trazia almo-
ço para o meu pai quando 
ele trabalhava na constru-
ção, sempre falei que um 
dia trabalharia aqui. Tenho 
certeza que durante os 30 
anos que estou aqui, pude 
ensinar e aprender muito”, 
comenta. 

Outro caso é o da cola-
boradora Sandra Silva, 
que iniciou sua trajetória 
como auxiliar de embala-
gem em 1993 e atualmen-
te atua como assistente 
administrativa. Já, Priscila 
Rodrigues começou como 
menor aprendiz e hoje, 
com 18 anos de empresa, 
segue os passos do pai, 
que trabalhou na fábri-
ca por 29 anos. Jefferson 
Pinheiro também entrou 
após crescer observando o 
pai trabalhar como mecâ-
nico de emblagens, mes-
ma área em que atua hoje 
em dia. “A Nestlé sempre 
esteve presente na minha 
vida. É uma empresa que 
visa o bem-estar do fun-
cionário”, conclui. 

Fábrica da nestlé 
comemora 50 anos 

de atividades 
em Caçapava 
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desenvolvimento

*Da Redação

O município de Tauba-
té apresentou sua 
candidatura para 
integrar a Rede de 

Cidades Criativas da UNES-
CO (UCCN). Criada em 2004, 
a Rede fomenta a cooperação 
internacional entre cidades do 
mundo que investem na cultu-
ra e na criatividade como ace-
leradores do desenvolvimento 
sustentável.

Juntamente com as suas 246 
cidades membros de mais de 
80 Estados Membros, a UCCN 
pretende cumprir o poder da 
cultura e da criatividade na 
construção de cidades resisten-
tes, sustentáveis e à prova de 
futuro. 

Através de sete campos criati-
vos - Artesanato e Arte Popu-
lar, Design, Cinema, Gastro-
nomia, Literatura, Artes dos 
Media e Música, as cidades da 
rede são inovadoras e estraté-
gicas, com um vasto leque de 
iniciativas que têm impactos 

econômicos, sociais, culturais e 
ambientais positivos.

A candidatura taubateana foi 
realizada na área da música 
que representa um meio gera-
dor de emprego e renda, além 
de ser um setor que movimen-
ta uma vasta cadeia produtiva 
que se beneficia desta categoria 
denominada música, gerando 
renda à diversas outras catego-
rias profissionais ou informais.

Atualmente no Brasil fazem 
parte desta rede: Belém (PA), 
Florianópolis (SC), Paraty (RJ) 
e Belo Horizonte (MG) no cam-
po da gastronomia; Brasília 
(DF), Curitiba (PR) e Fortaleza 
(CE) em design; João Pessoa 
(PB) em artesanato e artes po-
pulares; Salvador (BA) na mú-
sica e Santos (SP) no cinema.

Semana nacional 
de arquivoS

A Secretaria de Cultura de 
Taubaté, por meio da Área de 
Museus, Patrimônio e Arqui-
vo Históricos, participará da 5ª 
Semana Nacional de Arquivos, 

que será realizada de 7 a 11 de 
junho. Foram inscritos os pro-
jetos “Relatos da Pandemia” e 
o “Catálogo Virtual”. O evento, 
por causa da Pandemia, será 
online.

O projeto “Relatos da Pande-
mia”, do Arquivo Histórico 
Municipal Félix Guisard Filho, 
será lançado no próximo do-
mingo, dia 7 de junho. O objeti-
vo é receber e preservar depoi-
mentos sobre a experiência dos 
moradores de Taubaté durante 
a Pandemia do Coronavírus.

Os moradores de Taubaté po-
derão enviar relatos pessoais 
do cotidiano e experiências 
vividas na pandemia para que 
futuramente as pessoas tenham 
acesso às informações e enten-
dam os efeitos do COVID-19 na 
cidade. Todos os relatos reco-
lhidos farão parte de um acer-
vo do Arquivo Histórico Muni-
cipal Félix Guisard Filho.

Os participantes devem enviar 
um relato em formato de  texto 
(diários, poesias, crônicas, car-
tas entre outros), digitalizado 

ou físico. Caso esteja em forma-
to digital, o arquivo deve ser en-
viado para o endereço de  email: 
a r q u i v o h i s t o r i c o t a u b a t e @
gmail.com. Caso seja em for-
mato físico, basta enviar pelo 
correio ou entregar pessoal-
mente na Área de Museus, Pa-
trimônio e Arquivo Histórico.

No dia 10 de junho acontecerá 
o lançamento do Catálogo Vir-
tual dos jornais da Hemeroteca 
Antônio Mello Junior, que per-
tencente ao Arquivo Histórico 
Municipal Felix Guisard Filho.

São mais de 280 títulos de jor-
nais, editados em Taubaté, 
Vale do Paraíba, Litoral Nor-
te e Serra da Mantiqueira, que 
representam uma importante 
fonte de pesquisa sobre Tauba-
té e região a partir de 1861, data 
da edição do primeiro jornal da 
cidade, “O Taubatéense”.

O objetivo deste catálogo é fa-
cilitar a consulta do acervo de 
jornais da Hemeroteca, prepa-
rando o consulente para a pes-
quisa presencial, estando ele 
em qualquer lugar.

Rede de cidades criativas da uneSCO
Candidatura taubateana foi realizada na área da música, que possui apenas uma cidade brasileira na Rede



VOZ DOVALE
04

meio AmBiente

Debate: gestão de Parques Municipais

A preservação do meio 
ambiente representa 
um grande desafio para 

os municípios. Em um contex-
to geral, seja federal, estadual 
ou municipal, boa parte das 
unidades de conservação do 
Brasil sofrem ou com falta de 
recurso financeiro ou com falta 
de recurso humano, ou com os 
dois.

Esse foi o tema abordado pela 
roda de conversa promovida 
pelo Prof. Dr. Júlio Cesar Vol-
tolini, membro do Grupo de 
pesquisa e ensino em biologia 
da conservação e docente do 
curso de Biologia da Universi-
dade de Taubaté. O bate papo 
com o tema “Parques naturais 
municipais: desafios e oportu-
nidades” foi transmitido pelo 
YouTube. 

Segundo o professor, que tam-
bém participa do projeto de 
extensão “Apoio ao planeja-
mento e à gestão da unida-
de de conservação do Parque 
Natural Municipal Vale do 
Itaim no município de Tauba-
té”, coordenado pelo Prof. Dr. 
Ademir F. Morelli, presente na 
roda, o evento tem o propósito 
de apresentar à comunidade e 
líderes ambientais da região os 
desafios de preservar unida-
des de conservação dentro dos 
municípios.

No Brasil, existem diferentes 
tipos de unidades de conserva-
ção e entre elas está a categoria 
parque natural municipal, que 
é de proteção integral. Este 
tipo de parque tem por objeti-
vo a preservação da natureza, 
permitindo apenas o uso indi-
reto de seus recursos naturais. 
As UC’s – como são chamadas 
– são compostas apenas de áre-
as públicas.

Para tratar do assunto, partici-

param da mesa: Anita Correia 
de Souza, que apresentou estu-
dos de casos sobre o tema; José 
Luiz de Carvalho, do Instituto 
florestal e da Secretaria de in-
fraestrutura e meio ambiente 
do Estado de São Paulo, que 
falour das oportunidades de 
captação de recursos em UC’s 
de proteção integral e Miguel 
Von Behre, arquiteto, urba-
nista e analista ambiental, que 
abordou sobre os desafios na 
criação e no gerenciamento de 
parques naturais municipais.

“Quando pensei nessa mesa, 
meu intuito era mostrar que, 
apesar do interesse dos políti-
cos em proteger as áreas ver-
des da região ter aumentando 
significativamente nos últimos 
anos, as secretarias do Meio 
Ambiente enfrentam muitas 
dificuldades para criar e gerir 
parques nacionais municipais. 
Falta recurso, mão-de-obra, 
equipe técnica etc. A população 
precisa cobrar, mas, para isso, 
precisa saber qual é a realida-
de”, destacou Prof. Júlio César.

Nesta semana, todos os par-
ques municipais de Taubaté 
voltam a funcionar de segunda 
a sexta das 7h às 17h, além dos 
finais de semana, para a reali-
zação de atividades de lazer e 
esporte, com atenção aos pro-
tocolos de segurança e preven-
ção contra a COVID-19.

Durante o funcionamento dos 
parques, equipes da Secretaria 
de serviços públicos do muni-
cípio realizam ações preven-
tivas contra o Coronavírus, 
como medição de temperatura, 
verificação do uso de máscara 
e fiscalização para evitar aglo-
merações. Em casos necessá-
rios as equipes de fiscalização 
contarão com o apoio da guar-
da municipal e a vigilância sa-
nitária.

nesta 
semana, 
todos os 
parques 

municipais 
de Taubaté 
voltam a 
funcionar 

de segunda 
a sexta das
 7h às 17h

O Centro de Controle de 
Zoonozes (CCZ) recebe-
rá o plantio de árvores 
frutíferas e ornamentais 
no dia 08, em uma área 
onde está prevista a 
construção do “parcão”. 
Na quarta-feira, dia 09, 
na Praça Dom Epami-
nondas, a ação será com 
a Defesa Civil, que fará a 
campanha de conscienti-
zação contra queimadas, 
e a SEMA fará doação 
de mudas para a popu-
lação.

No dia 10, quinta-feira, 
acontece a 11ª exposição 
“Plante Boas Ideias”, do 
projeto Semeando Cores 
da Secretaria de Cultura, 
com o apoio da Secreta-
ria de Meio Ambiente. 

A exposição é o resul-
tado dos trabalhos dos 
alunos de arte com mate-
riais recicláveis, sob co-
ordenação da professora 
Margarida Fournier. 

O objetivo do projeto é 
estimular o imaginário 
e incentivar a utilização 
de materiais recicláveis 
como matéria prima para 
realização de experiên-
cias artísticas, ressaltan-
do sempre a importância 
da sustentabilidade para 
um mundo melhor.

E para finalizar as ações, 
no sábado, dia 12 de Ju-
nho, a SEMA vai até o 
Mercatau para fazer do-
ação de mudas, campa-
nha contra queimadas e, 
em parceria com o CCZ, 
acontecerá a feira de 

adoção com os animais 
do centro.

A restauração do ecos-
sistema pode assumir 
várias formas: planta-
ção de árvores, tornar 
cidades verdes, restau-
ração de jardins, mu-
dança na alimentação 
ou limpeza de rios e 
costas. O município de 
Taubaté vai focar as 
ações deste ano na plan-
tação e doação de plan-
tas. Sendo que,  1.000 
mudas já estão disponí-
veis para distribuição.

Confira o resumo 
da programação:

02/06  
Plantio de mudas 

pela Polícia 
Ambiental, no 

Parque do Itaim

08/06, às 9h 
Plantio árvores 

frutíferas e 
ornamentais, 
às 9h, no CCZ

09/06, das 9h às 13h  
Doação de mudas 

e campanha de 
queimadas, na Praça 
Dom Epaminondas

10/06  
11ª Exposição online 

“Plante Boas Ideias”, 
no site da prefeitura

12/06, das 8h às 12h  
Doação de mudas, 

campanha de queima-
das e feira de adoção 

com os animais do 
CCZ, no Mercatau

plAnte BoAs ideiAs

Semana do Meio Ambiente  

Objetivo do 
projeto é 

estimular o 
imaginário 

e incentivar 
a utilização 
de materiais 
recicláveis 

como matéria 
prima para 

realização de 
experiências 

artísticas, 
ressaltando 

a importância 
da sustenta-
bilidade para 

um mundo 
melhor

Vacinação: aplicação da 
2ª dose contra a COVID
O Governo do Estado de São Paulo promove neste 
sábado (5) o “Dia D” para a aplicação da segunda 
dose da vacina contra COVID-19 para quem está 
com a vacinação em atraso. A iniciativa, em parce-
ria com vários municípios, pretende vacinar mais 
de 500 mil pessoas que ainda não completaram o 
ciclo vacinal.

Mais de cinco mil pontos de vacinação estarão 
abertos das 7h às 18h em todo o Estado, inclusive 

em Taubaté, para a aplicação exclusivamente da 
segunda dose. Deverão ser vacinadas as pessoas 
que estão com mais de 28 dias atrasados com rela-
ção a 1ª dose da Vacina do Butantan e mais de 12 
semanas do imunizante da Fiocruz/Astrazeneca.

Um levantamento realizado pela Secretaria de Es-
tado da Saúde aponta que mais de 500 mil pessoas 
que já receberam a primeira dose dos imunizantes 
estão com a aplicação da segunda dose atrasada. 

O total inclui 212.403 pessoas que não tomaram 
a vacina da Fiocruz/Astrazeneca e outros 289.290 
referentes à vacina do Butantan (Coronavac).
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esportes

Futebol – 
História de Taubaté
Nesta semana, a coluna “Futebol História de Tauba-
té”, presta homenagem a uma das mais jovens 
equipes da cidade, o Esporte Clube VII de Março, 
que aguarda o retorno das partidas para disputar o 
Campeonato Amador da Terceira Divisão. Compe-
tição que configura como a primeira do clube, após 
a filiação junto a Liga Municipal de Futebol.

A foto ao lado é a formação da equipe antes de 
uma partida amistosa contra o time do Juven-
tus. O jogo foi realizado no ano passado, antes 
do início da pandemia e da consequente parali-
zação dos torneios organizados pela Liga.

Em pé: 
Thiago, Rainha, Pequeno, Jefinho, James, 

Zé Junior, Torto e Marcelo

Agachados: 
Wellington, Neguinho, Marcão, Diego, Purga, 

Walyson, Ketinho e Rhian

memÓRiA vivA

Memória do Futebol Amador de Taubaté

copA lpF

Disputa de clássico regional

O Taubaté Futsal 
retorna às qua-
dras neste sába-

do (5) para seu terceiro 
compromisso na Copa 
LPF. Com dois empates 
nas duas primeiras ro-
dadas, o time terá como 
adversário o Jacareí/
Quinteto, em confronto 
que reunirá duas impor-
tantes equipes do Vale 
do Paraíba.

Para o jogo, o treinador 
Leandro Reis contará 
com o retorno de Lucas 
Vollet, após cumprir sus-
pensão, e também com 
Vitinho, que acaba de se 
recuperar de uma grave 
lesão. Jojô e Nenê, tam-
bém lesionados, ainda 
não foram confirmados.
“Já perdemos quatro 
pontos dentro de casa, a 
responsabilidade é toda 
nossa. Não tem outro re-
sultado que nos interesse 
que não seja a vitória. Se 
não vencermos, será difí-
cil conseguir a classifica-
ção para a próxima fase. 
Nesta partida, teremos 
o retorno de jogadores 
considerados fundamen-
tais e isso deve aumentar 
nossas chances de ven-
cer” destacou Leandro.

Assim como o Taubaté, 
o Jacareí/Quinteto ainda 
não venceu na Copa LPF. 
Com três partidas dispu-
tadas, o time soma um 
empate e duas derrotas. 
O principal nome do time 

é o treinador Betão, que 
foi campeão mundial com 
a Seleção Brasileira na 
Copa do Mundo de Futsal 
de 2008, quando ainda jo-
gava e ainda não havia se 
tornado treinador. 

Inicialmente, a partida 
entre as duas equipes 
estava programada para 
acontecer na cidade de 
Jacareí, mas em virtude 
da proibição de eventos 
esportivos no município, 
o confronto foi transferi-
do para Taubaté. O jogo 
terá início às 17h no Gi-
násio da Vila Aparecida e 
será transmitido ao vivo 
através das Redes Sociais 
do Taubaté Futsal.

Time doS 10 anoS

Nas últimas semanas, 
o Taubaté Futsal utili-
zou promoveu junto aos 
torcedores a escolha do 
“Time dos 10 anos”, vo-
tação que faz parte da ce-
lebração de 10 da criação 
da equipe. 

Foram eleitos os melho-
res jogadores de cada 
posição e também o trei-
nador. Do atual elenco 
do time taubateano, fa-
zem parte da lista o téc-
nico Leandro Reis, o fixo 
Jojô e o pivô Nenê. Ain-
da completam a lista  do 
glorioso “Time dos 10 
anos” o goleiro Velloso 
e os alas Max e Matheus. 

FUteBol

Campeonato Paulistas Série A2: 
números finais da competição

Caíque Toledo/EC Taubaté

Burro da Central receberá R$21,5 mil em premiação pela participação no torneio

O Campeonato Pau-
lista da Série A2 
da temporada de 

2021 chegou nesta sema-
na ao seu final. O gran-
de campeão foi o time 
do São Bernardo FC, que 
na decisão bateu o Água 
Santa na disputa de pê-
naltis. Nesta edição, o 
jornal Voz do Vale & Re-
gião apresenta os núme-
ros finais da competição 
que contou com a parti-
cipação do Esporte Clube 
Taubaté.

claSSificação 
final

Campeão e vice, São Ber-
nardo FC e Água Santa 
garantiram o acesso à eli-
te do futebol paulista em 
2022. A classificação final 
do torneio foi a seguinte: 
1) São Bernardo FC, 2) 
Água Santa, 3) Oeste, 4) 
Rio Claro, 5) Portuguesa, 
6) Atibaia, 7) Red Bull, 8) 
XV de Piracicaba, 9) Velo 
Clube, 10) Juventus, 11) 
Portuguesa Santista, 12) 
Monte Azul, 13) Tauba-
té, 14) Audax, 15) EC 
São Bernardo e 16) Ser-
tãozinho, sendo os dois 

últimos colocados rebai-
xados para a A3 do pró-
ximo ano.

arTilheiroS

Com dois gols marcados 
na decisão, o atacante 
Dadá, do Água Santa, 
terminou a competição 
na artilharia ao lado de 
Cesinha, do Rio Claro, 
com sete gols. Em segui-
da aparece Raphael Luz 
(Portuguesa) com seis e 
Romarinho (Velo Clube), 
Léo Castro (São Bernardo 
FC), Ramires (Red Bull), 
Léo Artur (Oeste) e Bam-
bam (Água Santa) com 
cinco cada. O principal 
artilheiro do Taubaté foi 
Luiz Fernando, autor de 
quatro gols.

Premiação

A Federação Paulista de 
Futebol distribuirá mais 
de 1 milhão de reais em 
premiações aos clubes 
participantes do torneio. 
Campeão, o São Bernar-
do FC ficará com a maior 
parte (R$ 280 mil), en-
quanto o Taubaté, por 
ter terminar apenas na 

13ª colocação receberá a 
quantia de R$ 21,5 mil.

Seleção do 
camPeonaTo

Em votação realizada 
junto aos capitães e trei-
nadores das equipes, a 
Federação Paulista de 
Futebol definiu a Sele-
ção dos melhores jogado-
res do torneio. A lista é: 
Oliveira (goleiro – Água 
Santa), Luís Ricardo (la-
teral direito – Água San-
ta), Sandoval (zagueiro 
– Oeste), Rodrigo Sam 
(zagueiro – Água Santa) 
e Pará (lateral esquerdo – 
São Bernardo FC), Marza-
gão (volante – Água San-
ta), Cesinha (meia – Rio 
Claro), Luan Dias (meia 
– Água Santa) e Léo Ar-
tur (meia – Oeste); Dadá 
(atacante – Água Santa) 
e João Carlos (atacante 
– São Bernardo FC). O 
treinador eleito foi Sérgio 
Guedes, do Água Santa, 
enquanto o prêmio de 
melhor jogador do cam-
peonato ficou com Luan 
Dias, também do Água 
Santa. equipes buscam primeira vitória na Copa 

Ednei Rovida/Taubaté Futsal 
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Prefeitura MuniciPal  de taubaté

ATOS OFICIAIS

www.taubate.sp.gov.br

 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 1 5 . 0 3 2 , DE 31  DE MAIO  DE 2021. 
 

Institui Regulamento de processo eleitoral dos 
membros representantes  dos 
artesãos/expositores da Comissão de Feiras de 
Arte e Artesanato de Taubaté e dá outras 
providências. 

 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, e à vista dos elementos constantes do processo nº 22.806/2021 e nos termos da Lei nº 
5.477, de 09 de abril de 2019, que cria a Feira de Arte e Artesanato e dá outras providências 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Este Decreto institui o regulamento para nortear o processo eleitoral de membros representantes 
dos artesãos/expositores – titulares e suplentes que integrarão a Comissão de Feiras de Arte e Artesanato 
de Taubaté, nos termos da Lei nº 5.477, de 09 de abril de 2019. 

CAPÍTULO I 
DA COMPOSIÇÃO DOS ARTESÃOS / EXPOSITORES NA COMISSÃO DE                     FEIRAS DE 

ARTE E ARTESANATO DE TAUBATÉ 
Art. 2º A Comissão de Feiras de Arte e Artesanato será composta por 12 (doze) membros e respectivos 
suplentes, sendo 04 (quatro) membros representantes dos artesãos/expositores das feiras de arte e 
artesanato do Município, eleitos em assembléia especialmente convocada para este fim pelo Executivo, 
nos termos do art. 12 da Lei   nº 5.477, de 09 de abril de 2019. 
Parágrafo único. Para fins desse regulamento, os membros representantes dos artesãos/expositores será 
composta por 02 (dois) representantes na área de artes e 02 (dois) representantes na área de artesanato. 
 

CAPÍTULO II 
DA COMISSÃO REGULAMENTADORA 

Art. 3º A Prefeitura nomeará uma comissão composta por servidores  da Secretaria de Turismo e Cultura 
(SETUC) denominada Comissão Regulamentadora. 
Art. 4º À Comissão Regulamentadora compete: 
 
a) Coordenar e acompanhar o processo eleitoral; 
 
b) Organizar a reunião com os candidatos que antecedem a assembleia de eleição; 

 
c)  
d) Analisar a documentação pertinente às inscrições em todas as fases do processo eleitoral. 
 

CAPÍTULO III 
DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS REPRESENTANTES DOS ARTESÃOS 

/EXPOSITORES. 
Art. 5º Poderão candidatar-se os munícipes maiores de 18 (dezoito) anos de idade, que não sejam 
servidores públicos do Poder Executivo Municipal e Autarquias. 
Art. 6º A inscrição deverá ser feita por meio de formulário eletrônico a ser disponibilizado na página 
oficial da Prefeitura, no seguinte endereço eletrônico: https://www.taubate.sp.gov.br/secretarias/comissao-
de-feiras-de-arte-e-artesanato/. 
Art. 7ºA inscrição dos candidatos a representantes dos artesãos/expositores na Comissão de Feiras de 
Arte e Artesanato de Taubaté acontecerá em período específico, conforme cronograma inserido no 
capítulo V deste Decreto. 
Art. 8º Os candidatos poderão se inscrever-se como representante em apenas 01 área (artesanato ou 
artes). 
Art. 9º Para validar a inscrição, os candidatos deverão preencher seus dados pessoais mediante 
formulário e encaminhar cópias digitalizadas dos seguintes documentos, no endereço eletrônico contido 
no art. 6º deste Decreto: 
a) Cópia do documento de identidade; 
 
b) Comprovação de atuação na Região Metropolitana do Vale do Paraíba (Lei Complementar Estadual 
1.116, de 9 de janeiro de 2012) de, no mínimo, dois anos no ramo de artes ou artesanato, por meio de 
original e/ou cópia de um ou mais dos itens seguintes: 1) Clippings, reportagens e críticas publicadas que 
comprovam a notoriedade pública; 2) Declaração emitida por entidades públicas ou privadas 
demonstrando que o proponente já expôs produtos de arte ou artesanato, devendo constar da Declaração: 
a) nome do evento e a  data; 3) Certificado de formação acadêmica na área de artes ou Carteira de Artesão 
emitidos  pelo Órgão Estadual da Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades - SUTACO; 
4) Contrato de prestação de serviços; e 5) Recibo(s) ou nota(s) fiscal(is) que possa(m) atestar, 
efetivamente; 
 
c) Cópia de comprovação de residência de, no mínimo, dois anos no município de Taubaté. O 
comprovante poderá estar em nome do candidato, ou de seus pais, ou ainda em nome de cônjuge, sendo 
que para este ultimo caso deverá ser encaminhada cópia da certidão de casamento ou de documento que 
comprove união estável. Em se tratando de casa alugada, além do comprovante de residência, deverá o 
candidato apresentar o contrato de aluguel, podendo estar em nome de uma das três opções acima 
apresentadas para a comprovação de residência; 
 
d) A comissão regulamentadora, se entender conveniente ou necessário, poderá solicitar documentos 

complementares ao candidato; 
 
e) Os candidatos que quiserem votar deverão se inscrever como votantes seguindo as regras constantes 
no CAPÍTULO IV deste regulamento. 

CAPÍTULO IV 
DAS INSCRIÇÕES DOS VOTANTES PARA A SELEÇÃO DOS CANDIDATOS A 

REPRESENTAR OS ARTESÃOS /EXPOSITORES NA COMISSÃO DE FEIRAS DE ARTE E 
ARTESANATO DE TAUBATÉ 

Art. 10. Poderão votar munícipes de Taubaté, maiores de 16 anos. 
Art. 11. O período para inscrição dos votantes será aquele estabelecido no cronograma constante do art. 
15 deste regulamento. 
Art. 12. Para validar a inscrição, os votantes deverão preencher seus dados pessoais em formulário 
específico que estará disponível por meio do endereço eletrônico 
https://www.taubate.sp.gov.br/secretarias/comissao-de-feiras-de-arte-e-artesanato, anexando cópias 
digitalizadas dos seguintes documentos: 
a) Cópia do documento de identidade; 
b) Cópia de comprovação de residência de, no mínimo, dois anos no município de Taubaté. O 
comprovante poderá estar em nome do candidato, ou de seus pais, ou ainda em nome de cônjuge, sendo 
que para este ultimo caso deverá ser encaminhada cópia da certidão de casamento ou de documento que 
comprove união estável. Em se tratando de casa alugada, além do comprovante de residência, deverá o 
candidato apresentar o contrato de aluguel, podendo estar em nome de uma das três opções acima 
apresentadas para a comprovação de residência. 
Parágrafo único. Caso haja informações inconsistentes, equivocadas ou com erros de digitação, a 
inscrição do votante será anulada. 
Art. 13. No dia da assembleia eleitoral, a votação será realizada por meio digital, conforme o  art. 16, no 
seguinte endereço eletrônico: https://www.taubate.sp.gov.br/secretarias/comissao-de-feiras-de-arte-e-
artesanato. 
Parágrafo único. Os votantes inscritos poderão votar nas duas categorias. 
Art. 14. Os candidatos poderão comparecer em reunião virtual, aberta ao público, organizada pela 
comissão regulamentadora, com o objetivo de se apresentarem, conforme previsto no processo eleitoral 
(CAPÍTULO V). 
 

CAPÍTULO V 
DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 15. O cronograma do processo eleitoral seguirá as seguintes datas: 
ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Publicação do presente regulamento Junho/2021 – Diário Oficial 
Publicação da Comissão Regulamentadora Junho/2021 – Diário Oficial 

Inscrição dos candidatos De 14 a 20/06/2021 –  Plataforma virtual. 

Reunião com os candidatos a membros 23/06/2021– 19h00 –  Plataforma virtual. 

Divulgação dos candidatos a membros da Comissão 
de Feiras de Arte e Artesanato. 

24/06/2021 – Site da Prefeitura de Taubaté. 

Inscrição dos votantes De 25 a 30/06/2021 - plataforma virtual. 

Assembleia eleitoral 07/07/2021 -  plataforma virtual. 

Publicação do resultado 09/07/2021– Diário Oficial 

 
CAPÍTULO VI 

DA ASSEMBLEIA ELEITORAL 
Art. 16. A assembléia eleitoral, que ocorrerá no dia 07/07/2021, obedecerá ao seguinte cronograma: 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Votação Das 08h:00 às 16h:00 – plataforma virtual 

Contagem e apuração dos votos Das 16h:00 às 17h:00 

Aclamação dos resultados 19h:00 – plataforma virtual 
 

a) A assembleia eleitoral será realizada de forma virtual, com link disponibilizado ao público no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Taubaté; 
 

b) O voto é secreto, pessoal e intransferível; 
 

c) Serão considerados eleitos membros titulares e seus respectivos suplentes, em cada uma das duas 
categorias/áreas, os candidatos com maior votação; 
 

d) Em caso de empate, será considerado eleito o candidato com mais idade; 
 

e) Permanecendo o empate, a Comissão Regulamentadora realizará sorteio entre os candidatos 
empatados; 
 

f) Para que seja legitimada a eleição, cada candidato deverá ter o mínimo de 5 votantes; 
 

g) No caso de ausência de candidatos e/ou mínimo de eleitores será convocada uma nova eleição 
exclusiva para o preenchimento da vaga; 
 

h) Para que seja válido o presente processo eleitoral, é imprescindível que sejam eleitos pelo  menos 
dois membros titulares representantes dos artesãos /expositores não importando a categoria/área 
representativa. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS REPRESENTANTES ELEITOS 

Art. 17. Os representantes eleitos deverão ter disponibilidade para participação nas reuniões ordinárias, 
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extraordinárias e demais ações realizadas pela Comissão de Feiras de Arte e Artesanato de Taubaté, 
conscientes das atribuições estabelecidas pelo art. 9º da Lei nº 5.477, de 09 de abril de 2019, 
desempenhando-as de forma proba. 
Art. 18. O mandato dos membros representantes dos artesãos/expositores será de 02 (dois) anos, a contar 
da data da posse, admitida uma reeleição. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Regulamentadora. 
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
em especial o Decreto nº 14.509, de 12 de junho de 2019. 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 31 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 

 
Dimas Oliveira Júnior 

Secretário de Turismo e Cultura 
 

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 31 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 
 

ANEXO I 
DECRETO Nº 15.032, DE 31 DE MAIO DE 2021 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO (A)* 

(   ) Representante dos artesãos/expositores na categoria/área de artes  
(   ) Representante dos artesãos/expositores na categoria/área de artesanato. 

1. Dados do candidato (a) 
Nome: 

Endereço: 

Bairro: CEP: 

Telefone(s): E-mail: 

RG: CPF: 

Data de Nascimento:  

 
*Informações que deverão constar em formulário virtual. 
 

ANEXO II  
DECRETO Nº 15.032, DE 31 DE MAIO DE 2021 

 
DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO* 

 
(    ) Declaro, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, como CANDIDATO 
(    )  No processo de eleição de representantes dos artesãos /expositores, junto à Comissão de 
Feiras de Arte e Artesanato de Taubaté, que minha participação atende plenamente ao regulamento e 
que as informações ora prestadas são verídicas. 
*Declaração que deverá constar em formulário virtual. 
 

DECRETO Nº 15.035, DE 01 DE JUNHO DE 2021 
 

Institui como servidão administrativa de 
passagem, para prolongamento do sistema de 
esgotamento sanitário, área de terreno que 
especifica 

 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 47268/2010, 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Fica instituída como servidão administrativa de passagem, para prolongamento do sistema de 
esgotamento sanitário, pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e 
Magalhães Bastos Administração de Imóveis Ltda., área localizada no Loteamento Residencial Quinta 
das Palmeiras, Bairro do Itapecerica, abaixo descrita, a saber:  
 
“Propriedade da Prefeitura Municipal de Taubaté 
Parte da Área Verde 01 do Loteamento Quinta das Palmeiras 
 
Área destinada a servidão de passagem de esgotos, cuja descrição perimétrica inicia-se no vértice 1 
localizado na divisa com área da Cerâmica Industrial Taubaté S.A., Área Verde 01 e a área que se 
descreve, deste, segue confrontando com Área Verde 01, no azimute de 125°54’36’’, na distância de 
82,540 m; até o vértice 2; deste segue confrontando com Rua 03, no azimute de 173°31’47’’, na distância 
de 6,215 m; até o vértice 3; deste segue confrontando com Área Verde 01, no azimute 305°38’24’’, na 
distância de 81,398 m; até o vértice 4; deste segue confrontando com Área Verde 01, no azimute de 

207°19’53’’, na distância de 149,916 m, até o vértice 5; deste segue confrontando com Área Verde 01, no 
azimute 230°33’07’’, na distância de 68,085 m; até o vértice 6; deste segue confrontando com Rua 05 A, 
no azimute de 4°36’36’’, na distância de 5,926 m; até o vértice 7, deste segue confrontando com Rua 05 
A, no azimute de 8°35’23’’, na distância de 1,109 m; até o vértice 8, deste segue confrontando com Área 
Verde 01, no azimute de 51°56’43’’, na distância de 59,767 m; até o vértice 9, deste segue confrontando 
com Cerâmica Industrial Taubaté S.A., no azimute de 27°21’20’’, na distância de 157,347 m, até o 
vértice 1, fechando assim o perímetro acima descrito, totalizando o perímetro de 612,36 m , determinando 
a área total de Área: 1.368,30m². 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileira e 
encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 45°00’, fuso-23, 
tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no 
plano de projeção U T M.” 
 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de verba 
orçamentária própria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e de 
Magalhães Bastos Administração de Imóveis Ltda. 
 
Art. 3º A área de que trata o artigo 1º está caracterizada na planta AD 3305-DES.dwg. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 01 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 

 
LÚCIO FÁBIO ARAÚJO 

Secretário de Planejamento 
 

RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES 
Secretário de Obras 

Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 01 de junho de 2021. 
 

ADRIANO VITERBO DE SOUZA DA SILVA JUNIOR 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 

 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 

Diretor do Departamento Técnico Legislativo 
 

Obs.: Publicado novamente por ter saído com incorreção. 
 
DECRETO Nº15.037, DE 02 DE JUNHO DE 2021. 
 

Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação, áreas necessárias à 
implantação de passagem de servidão 
para coletor tronco de rede de esgoto.   
 

 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 58.015/2020, 
 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, às expensas da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, áreas de terreno necessárias à implantação de 
passagem de servidão para coletor tronco de rede de esgoto, localizadas em diversos trechos do córrego 
do Pinhão I, a saber: 
 
Cadastro 0316/172 
Propriedade de Energias Renováveis Ltda. 
B.C. nº 4.6.050.035.001. 
Matrícula nº 146.494 
 
Uma faixa, localizada em um terreno designado GLEBA X1, no Parque Industrial de Quiririm, Bairro do 
Pinhão, pertencente à matricula 146.494 do CRI de Taubaté – SP e representada no desenho 0055/06-
RVE-R3, tendo início no ponto, aqui designado, G, situado na divisa com a propriedade de Luigi Facci e 
Pietro Facci, entre os pontos titulados 27 e 28, distante 381,10m do ponto 27; segue pela citada divisa 
numa distância de 4,15m e com azimute titulada de 86°21’59” até o ponto, aqui designado, B; deste ponto 
deflete à esquerda e segue confrontando com área mesma propriedade, numa distância de 82,95m e com 
azimute de 312°38’52”, até o ponto aqui designado, C; deflete à esquerda e segue numa distância de 
99,68m e com azimute de 307°47’59”, até o ponto, aqui designado, D; deflete à esquerda e segue numa 
distância de 99,64m, com azimute de 301º07’27”, até o ponto, aqui designado, E; deflete à esquerda e 
segue numa distância de 67,23m e com azimute de 296º06’02”, até o ponto aqui designado, F; deflete à 
esquerda e segue numa distância de 3,05m e azimute titulada de 216º03’33”, confrontando com a 
propriedade de Dirce Aparecida Botossi, até o ponto, aqui designado, G; deflete à esquerda e confrontando 
com área da mesma propriedade numa distância de 67,62m e com azimute de 116º06’02”, até o ponto aqui 
designado, H; deflete à direita e segue numa distância de 99,34m e com azimute de 121º07’27”, até o 
ponto aqui designado, I; deflete a direita e segue numa distância de 99,38m e com azimute de 127º47’59”, 
até o ponto aqui designado, J; deflete à direita e segue numa distância de 79,96m e com azimute de 
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132º38’52”, até o ponto A, confrontando com área da mesma propriedade do ponto G até o ponto A, 
encerrando uma área de 1.043,70m². 
 
Cadastro 0316/243 
Propriedade de Maria Odila dos Santos e Outros. 
B.C. nº 4.4.067.021.001. 
Matrícula nº 42.300 
 
Faixa de terras no imóvel, com frente para a Estrada Municipal Taubaté Quiririm, atual Av. Francisco 
Alves Monteiro, situado no Bairro da Independência, município e comarca de Taubaté, pertencente à 
matrícula nº 42.300 do 1º C.R.I. de Taubaté, aqui representada pelo desenho Sabesp 0139/08/REV-R1, 
com as seguintes medidas e confrontações: inicia no ponto Z, titulado, situado na divisa com João Batista 
Chianello; daí segue pela referida divisa com  rumo 47º03’53”SW  por 4,93m até o ponto aqui designado 
25; segue à esquerda confrontando com área da mesma propriedade com rumo 13º20’00”SE por 17,23m 
até o ponto aqui designado 27; segue à esquerda confrontando com rumo 56º30’08”NE por 6,39m até o 
ponto aqui designado 28; segue à esquerda com rumo 13º20’00”NW por 18,43m até o ponto aqui 
designado 24, confrontando desde o ponto 25 com área da mesma propriedade; segue à esquerda 
confrontando com a propriedade de João Batista Chianello com rumo de 48º00'48”SW por 1,94m, até o 
ponto inicial, Z; encerrando uma área de 106,98m2.   
 
Cadastro 0316/298 
Propriedade de Milas Adarom Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
B.C. nº 2.1.094.003.001. 
Matrícula nº 29.722 
 
Uma faixa de terras, com 4,00m de largura, situada no bairro Independência, município e comarca de 
Taubaté-SP, pertencente à matrícula n° 29.722 do CRI de Taubaté–SP, representada no desenho Sabesp 
0000/19-REV. Tem início no ponto aqui designado “A”, cravado a 182,57m do alinhamento predial lado 
par da Rua Lucinda Maria da Costa. Deste, segue com ângulo interno de 57°42’09”, por 4,73m, 
confrontando com Avenida Dom Pedro I até o ponto aqui designado “B”. Deste, deflete à direita com 
ângulo interno de 122°17’51”, por 21,61m até o ponto aqui designado “C”. Deste, deflete à direita com 
ângulo interno de 167°23’39”, por 67,22m até o ponto aqui designado “D”. Deste, deflete à direita com 
ângulo interno de 177º35’51”, por 31,42m até o ponto aqui designado “E”. Deste, deflete à direita com 
ângulo interno de 169°30’09”, por 99,68m até o ponto aqui designado “F”. Deste, deflete à direita com 
ângulo interno de 153°16’39”, por 41,11m até o ponto aqui designado “G”, confrontando do ponto B ao 
ponto G com área da mesma propriedade. Do ponto G, deflete à direita com ângulo interno de 105°14’25”, 
por 4,15m, confrontando com a Rua Gilson Andrade Rezende até o ponto aqui designado “H”. Deste, 
deflete à direita com ângulo interno de 74°45’35”, por 41,24m até o ponto aqui designado “I”. Deste, 
deflete à esquerda com ângulo interno de 206°43’21”, por 98,36m até o ponto aqui designado “J”. Deste, 
deflete à esquerda com ângulo interno de 190°29’51”, por 30,97m até o ponto aqui designado “K”. Deste, 
deflete à esquerda com ângulo interno de 182°24’09”, por 66,69m até o ponto aqui designado “L”. Deste, 
deflete à esquerda com ângulo interno de 192º36’21”, por 23,70m até o ponto aqui designado “A”, Inicial 
desta descrição, confrontando do ponto H ao ponto A com área da mesma propriedade, encerrando uma 
área de 1.044,03m².  
 
Área 1 
Cadastro 0316/300 
Propriedade de Crozariol Logística Ltda. 
B.C. nº 3.4.040.079.001. 
Matrícula nº 118.938 
 
Uma faixa de terra com 4,00m de largura, pertencente a matrícula nº 118.938, situado à Avenida 
Bandeirantes, nº 5.700, Bairro Independência Município e comarca de Taubaté – SP, representado no 
desenho Sabesp 000/19-REV, com as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto aqui 
designado “F”, cravado à 11,69m do ponto titulado 3. Deste, segue com rumo de 03º51’24” NW por 
6.53m, confrontando com a área verde de propriedade da Prefeitura Municipal de Taubaté até o ponto 
aqui designado “G”. Deste, deflete à esquerda com rumo de 84º31’16” SW por 10,11m até o ponto aqui 
designado “N”. Deste, deflete à direita com rumo de 64º01’43” NW por 33,93m até o ponto aqui 
designado “M”. Deste, deflete à esquerda com rumo 84°49’16” NW por 1,50m até o ponto titulado “7”, 
confrontando do ponto G ao ponto 7, com área da mesma propriedade. Do ponto 7, deflete à esquerda 
com rumo de 15º07’22” NW por 4,60m, confrontando com o imóvel, nº 5.800 de propriedade de 
Crozariol Logística Ltda. até o ponto aqui designado “L”. Deste, deflete à esquerda com rumo de 
64º01’43” SE por 34,44m até o ponto aqui designado “k”. Deste, deflete à direita com rumo 84°31’16” 
por 16,40m até o ponto aqui designado “F”, inicial desta descrição, confrontando do ponto L ao Ponto F 
com área da mesma propriedade, fechando assim o perímetro e delimitando uma área de 191,03m². 
 
Área 2 
Cadastro 0316/300 
Propriedade de Crozariol Logística Ltda. 
B.C. nº 3.4.040.079.001. 
Matrícula nº 118.939 
 
Uma faixa de terra com 4,00m de largura, pertencente a matrícula nº 118.939, situado à Avenida 
Bandeirantes, nº 5.800, Bairro Independência Município e comarca de Taubaté – SP, representado no 
desenho Sabesp 000/19-REV, com as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto titulado 
“7”, cravado à 167,47m do alinhamento predial, lado par da Avenida Bandeirantes. Deste, segue com 
rumo de 52º03’50” NW por 13,25m, confrontando com a área verde da Prefeitura Municipal de Taubaté 
até o ponto aqui designado “L”. Deste, deflete à esquerda com rumo de 64º01’43” SE por 15,81m, 
confrontando com área da mesma propriedade até o ponto aqui designado “O”. Deste, deflete à esquerda 
com rumo de 15º07’22” NW por 4,60m, confrontando com o imóvel, nº 5.700, de propriedade de 
Crozariol Logística Ltda. até o ponto titulado “7”, inicial desta descrição, fechando assim o perímetro e 
delimitando uma área de 27,39m². 

Cadastro 0316/301 
Propriedade de ACSILVA Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
B.C. nº 3.4.040.013.001. 
Matrícula nº 99.437 
 
Uma faixa de terra com 4,00m de largura, pertencente a matrícula nº 99.437, situado à Avenida 
Bandeirantes, nº 5.850, Bairro Independência Município e comarca de Taubaté – SP, representado no 
desenho Sabesp 000/19-REV, com as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto aqui 
designado “P”, cravado à 217,69m do alinhamento predial, lado par da Avenida Bandeirantes. Deste, 
segue com rumo titulado de 12º00’41” NE por 5.56m, confrontando com a área verde de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Taubaté até o ponto aqui designado “Q”. Deste, deflete à esquerda com rumo de 
61º28’37” NW por 49,94m até o ponto aqui designado “U”. Deste, deflete à direita com rumo de 
07º31’29” NW por 30,06m até o ponto aqui designado “T”, confrontando do ponto Q ao ponto T, com 
área da mesma propriedade. Do ponto T, deflete à esquerda com rumo de 33º17’22” SW por 6,12m, 
confrontando com a área verde de propriedade da Prefeitura Municipal de Taubaté até o ponto “S”. Deste, 
deflete à direita com rumo de 07º31’29” SE por 27,46 até o ponto aqui designado “R”. Deste, deflete à 
esquerda com rumo de 61º28’37” SE por 55,83m até o ponto aqui designado “P”, inicial desta descrição, 
confrontando do ponto S ao ponto P com área da mesma propriedade, fechando assim o perímetro e 
delimitando uma área de 326,56m². 
 
Área 1 
Cadastro 0316/302 
Propriedade de Maria de Lurdes Santos 
 
Uma faixa de terra com 4,00m de largura, situado na Rua Professora Escolástica Bicudo, nº 421, Bairro 
Independência Município e comarca de Taubaté – SP, representado no desenho Sabesp 000/19-REV, com 
as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto aqui designado “D1”, cravado à 31,94m do 
ponto titulado 5. Deste, segue com azimute titulado de 209º55’56” por 4.28m, confrontando com a área 
vede de propriedade da Prefeitura Municipal de Taubaté até o ponto aqui designado “D6”. Deste, deflete 
à direita com azimute de 284º01’31” por 33,81m até o ponto aqui designado “D7”. Deste, deflete à direita 
com azimute de 325º27’18” por 49,48m até o ponto aqui designado “D11”. Deste, deflete à esquerda com 
azimute de 223º55’17” por 10,62m até o ponto aqui designado “12”, confrontando do ponto D6 ao ponto 
D12 com área da mesma propriedade. Do ponto 12, deflete à direita com azimute de 292º38’19” por 
4,27m, confrontando com área não titulada da mesma propriedade até o ponto aqui designado “D13”. 
Deste, deflete à direita com azimute de 45º52’07” por 17,30 até o ponto aqui designado “D9”. Deste, 
deflete à direita com azimute 145°49’31” por 52,32m, até o ponto aqui designado “D10”. Deste, deflete à 
esquerda com azimute 104°01’31” por 33,81maté o ponto aqui designado “D1”, inicial desta descrição, 
fechando assim o perímetro e delimitando uma área de 398,88m². 
 
Área 2 
Cadastro 0316/302 
Propriedade de Maria de Lurdes Santos 
 
Uma faixa de terra com 4,00m de largura, situado na Rua Professora Escolástica Bicudo, sem número, 
Bairro Independência Município e comarca de Taubaté – SP, representado no desenho Sabesp 000/19-
REV, com as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto aqui designado “D13”, cravado à 
38,83m do alinhamento predial, lado ímpar da Rua Professora Escolástica Bicudo. Deste, segue com 
azimute de 112º38’19” por 4.27m, confrontando com a área titulada, até o ponto aqui designado “D12”. 
Deste, deflete à direita com azimute de 223º38’05” por 21,90m, confrontando com área da mesma 
propriedade, até o ponto aqui designado “D14”. Deste, deflete à direita com azimute de 14º32’08” por 
3,03m, até o ponto titulado “D18”. Deste, deflete à direita com azimute de 190º29’16” por 5,97m, até o 
ponto titulado “D17”, confrontando do ponto D14 ao ponto 17, com área titulada da mesma propriedade. 
Do ponto D17, deflete à direita com azimute de 43º43’13” por 12,15m, confrontando com área da mesma 
propriedade, até o ponto aqui designado D13, inicial desta descrição, fechando assim o perímetro e 
delimitando uma área de 68,60m². 
 
Área 3 
Cadastro 0316/302 
Propriedade de Maria de Lurdes Santos 
 
Uma faixa de terra com 4,00m de largura, situado na Rua Professora Escolástica Bicudo, sem número, 
Bairro Independência Município e comarca de Taubaté – SP, representado no desenho Sabesp 000/19-
REV, com as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto titulado “1”, cravado à 150,22m da 
Rua Antônio Faria Vieira. Deste, segue com azimute de 79º22’48” por 4.02m, confrontando com a Rua 
Professora Escolástica Bicudo, até o ponto aqui designado “D17”. Deste, deflete à direita com azimute de 
163º12’51” por 52,26m, até o ponto aqui designado “D18”. Deste, deflete à esquerda com azimute de 
43º57’14” por 8,92m, até o ponto titulado “D17”, confrontando do ponto D17 ao ponto 17, com área da 
mesma propriedade. Do ponto 17, deflete à direita com azimute de 199º29’08” por 5,97m, até o ponto 
titulado “D18”. Deste, deflete à esquerda com azimute de 194º10’48” por 3,03m, até o ponto aqui 
designado D14, confrontando do ponto 17 ao ponto D14, com área não titulada. Do ponto D14, deflete à 
direita com azimute 223º51’44” por 4,00m, até o ponto aqui designado “D15”. Deste, deflete à direita 
com azimute 250º58’48” por 3,15m, até o ponto aqui designado “D16”, confrontando do ponto D14 ao 
ponto D16, com área da mesma propriedade. Do ponto D16, deflete à direita com azimute 343º12’52” por 
57,84m, confrontando com o imóvel, nº 2.057 de propriedade de Luiz Carlos Villarta e outra, até o ponto 
titulado “1”, inicial desta descrição, fechando assim o perímetro e delimitando uma área de 253,23m². 
 
Cadastro 0316/304 
Propriedade de Rosangela Vilarta de Oliveira 
B.C. nº 3.4.040.043.001. 
Matrícula nº 67.792 
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Uma faixa de terras, com 4,00m de largura, situada no Bairro Independência, município e comarca de 
Taubaté-SP, pertencente à matrícula n° 67.792 do CRI de Taubaté–SP, representada no desenho Sabesp 
0153/06-REV-R1.  Tem início no ponto aqui designado “1” cravado à 2,35m da divisa titulado da área 6, 
atualmente matriculado sob nº 67.793 do C.R.I. de Taubaté. Deste, segue com ângulo interno 94°00’45”, 
por 4,02m, confrontando com a Avenida Independência até o ponto aqui designado “2”. Deste, deflete à 
direita com ângulo interno de 95º59’15”, por 26,27m, confrontando com área da mesma propriedade até o 
ponto aqui designado “3”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 13°14’37”, por 17,46m, 
confrontando com terreno vazio, sem número denominado área 6, atualmente matriculado sob n° 67.793 
do C.R.I. de Taubaté até o ponto aqui designado “4”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 
166°45’23”, por 9,70m, confrontando com área da mesma propriedade até o ponto aqui designado “1”, 
inicial desta descrição, encerrando uma área de 71,93m². 
 
Área 1 
Cadastro 0316/305 
Propriedade de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e oficinas Metalúrgicas 
Matrícula nº 72.320 
Uma faixa de terra de 3.00 metros de largura, situada na Rua Luiz Carlos Pavanito, s/nº, no Bairro 
Piracangagua, município e comarca de Taubaté SP, representado no desenho Sabesp 0000/19-REV, com 
as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto aqui designado “19”, cravado no alinhamento 
titulado, à 9,91m do canto direito, aos fundos, de quem da rua olha para o imóvel nº 591. Deste, segue 
com ângulo interno de 116°11’38”, por 4,56m, até o ponto aqui designado “22”. Deste, deflete a esquerda 
com ângulo interno de 186º39’29”, por 28,81m, até o ponto aqui designado “23”. Deste, deflete a 
esquerda com ângulo interno de 184º44’50”, por 63,40m até o ponto aqui designado “24”, confrontando 
do ponto 19 ao ponto 24 com área da mesma propriedade. Do Ponto “24” deflete à direita com ângulo 
interno de 56°52’39”, por 3,58m, confrontando com área não titulada, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Taubaté até o ponto aqui designado ”25”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 
123º07’21”, por 60,18m até o ponto aqui designado “26”. Deste, deflete à esquerda com ângulo interno 
de 262º51’59”, por 8,45m até o Ponto aqui designado “27”, confrontando do ponto 25 ao ponto 27 com 
área da mesma propriedade. Do ponto 27, deflete à direita com ângulo interno de 117º34’46”, por 3,38m, 
confrontando com a Rua Luiz Carlos Pavanito até o ponto aqui designado “28”. Deste, deflete à direita 
com ângulo interno 62º25’19”, por 9,78m até o ponto aqui designado “29”. Deste, deflete à esquerda com 
ângulo interno de 272º23’10”, por 27,31m até o ponto aqui designado “30”. Deste, deflete à direita com 
ângulo interno de 173º33’07”, por 6,38m até o ponto aqui designado “20”, confrontando do ponto 28 ao 
ponto 20 com área da mesma propriedade. Do ponto 20, deflete à direita e segue o alinhamento titulado, 
com ângulo interno de 63º35’46”, por 3,35m, confrontando com área de José Bernardo Ortiz até o ponto 
aqui designado “19”, Inicial desta descrição, fechando assim o perímetro e delimitando uma área de 
317,65m². 
 
Área 2 
Cadastro 0316/305 
Propriedade de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e oficinas Metalúrgicas 
Matrícula nº 72.320 
Uma faixa de terra de 3.00 metros de largura, situada na Rua Luiz Carlos Pavanito, s/nº, no Bairro 
Piracangaguá, município e comarca de Taubaté SP, representado no desenho Sabesp 0000/19-REV, com 
as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto aqui designado “24”, cravado no alinhamento 
titulado, à 82,03m do ponto titulado 27. Deste, segue com ângulo interno 123°07’21”, por 11,35m, até o 
ponto aqui designado “31”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 156º14’55”, por 7,86m até o 
ponto aqui designado “32”, confrontando do ponto 24 ao ponto 32 com área da mesma propriedade. Do 
ponto 32, deflete à direita com ângulo interno de 52º14’55”, por 6,87m, confrontando com a Rua Luiz 
Carlos Pavanito até o ponto aqui designado “33”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 
89°04’47”, por 3,89m até o ponto aqui designado “34”. Deste, deflete à esquerda com ângulo interno de 
241°54’41”, por 12,69m até o ponto aqui designado “25”, confrontando do ponto 33 ao ponto 25 com 
área da mesma propriedade. Do ponto 25, deflete à direita com ângulo interno de 56°52’39”, por 3,58m, 
confrontando com área titulada, da mesma propriedade até o ponto aqui designado “24”, Inicial desta 
descrição, fechando assim o perímetro e delimitando uma área de 61,19m². 
 
Cadastro 0316/308 
Propriedade de Luiz Carlos Vilarta e Outra 
B.C. nº 3.4.040.002.001. 
Matrícula nº 56.311 
 
Uma faixa de terra com 4,00m de largura, pertencente a matrícula nº 56.311, situado à Avenida 
Independência, nº 2.057, Bairro Independência Município e comarca de Taubaté – SP, representado no 
desenho Sabesp 000/19-REV, com as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto aqui 
designado “G” cravado à 123,20m do alinhamento predial, lado ímpar da Avenida Independência. Deste, 
segue com ângulo interno 95º17’25” por 15.52m, até o ponto aqui designado “D20”. Deste, deflete à 
direita com ângulo interno de 157º16’34” por 28,04m até o ponto aqui designado “D19”, confrontando 
do ponto G ao pondo D19, com área da mesma propriedade. Do ponto D19, deflete à direita com ângulo 
interno de 87º37’27” por 4,00m, confrontando com terreno, sem número, ocupado por Cristiano José 
Pinheiro, até o ponto aqui designado “D16”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 92º24’29” por 
27,07m, até o ponto aqui designado “D21”. Deste, deflete à esquerda com ângulo interno de 202º41’30” 
por 15,08m até o ponto aqui designado “F”, confrontando do ponto D16 ao ponto F, com área da mesma 
propriedade. Do ponto F, deflete à direita com ângulo interno de 84º42’35” por 4,02m, confrontando com 
o imóvel, nº 2.087 de propriedade de Vicente Benedito Peloggia, até o ponto aqui designado “G”, inicial 
desta descrição, fechando assim o perímetro e delimitando uma área de 171,20m². 
 
Cadastro 0316/316 
Propriedade de José Gonçalo da Costa e Outros 
Matrícula nº 20.932 
 
Uma Faixa de terra, com 4,00m de largura, pertencente a matrícula nº 20.932, situada à Av. Assis 
Chateaubriand, nº 5.550, no Bairro São Gonçalo, Município e Comarca de Taubaté – SP, representado no 

desenho Sabesp 127/20-REV, com as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto aqui 
designado “P33” cravado à 283,79m do ponto titulado 01, na divisa entre os imóveis, números 5.590 e 
5.580. Deste, segue com ângulo interno 98º27’31” por 4,01m, confrontando com o imóvel, nº 1.422 da 
Av. Assis Chateaubriand de José Maria da Costa, até o ponto aqui designado “P32”. Deste, deflete à 
direita com ângulo interno de 81º32’07”, por 32,27m até o ponto aqui designado “P40”. Deste, deflete à 
esquerda com ângulo interno de 204º36’06”, por 15,56m até o ponto aqui designado “P41”. Deste, 
deflete à direita com ângulo interno de 177º23’36”, por 54,08m até o ponto aqui designado “P42”. Deste, 
deflete à direita com ângulo interno de 106º16’34”, por 24,43m até o ponto aqui designado “P43”. Deste, 
deflete à esquerda com ângulo interno de 271º02’53”, por 21,31m até o ponto aqui designado “P44”. 
Deste, deflete à direita com ângulo interno de 149º54’12”, por 15,00m até o ponto aqui designado “P51”, 
confrontando entre os pontos, P32, P40, P41, P42, P43, P44 e P51, com área da mesma propriedade. Do 
ponto P51, deflete à direita com ângulo interno de 79º24’02”, por 4,07m, confrontando com o imóvel, nº 
1.160, da Av. Assis Chateaubriand, de Ana Paula Costa Borges da Silva, até o ponto aqui designado 
“P50”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 100º35’57”, por 13,18m até o ponto aqui designado 
“P45”.  Deste, deflete à esquerda com ângulo interno de 210º05’50”, por 24,30m até o ponto aqui 
designado “P46”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 88º57’07”, por 25,51m até o ponto aqui 
designado “P47”. Deste, deflete à esquerda com ângulo interno de 253º43’26”, por 50,99m até o ponto 
aqui designado “P48”. Deste, deflete à esquerda com ângulo interno de 182º36’24”, por 16,34m até o 
ponto aqui designado “P49”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 155º23’54”, por 32,55m até o 
ponto aqui designado “P33”, inicial desta descrição, confrontando entre os pontos P50, P45, P46, P47, 
P48, P49 e P33, com área da mesma propriedade, fechando assim o perímetro e delimitando uma área de 
651,02m². 
 
Cadastro 0316/317 
Propriedade de José Maria da Costa e Outra 
Incra: 635.200.009.350-0 
Matrícula nº 69.322 
 
Uma Faixa de terra, com 4,00m de largura, pertencente a matrícula nº 69.322, situada à Av. Assis 
Chateaubriand, n° 1.422, no Bairro São Gonçalo, Município e Comarca de Taubaté – SP, representado no 
desenho Sabesp 127/20-REV, com as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto aqui 
designado “P26” cravado à 201,39m do ponto titulado 07, na divisa entre os imóveis, números 5.640 e 
1.422. Deste, segue com azimute titulado 249º26’52” por 4,68m, confrontando com o imóvel, nº 5.640 da 
Av. Assis Chateaubriand, de Antônio Onofre Monteiro e outros, até o ponto aqui designado “P25”. Deste, 
deflete à direita com azimute 298º34’40”, por 25,34m até o ponto aqui designado “P28”. Deste, deflete à 
esquerda com azimute 242º43’00”, por 39,43m até o ponto aqui designado “P29”. Deste, deflete à direita 
com azimute 308º08’34”, por 36,28m até o ponto aqui designado “P30”. Deste, deflete à direita com 
azimute 332º28’35”, por 19,10m até o ponto aqui designado “P31”. Deste, deflete à esquerda com 
azimute 318º08’22”, por 41,46m até o ponto aqui designado “P32”, confrontando entre os pontos P25, 
P28 ao P32 com área da mesma propriedade. Do ponto P32, deflete à direita com azimute titulado 
51º57’57”, por 4,16m, confrontando com o imóvel nº 5.550, da Av. Assis Chateaubriand, de José Gonçalo 
da Costa, até o ponto aqui designado “P33”. Deste, deflete à direita com azimute 137º08’22”, por 40,90m 
até o ponto aqui designado “P34”.  Deste, deflete à direita com azimute 152º28’35”, por 18,78m até o 
ponto aqui designado “P35”. Deste, deflete à esquerda com azimute 128º08’34”, por 32,85m até o ponto 
aqui designado “P36”. Deste, deflete à esquerda com azimute 62º43’00”, por 38,99m até o ponto aqui 
designado “P37”. Deste, deflete à direita com azimute 118º34’40”, por 29,88m até o ponto “P26”, inicial 
desta descrição, confrontando entre os pontos, P33 ao ponto P37 e P26, com área da mesma propriedade, 
fechando assim o perímetro e delimitando uma área de 602,87m². 
Cadastro 0316/318 
Propriedade de Antônio Onofri Monteiro e Outros 
B.C. nº 2.1.136.113.001. 
Matrícula nº 151.339 
 
Uma Faixa de terra, com 4,00m de largura, pertencente a matrícula nº 151.339, situada à Av. Assis 
Chateaubriand, n° 5.640, no Bairro São Gonçalo, Município e Comarca de Taubaté – SP, representado no 
desenho Sabesp 127/20-REV, com as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto aqui 
designado “P22” cravado à 194,94m do ponto titulado D01, ao lado esquerdo de quem de frente olha 
para o imóvel, nº 5.640, divisa com o imóvel, nº 1.560. Deste, segue com azimute titulado 248º36’50” por 
4,43m, confrontando com o imóvel, nº 1.560 da Av. Assis Chateaubriand, de Thereza Monteiro Ferreira, 
até o ponto aqui designado “P21”. Deste, deflete à direita com azimute 303º18’32”, por 10,98m até o 
ponto aqui designado “P24”. Deste, deflete à esquerda com azimute 298º22’08”, por 10,04m até o ponto 
aqui designado “P25, confrontando entre os pontos, P21, P24 e P25, com área da mesma propriedade. Do 
ponto P25, deflete à direita com azimute titulado 69º26’52”, por 4,68m, confrontando com o imóvel, nº 
1.422 da Av. Assis Chateaubriand de José Maria da Costa e outra, até o ponto aqui designado “P26”. 
Deste, deflete à direita com azimute 118º26’26”, por 7,78m até o ponto aqui designado “P27”. Deste, 
deflete à direita com azimute 123º18’32”, por 13,07m até o ponto aqui designado “P22”, inicial desta 
descrição, confrontando entre os pontos P26, P27, e P22, com área da mesma propriedade, fechando 
assim o perímetro e delimitando uma área de 83,73m². 
 
Cadastro 0316/319 
Propriedade de Thereza Monteiro Ferreira 
B.C. nº 2.1.136.114.001. 
Matrícula nº 137.881 
 
Uma Faixa de terra, com 4,00m de largura, pertencente a matrícula nº 137.881, situada à Av. Assis 
Chateaubriand, n° 1.560, no Bairro São Gonçalo, Município e Comarca de Taubaté – SP, representado no 
desenho Sabesp 127/20-REV, com as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto aqui 
designado “P19” cravado à 189,49m do ponto titulado D05, ao lado esquerdo de quem de frente olha 
para o imóvel, nº 1.560, divisa com o imóvel, nº 1.576. Deste, segue com azimute titulado 246º07’49” por 
4,49m, confrontando com o imóvel, nº 1.576 da Av. Assis Chateaubriand, de José Benedicto Monteiro, até 
o ponto aqui designado “P18”. Deste, deflete à direita com azimute 353º23’46”, por 2,88m até o ponto 
aqui designado “P20”. Deste, deflete à esquerda com azimute 303º18’32”, por 20,56m até o ponto aqui 
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designado “P21, confrontando entre os pontos, P18, P20, e P21, com área da mesma propriedade. Do 
ponto P21, deflete à direita com azimute titulado 68º36’50”, por 4,43m, confrontando com o imóvel, nº 
5.640 da Av. Assis Chateaubriand de Antônio Onofre Monteiro e Outros, até o ponto aqui designado 
“P22”. Deste, deflete à direita com azimute 123º18’32”, por 20,51m até o ponto aqui designado “P23”. 
Deste, deflete à direita com azimute 173º23’46”, por 2,72m até o ponto “P19”, inicial desta descrição, 
confrontando entre os pontos P22, P23, e P19, com área da mesma propriedade, fechando assim o 
perímetro e delimitando uma área de 93,33m². 
 
Cadastro 0316/320 
Propriedade de José Benedicto Monteiro 
B.C. nº 2.1.136.115.001. 
Matrícula nº 136.473 
 
Uma Faixa de terra, com 4,00m de largura, pertencente a matrícula nº 136.473, situada à Av. Assis 
Chateaubriand, n° 1.576, no Bairro São Gonçalo, Município e Comarca de Taubaté – SP, representado no 
desenho Sabesp 127/20-REV, com as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto aqui 
designado “P15” cravado à 195,54m do ponto titulado 05, ao lado esquerdo de quem de frente olha para 
o imóvel, nº 1.576, divisa com o imóvel, nº 1.580. Deste, segue com azimute titulado 247º35’07” por 
6,58m, confrontando com o imóvel, nº 1.580 da Av. Assis Chateaubriand, de Benedito Osvaldo Monteiro, 
até o ponto aqui designado “P14”. Deste, deflete à direita com azimute 28º23’39”, por 3,44m até o ponto 
aqui designado “P17”. Deste, deflete à esquerda com azimute 353º29’23”, por 10,96m até o ponto aqui 
designado “P18, confrontando entre os pontos, P14, P17, e P18, com área da mesma propriedade. Do 
ponto P18, deflete à direita com azimute titulado 66º07’49”, por 4,49m, confrontando com o imóvel, nº 
1.560 da Av. Assis Chateaubriand de Thereza Monteiro Ferreira, até o ponto aqui designado “P19”. 
Deste, deflete à direita com azimute 173º23’46”, por 13,04m, confrontando com área da mesma 
propriedade até o ponto “P15”, inicial desta descrição, fechando assim o perímetro e delimitando uma 
área de 52,69m². 
 
Cadastro 0316/320 
Propriedade de José Benedicto Monteiro 
B.C. nº 2.1.136.115.001. 
Matrícula nº 136.473 
 
Uma Faixa de terra, com 4,00m de largura, pertencente a matrícula nº 151.349, situada à Av. Assis 
Chateaubriand, n° 1.580, no Bairro São Gonçalo, Município e Comarca de Taubaté – SP, representado no 
desenho Sabesp 127/20-REV, com as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto aqui 
designado “P11” cravado à 218,84m do ponto titulado 06, ao lado esquerdo de quem de frente olha para o 
imóvel, nº 1.580, divisa com o imóvel, nº 1.600. Deste, segue com azimute titulado 248º13’59” por 
4,07m, confrontando com o imóvel, nº 1.600 da Av. Assis Chateaubriand, de Celina Aparecida de Paula e 
Outros, até o ponto aqui designado “P12”. Deste, deflete à direita com azimute 328º37’00”, por 2,48m 
até o ponto aqui designado “P213”. Deste, deflete à direita com azimute 28º23’39”, por 21,33m até o 
ponto aqui designado “P14, confrontando entre os pontos, P12, P13, e P14, com área da mesma 
propriedade. Do ponto P14, deflete à direita com azimute titulado 67º35’07”, por 6,58m, confrontando 
com o imóvel, nº 1.576 da Av. Assis Chateaubriand de José Benedicto Monteiro, até o ponto aqui 
designado “P15”. Deste, deflete à direita com azimute 173º23’46”, por 1,21m até o ponto aqui designado 
“P16”. Deste, deflete à direita com azimute 208º23’39”, por 23,80m até o ponto “P11”, inicial desta 
descrição, confrontando entre os pontos P15, P16, e P11, com área da mesma propriedade, fechando 
assim o perímetro e delimitando uma área de 101,53m². 
 
Cadastro 0316/321 
Propriedade de Benedito Osvaldo Monteiro 
B.C. nº 2.1.136.116.001. 
Matrícula nº 151.349 
 
Uma Faixa de terra, com 4,00m de largura, pertencente a matrícula nº 151.349, situada à Av. Assis 
Chateaubriand, n° 1.580, no Bairro São Gonçalo, Município e Comarca de Taubaté – SP, representado no 
desenho Sabesp 127/20-REV, com as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto aqui 
designado “P11” cravado à 218,84m do ponto titulado 06, ao lado esquerdo de quem de frente olha para o 
imóvel, nº 1.580, divisa com o imóvel, nº 1.600. Deste, segue com azimute titulado 248º13’59” por 
4,07m, confrontando com o imóvel, nº 1.600 da Av. Assis Chateaubriand, de Celina Aparecida de Paula e 
Outros, até o ponto aqui designado “P12”. Deste, deflete à direita com azimute 328º37’00”, por 2,48m 
até o ponto aqui designado “P213”. Deste, deflete à direita com azimute 28º23’39”, por 21,33m até o 
ponto aqui designado “P14, confrontando entre os pontos, P12, P13, e P14, com área da mesma 
propriedade. Do ponto P14, deflete à direita com azimute titulado 67º35’07”, por 6,58m, confrontando 
com o imóvel, nº 1.576 da Av. Assis Chateaubriand de José Benedicto Monteiro, até o ponto aqui 
designado “P15”. Deste, deflete à direita com azimute 173º23’46”, por 1,21m até o ponto aqui designado 
“P16”. Deste, deflete à direita com azimute 208º23’39”, por 23,80m até o ponto “P11”, inicial desta 
descrição, confrontando entre os pontos P15, P16, e P11, com área da mesma propriedade, fechando 
assim o perímetro e delimitando uma área de 101,53m². 
 
Cadastro 0316/322 
Propriedade de Celina Aparecida de Paula e Outros 
B.C. nº 2.1.136.117.001. 
Matrícula nº 139.508 
 
Uma Faixa de terra, com 4,00m de largura, pertencente a matrícula nº 139.508, situada à Av. Assis 
Chateaubriand, n° 1.600, no Bairro São Gonçalo, Município e Comarca de Taubaté – SP, representado no 
desenho Sabesp 127/20-REV, com as seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto aqui 
designado “P11” cravado à 218,84m do ponto titulado 06, ao lado direito de quem de frente olha para o 
imóvel, nº 1.600, divisa com o imóvel, nº 1.580. Deste, segue com azimute 147º01’49” por 13,03m, 
confrontando com área da mesma propriedade até o ponto aqui designado “P7”. Deste, deflete à direita 
com azimute titulado 249º50’04”, por 3,14m até o ponto titulado “10”. Deste, deflete à esquerda com 

azimute titulado 246º56’52”, por 0,87m até o ponto aqui designado “P6, confrontando entre os pontos, 
P7, 10, e P6, com o Sítio Nossa Senhora da Aparecida de Aparecida Monteiro e Outros. Do ponto P6, 
deflete à direita com azimute 326º43’37”, por 12,96m, confrontando com área da mesma propriedade, até 
o ponto aqui designado “P12”. Deste, deflete à direita com azimute titulado 68º13’59”, por 4,07m, 
confrontando com o imóvel, nº 1.580 da Av. Assis Chateaubriand de Benedito Osvaldo Monteiro, até o 
ponto “P11”, inicial desta descrição, fechando assim o perímetro e delimitando uma área de 52,31m². 
 
Cadastro 0316/326 
Propriedade de Vicente Benedito Peloggia 
B.C. nº 3.4.040.028.001. 
Matrícula nº 67.788 
 
Faixa de terras de 4,00m de largura, situado no Bairro Independência, pertencente a matrícula 67.788 do 
CRI DE Taubaté, município e Comarca de Taubaté - SP, caracterizado no desenho SABESP 0153/06-
RVE-R1, com frente para a Avenida Independência. Tem início no ponto aqui designado “G”, cravado a 
123,20m da testada do lado esquerdo de quem da avenida olha o imóvel. Deste, segue com ângulo interno 
de 84°42’35”, por 4,02m, confrontando com o imóvel sem número de João Vilalta e Outro até o ponto 
aqui designado “F”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 95°17’25”, por 10,00m até o ponto aqui 
designado “E”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 129°28’22”, por 10,98m até o ponto aqui 
designado “D”, confrontando do ponto F ao ponto D com área da mesma propriedade. Do ponto D, deflete 
à direita com ângulo interno de 130°50’57”, por 5,18m, confrontando com imóvel 2103, denominado área 
2 até o ponto aqui designado “I”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 49°28’42”, por 12,47m até 
o ponto aqui designado “H”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 230º11’58”, por 8,49m até o 
ponto aqui designado “G”, inicial desta descrição, confrontando do ponto I ao ponto G com área da 
mesma propriedade, encerrando uma área de 83,42m². 
 
Cadastro 0316/327 
Propriedade de José Carlos Ligero 
B.C. nº 3.4.040.040.001. 
Matrícula nº 67.789 
 
Faixa de terras, de 4,00m de largura, situado no Bairro da Independência, Município e Comarca de 
Taubaté-SP, pertencente à matrícula nº 67.789 do C.R.I. de Taubaté, aqui representada no desenho Sabesp 
nº 0153/06-RVE-R1. Tem início no ponto aqui designado “J”, cravado a 91,28m, seguindo o alinhamento 
predial titulado, lado ímpar da Avenida Independência. Deste, segue com ângulo interno de 48°07’48”, por 
14,34m, confrontando com área da mesma propriedade até o ponto aqui designado “I”. Deste, deflete à 
direita com ângulo interno de 130°31’18”, por 5,18m, confrontando com Imóvel n° 2087, denominado 
área 1 até o ponto aqui designado “D”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 49º32’02”, por 
14,16, confrontando com área da mesma propriedade até o ponto aqui designado “C”. Deste, deflete à 
direita com ângulo interno de 131°48’53”, por 5,31m, confrontando com o imóvel sem número, 
denominado área 3, até o ponto aqui designado “J”, inicial desta descrição, encerrando uma área de 
56,23m². 
 
Cadastro 0316/328 
Propriedade de José Carlos Ligero 
B.C. nº 3.4.040.040.001. 
Matrícula nº 67.789 
 
Faixa de terras, com 4,00m de largura, situado no Bairro da Independência, Município e Comarca de 
Taubaté-SP, pertencente a matrícula nº 67.790 do CRI de Taubaté-SP, representada no desenho Sabesp nº 
0153/06-RVE-R1. Tem início no ponto aqui designado “A”, cravado a 78,27m, seguindo o alinhamento 
predial titulado, lado direito de quem da avenida independência olha para o imóvel. Deste, segue com 
ângulo interno de 36°36’36”, por 11,42m, confrontando com área da mesma propriedade até o ponto aqui 
designado “J”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 131°52’12”, por 5,31m, confrontando com o 
imóvel, n° 2103, denominado área 2, até o ponto aqui designado “C”. Deste, deflete à direita com ângulo 
interno de 48°11’22”, por 9,63m, confrontando com área da mesma propriedade até o ponto aqui 
designado “B”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 143°19’49”, por 6,67m, confrontando com a 
área 6, de propriedade da Prefeitura Municipal de Taubaté até o ponto aqui designado “A”, Inicial desta 
descrição, encerrando uma área de 61,23m².” 
 
Art. 2º As áreas de que trata o art. 1º estão caracterizadas nas plantas AD-3297. 
 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente decreto onerarão por conta de dotação 
orçamentária da própria Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 02 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 
 
LÚCIO FÁBIO ARAÚJO 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 
 
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES 
SECRETÁRIO DE OBRAS 
 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 02 de junho de 2021. 
 
ADRIANO VITERBO SOUZA DA SILVA JUNIOR 

Vale  do  Paraíba  |  Quinta  -  feira  |  03  de  Junho  de  2021
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Atos oficiais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGISLATIVO 
 

DECRETO Nº 15.038, DE 02 DE JUNHO DE 2021 
 

Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação, áreas necessárias à 
implantação de sistema de esgotos 
sanitários coletor tronco no córrego do 
Judeu I 

 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 58.014/2020, 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, às expensas da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, áreas de terreno necessárias à implantação de 
sistemas de esgotos sanitários coletor tronco em trechos dos Córrego do Judeu I, nesta cidade, a saber: 
 
Cadastro 0316/056 
Área 1 
Propriedade de Irmãos Borlenghi Ltda e Outros. 
Matricula :42.132 
 
Uma faixa de 3,00m de largura, localizada em um lote de terreno sob n 25 da quadra I, do imóvel 
denominado Vila Costa, no bairro do Barranco, pertencente à matrícula 42.132 do 1 CRIA de São José 
dos Campos – SP e representada no desenho 0057/06-RVE-R1; medindo 6,37m nos fundos, onde divide 
com Abdo Rechdan; 2,49m no lado que divide com o lote 26 e, 6,04m no lado que divide com área da 
mesma propriedade, encerrando uma área de 7,62m². 
 
Cadastro 0316/056 
Área 2 
Propriedade de Irmãos Borlenghi Ltda e Outros. 
Matricula :42.133 
 
Uma faixa, localizada em um lote de terreno sob n 26 da quadra I, do imóvel denominado Vila Costa, no 
bairro do Barranco, pertencente à matrícula 42.133 do 1 CRIA de São José dos Campos – SP e 
representada no desenho 0057/06-RVE-R1, tendo início no ponto, aqui designado 2, situado na divisa 
com o lote 25, distante 92,39m da Rua 3; daí segue por 7,38m confrontando com área da mesma 
propriedade, até o ponto, aqui designado, 4; segue a esquerda, pela mesma confrontação, com angulo 
interno de 181º56’10” por 7,68m, até o ponto, aqui designado, 6; segue à direita confrontando com o lote 
30, com angulo interno de 84º02’17” por 3,02m, até o ponto, aqui designado, 7; segue à direita 
confrontando com área da mesma propriedade, com angulo interno de 95º57’32” por 7,45m, até o ponto, 
aqui designado, 5; segue à direita, pela mesma confrontação, com angulo interno de 178º04’01” por 
6,15m, até o ponto, aqui designado, 8; segue à direita pelos fundos do terreno, com angulo interno de 
159º54’15”por 1,52m, confrontando com Abdo Rechdan, até o ponto aqui designado, 3; segue à direita, 
confrontando com o lote 25, com angulo interno de 106º04’12”por 2,49m, até o ponto 2, fechando o 
perímetro com angulo interno de 94º01’34” encerrando uma área de 44,80m². 
Cadastro 0316/056 
Área 3 
Propriedade de Irmãos Borlenghi Ltda e Outros. 
Matricula :42.137 
 
Uma faixa de 3,00m de largura, localizada em um lote de terreno sob n 30 da quadra I, do imóvel 
denominado Vila Costa, no bairro do Barranco, pertencente à matrícula 42.137 do 1 CRIA de São José 
dos Campos – SP e representada no desenho 0057/06-RVE-R1, tendo início no ponto, aqui designado, 
“6”, situado na divisa com o lote 26, distante 46,66m do lote 29; segue confrontando com área da mesma 
propriedade, por 8,31m, até o ponto, aqui designado, 9;  segue à esquerda com angulo interno de 
186º30’54” por 6,15m, confrontando com área da mesma propriedade, até o ponto, aqui designado, 11; 
segue à direita pelo alinhamento da Rua Cônego João Maria Raimundo da Silva, com angulo interno de 
62º53’15” por 3,37m, até o ponto, aqui designado, 12; segue à direita, confrontando com o área da mesma 
propriedade, com angulo interno de 117º06’45” por 4,78m, até o ponto aqui designado, 10; segue a direita 
confrontando com área da mesma propriedade com angulo interno de 173º28’55”por 8,79m, até o ponto 
aqui designado, 7; segue a direita confrontando com o lote 25, com angulo interno de 84º02’28” por 
3,02m, até o ponto 6, fechando o perímetro com angulo interno de 95º57’43 encerrando uma área de 
42,04m². 
  
Cadastro 0316/056 
Área 4 
Propriedade de Irmãos Borlenghi Ltda e Outros. 
Matricula :42.137 
 
Uma faixa de 3,00m de largura, localizada em um lote de terreno sob n 30 da quadra I, do imóvel 
denominado Vila Costa, no bairro do Barranco, pertencente à matrícula 42.137 do 1 CRIA de São José 
dos Campos – SP e representada no desenho 0057/06-RVE-R1, tendo início no ponto, aqui designado, 19 
situado na divisa dos fundos do terreno junto a um córrego, distante 5,38m da Estrada Municipal; segue 
pelo citado córrego, sentido montante, em curva com desenvolvimento de 13,89m, até o ponto, aqui 
designado, 20;  segue à direita confrontando com área da mesma propriedade por 6,42m, até o ponto, aqui 

designado, 21; segue à direita, com angulo interno de 129º35’25” por 14,00m, até o ponto, aqui 
designado, 15; segue à esquerda com angulo interno de 188º55’58” por 2,68m, até o ponto, aqui 
designado, 16, confrontando desde o ponto 20 com área da mesma propriedade; segue à direita pelo 
alinhamento da Rua Cônego João Maria Raimundo da Silva, com angulo interno de 58º28’58 por 3,52m, 
até o ponto, aqui designado, 13; segue à direita confrontando com área da mesma propriedade com angulo 
interno de 121º31’02” por 1,07m, até o ponto, aqui designado, 14; segue à direita com angulo interno de 
171º04’02” por 12,82m, até o ponto, aqui designado, 17; segue à esquerda com angulo interno de 
240º24’35” por 18,18m, até o ponto aqui designado, 18; segue a direita  com angulo interno de 90º00’00” 
por 1,64m, até o ponto inicial  19, sendo que confronta desde o ponto 13 com área da mesma propriedade, 
encerrando uma área de 77,95m². 
 
Cadastro 0316/60 
Propriedade de Ladeira Miranda Engenharia e Construção Ltda. 
Matricula :117.354 
 
Uma faixa de terra com 2 metros de largura, situada na avenida Garcílio da Costa Ferreira, no bairro da 
Independência pertencente à matrícula 117.354 do CRI de Taubaté – SP e representada no desenho 
0068/06-RVE-R1, tendo início no ponto, aqui designado “17” cravado à 54,98m do ponto titulado 8B. 
Deste, segue com azimute titulado 75°54’13” por 2,01m, confrontando Área B3 de Pour La Vie Eco 
sociedade Incorporadora Ltda. até o ponto aqui designado “4”. Deste, deflete à direita com azimute 
166º55’04” por 82,39m até o ponto aqui designado “5”. Deste, deflete à esquerda com azimute de 
165º13’03” por 90,01m até o ponto aqui designado “6”. Deste, deflete à direita com azimute 167°57’36” 
por 3,95m até o ponto aqui designado ”7”, confrontando do ponto 4 ao ponto 7 com área da mesma 
propriedade. Do ponto 7, deflete à direita com azimute de 255º54’13” por 2,01m, confrontando com área 
B1-A DE Plenitude Incorporação Ltda. até ponto aqui designado “14”. Deste, deflete à direita com 
azimute de 347º57’36” por 4,12m até o ponto aqui designado “15”. Deste, deflete à direita com azimute 
345º13’02” por 89,99m até o ponto aqui designado “16”. Deste, deflete à direita com azimute 346°55’04” 
por 82,24m até o ponto aqui designado “17” inicial desta descrição, confrontando do ponto 14 ao ponto 
17 com área da mesma propriedade, encerrando uma área de 352,70m² 
 
Cadastro 0316/149 
Área 1 
Propriedade de Edson Francisco Ribeiro 
Incra: 635.200.007.048-9 
 
Uma faixa de terras, situada nas Glebas 14-A e 14-B, denominado Fazenda dos Raposos, também 
denominada Fazenda Ribeiro, situada no Bairro do Barranco, pertencente à matrícula 9.931 do CRI de 
Taubaté – SP e representada no desenho Sabesp 0027/06-RVE-R1, tendo início no ponto, aqui designado 
1, situado na divisa com a Gleba 15, de Etelvina Francisca Ribeiro, entre os marcos titulados 38 e 41, 
distante 156,71m do marco 38; segue dividindo com a Gleba 15 por 4,11m e rumo 29º15’ NW, até o 
ponto, aqui designado, 2; segue à direita com ângulo interno de 76º57’55”, por 94,05m até o ponto, aqui 
designado, 3; segue à esquerda com ângulo interno de 200º16’31”, por 97,28m, até ponto, aqui 
designado, 4; segue à esquerda com ângulo interno de 200º46’30”, por 86,53m, até o ponto, aqui 
designado, 5,  confrontando desde o ponto 2, com área da mesma propriedade; segue à direita com ângulo 
interno de 61º59’04”, por 4,53m, no rumo 29º15’ SE, confrontando com Luiz Martiniano da Silva, até 
chegar no ponto, aqui designado, 6; segue à direita com ângulo interno de 118º00’56”, por 85,14m, até 
ponto, aqui designado, 7; segue à direita com ângulo interno de 159º13’30”, por 98,72m, até ponto, aqui 
designado, 8; segue à direita com ângulo interno de 159º43’29”, por 93,84m, até ponto 1,  confrontando 
desde o ponto 6, com área da mesma propriedade, encerrando uma área de 1.112,06m². 
 
Cadastro 0316/149 
Área 2 
Propriedade de Edson Francisco Ribeiro 
Incra: 635.200.007.048-9 
 
Uma faixa de terras, situada nas Glebas 14-A e 14-B, denominado Fazenda dos Raposos, também 
denominada Fazenda Ribeiro, situada no Bairro do Barranco, pertencente à matrícula 9.931 do CRI de 
Taubaté – SP e representada no desenho Sabesp 0131/06-RVE-R1, tendo início no ponto, aqui designado 
A, situado na divisa com Luiz Martiniano da Silva, entre as estacas tituladas 5 e 4A, distante 69,34m da 
estaca 5, segue pela citada divisa com a reta de 4,71m e rumo de 25°11’SE, até o ponto, aqui designado, 
B; segue à direita com a reta de 493,81m e rumo de 32°58’36”SW, confrontando com área da mesma 
propriedade, até o ponto, aqui designado, C; segue à direita com a reta de 4,51m e rumo de 29°38’NW, 
confrontando com a gleba 15A, até o ponto, aqui designado, D; segue à direita com a reta de 494,21m e 
rumo de 32°58’36”NE, confrontando com área da mesma propriedade, até o ponto A, encerrando uma 
área de 1.976,05m². 
 
Cadastro 0316/149 
Área 3 
Propriedade de Edson Francisco Ribeiro 
Incra: 635.200.007.048-9 
 
Uma faixa de terras, situada na Gleba 16-A, situada na Fazenda dos Raposos, no Bairro do Barranco, 
pertencente à matrícula 68.266 do CRI de Taubaté – SP e representada no desenho Sabesp 0131/06-RVE-
R1, tendo início no ponto, aqui designado R, situado na divisa com a Gleba 17-A, entre os marcos 
titulados 48 e 51, distante 458,33m do marco 51, segue pela citada divisa com a reta de 4,41m e rumo de 
29°38’SE, até o ponto, aqui designado, S; segue à esquerda com a reta de 39,81m e rumo de 
35°29’56”NE, até o ponto, aqui designado, T; segue à esquerda com a reta de 155,34m e rumo de 
33°32’06”NE, até o ponto, aqui designado, N, confrontando com área da mesma propriedade desde o 
ponto S; segue à esquerda com a reta de 4,48m e rumo de 29°35’NW, confrontando com a gleba 19, até o 
ponto, aqui designado, O; segue à esquerda com a reta de 157,23m e rumo de 33°32’06”SW, até o ponto, 
aqui designado, Q; segue à direita com a reta de 37,89m e rumo de 35°29’56”SW, até o ponto, aqui 
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designado, R, confrontando com área da mesma propriedade desde o ponto O, encerrando uma área de 
780,65m². 
 
Cadastro 0316/149 
Área 4 
Propriedade de Edson Francisco Ribeiro 
Incra: 635.200.007.048-9 
 
Uma faixa de terras, situada na Gleba n.16, na Fazenda dos Raposos, no Bairro do Barranco, pertencente 
à matrícula 68.265 do CRI de Taubaté – SP e representada no desenho Sabesp 0027/06-RVE-R1, tendo 
início no ponto, aqui designado 9, situado na divisa com a Gleba 15, de Etelvina Francisco Ribeiro, entre 
os marcos titulados 37 e 42, distante 174,04m do marco 37; segue confrontando com a Gleba 15 por 
4,00m, no rumo 29º45’ NW, até o ponto, aqui designado, 10; segue à esquerda com ângulo interno de 
90º15’03”, por 88,01m até o ponto, aqui designado, 15; segue à direita com ângulo interno de 
184º31’32”, por 19,44m, até o ponto, aqui designado, 17, confrontando desde o ponto 10, com área da 
mesma propriedade; segue à esquerda com ângulo interno de 84º43’25”, por 4,02m, no rumo 29º50’ SE, 
confrontando com a Gleba 17, de João Francisco Ribeiro, até o ponto, aqui designado, 16; segue à 
esquerda com ângulo interno de 95º16’35”, por 19,23m, até o ponto, aqui designado, 14; segue à 
esquerda com ângulo interno de 175º28’28”, por 88,19m, até o ponto 9,  confrontando desde o ponto 16, 
com área da mesma propriedade, encerrando uma área de 429,75m². 
 
Cadastro 0316/152 
Área 1 
Propriedade de Antônio Júlio Taino e Outros 
Matrícula : 3.309 
 
Uma faixa de terras, situada na Gleba n.18, na Fazenda dos Raposos, no Bairro do Barranco, pertencente 
à matrícula 3.309 do CRI de Taubaté – SP e representada no desenho Sabesp 0027/06-RVE-R1, tendo 
início no ponto, aqui designado 20, situado na divisa com a Gleba 17, de João Francisco Ribeiro, entre os 
marcos titulados 35 e 45, distante 165,70m do marco 35; segue confrontando com a Gleba 17 por 4,00m, 
no rumo 31º00’ NW, até o ponto, aqui designado, 19; segue à esquerda com ângulo interno de 92º23’02”, 
por 31,94m até o ponto, aqui designado, 22; segue à direita com ângulo interno de 208º18’26”, por 
19,96m, até o ponto, aqui designado, 23; segue à esquerda com ângulo interno de 154º06’16”, por 55,98m 
até o ponto, aqui designado, 24, confrontando desde o ponto 19, com área da mesma propriedade; segue à 
esquerda com ângulo interno de 89º13’20”, por 4,06m, no rumo 39º00’SE, confrontando com a Gleba 19, 
até o ponto, aqui designado, 25; segue à esquerda com ângulo interno de 98º01’40”, por 54,37m, até o 
ponto, aqui designado, 26; segue à direita com ângulo interno de 205º53’44”, por 20,04m, até o ponto, 
aqui designado, 27; segue à esquerda com ângulo interno de 151º41’34”, por 32,78m até o ponto, aqui 
designado, 20, confrontando desde o ponto 25, com área da mesma propriedade, encerrando uma área de 
429,44m². 
 
Cadastro 0316/152 
Área 2 
Propriedade de Antônio Júlio Taino e Outros 
Matrícula: 3.309 
 
Uma faixa de terras, situada na Gleba n.18, na Fazenda dos Raposos, no Bairro do Barranco, pertencente 
à matrícula 3.309 do CRI de Taubaté – SP e representada no desenho Sabesp 0131/06-RVE-R1, tendo 
início no ponto, aqui designado E, situado na divisa com a Gleba 15-A, entre os marcos titulados 54 e 44-
A, distante 332,68m do marco 54, segue com a reta de 34,86m e rumo de 37°58’36”SW, até o ponto, aqui 
designado, G; segue com a reta de 73,25m e rumo de 33°47’20”SW, até o ponto, aqui designado, H; 
segue com a reta de 96,54m e rumo de 32°40’08”SW, até o ponto, aqui designado, I, confrontando com 
área da mesma propriedade desde o ponto E; segue à esquerda com a reta de 4,51m e rumo de 29°38’SE, 
confrontando com a gleba 19, até o ponto, aqui designado, J; segue com a reta de 98,62m e rumo de 
32°40’08”NE, até o ponto, aqui designado, K; segue com a reta de 73,24m e rumo de 33°47’20”NE, até o 
ponto, aqui designado, L; segue com a reta de 32,81m e rumo de 37°58’36”NE, até o ponto, aqui 
designado, F, confrontando com área da mesma propriedade desde o ponto J; segue à esquerda com a reta 
de 4,51m e rumo de 29°38’NW, confrontando com a gleba 15-A, até o ponto E, encerrando uma área de 
818,72m². 
 
Cadastro 0316/153 
Propriedade de Eliana Alves Ribeiro 
Matrícula: 146.319 
 
Uma faixa de terras, situada na Gleba A, Sítio Elina, no Bairro do Barranco, pertencente à matrícula 
146.319 do CRI de Taubaté – SP e representada no desenho Sabesp 0028/06-RVE-R1, tendo início no 
ponto, aqui designado “25” Longitude 45º34’54,683” Latitude 22°59’36,019”, cravado à 25,29m do 
ponto titulado A58-m-0439 Longitude 45°34’56,256 latitude 22°59’35,970. Deste, segue com azimute 
titulado 125º36’00” por 4,00m, confrontando com a Gleba 18 até o ponto aqui designado “26” Longitude 
45º34’57,571” Latitude 22º59’36,097. Deste, deflete à direita com azimute 215º11’00”, por 88,58m até o 
ponto aqui designado “33” Longitude 45°34’54,581” Latitude 22°59’38,452”. Deste, deflete à esquerda 
com azimute 209°46’24” por 6,31 até o ponto aqui designado “32” Longitude 45°34’56,485” Latitude 
22°59’38,623”, confrontando do ponto 26 ao ponto 32 com área da mesma propriedade. Do ponto 32, 
deflete à direita com azimute titulada de 313º53’00” por 4,01m, confrontando com a Ford do Brasil S/A 
até o ponto aqui designado “31” Longitude 45°34’56,600” Latitude 22°59’38,549”. Deste, deflete à 
direita com azimute 29°46’24” por 6,19m até o ponto aqui designado “30” longitude 45°34’56,492” 
Latitude 22°59’38,375”. Deste, deflete à direita com azimute 35°11’00” por 88,89m até o ponto aqui 
designado “25” Longitude 45º34’54,683” Latitude 22°59’36,019”, inicial desta descrição, confrontando 
do ponto 31 ao ponto 25 com área da mesma propriedade, encerrando uma área de 379,96m². 
 
Cadastro 0316/164 
Propriedade de FVB- Participações S/A e outra 

Bc. 4.5.089.070.001. 
Matrícula: 143.657 
 
Uma faixa de terras, no Bairro do Barranco, pertencente à matrícula nº 143.657 
 do CRI de Taubaté – SP e representada no desenho Sabesp 0028/06-RVE-R1, tendo início no ponto 
titulado “12+47”, situado na divisa com a Gleba A distante 154,50m da Rua Voluntário Benedito Sérgio. 
Deste, segue confrontando com a Gleba A, com ângulo interno 83º00’00” por 5,88m, até o ponto aqui 
designado “32”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 94º21’53” por 64,22m, até o ponto aqui 
designado “1A”. Deste, deflete à esquerda com ângulo interno de 201º12’50” por 70,32m, até o ponto 
aqui designado “1B”. Deste, deflete à direita com ângulo interno 177º49’04” por 85,91m, até o ponto 
aqui designado “N”, confrontando do ponto “32” ao ponto “N” com área da mesma propriedade. Do 
ponto “N” deflete à direita com ângulo interno 14º00”30” por 16,52m, confrontando com imóvel de 
Armando Celso Marioto, até o ponto aqui designado “M”. Deste, deflete à direita com ângulo interno de 
85165º59’30” por 69,80m, até o ponto aqui designado “1C”. Deste, deflete à esquerda com ângulo 
interno de 182º10’56” por 67,43m, até o ponto aqui designado “1D”. Deste, deflete à direita com ângulo 
interno 161º25’17” por 68,82m, até o ponto titulado “12+47”, inicial desta descrição, confrontando do 
ponto “M” ao ponto “12+47” com área da mesma propriedade, encerrando uma área de 874,82m². 
 
Cadastro 0316/165 
Área 1 
Propriedade de Elice Alves Ribeiro 
Matrícula: 96.224 
 
Uma faixa de terras, situada em um imóvel rural, denominado Gleba nº.15, correspondente à  parte da 
Fazenda dos Raposos, também denominada Fazenda Ribeiro, situada no Bairro do Barranco, pertencente 
à matrícula 96.224 do CRI de Taubaté – SP e representada no desenho Sabesp 0027/06-RVE-R1, tendo 
início no ponto, aqui designado 9, situado na divisa com a Gleba 16, de Edson Francisco Ribeiro, entre os 
marcos titulados 37 e 42, distante 174,04m do marco 37; segue dividindo com a Gleba 16 por 4,00m e 
rumo 29º45’ NW, até o ponto, aqui designado, 10; segue à direita com ângulo interno de 89º44’57”, por 
12,14m até o ponto, aqui designado, 11; segue à direita com ângulo interno de 166º42’59”, por 97,83m, 
até ponto, aqui designado, 2, confrontando desde o ponto 10, com área da mesma propriedade; segue à 
direita com ângulo interno de 103º02’05”, confrontando com a Gleba 14-A, de José Francisco Ribeiro 
Filho, no rumo 29º15’ SE, por 4,11m, até o ponto, aqui designado, 1; segue à direita com ângulo interno 
de 76º57’55”, por 98,29m, até o ponto, aqui designado, 12; segue à esquerda com ângulo interno de 
193º17’01”, por 11,66m, até ponto o 9, confrontando desde o ponto 1, com área da mesma propriedade, 
encerrando uma área de 439,82m². 
 
Cadastro 0316/165 
Área 2 
Propriedade de Elice Alves Ribeiro 
Matrícula : 96.223 
 
Uma faixa de terras, situada na Gleba n.17-A, na Fazenda dos Raposos, no Bairro do Barranco, 
pertencente à matrícula 96.223 do CRI de Taubaté – SP e representada no desenho Sabesp 0131/06-RVE-
R1, tendo início no ponto, aqui designado W, situado na divisa com a Pedro Ronconi, entre o marco 
titulado 50 e a estaca titulada 20-A, distante 122,77m do marco 50, segue com a reta de 4,04m, 
confrontando com Pedro Ronconi, até o ponto, aqui designado, Z; segue à esquerda com a reta de 
114,32m e rumo de 64°58’16”NE, até o ponto, aqui designado, Z1; segue com a reta de 46,80m e rumo 
de 58°48’00”NE, até o ponto, aqui designado, Z2; segue com a reta de 43,48m e rumo de 51°14’21”NE, 
até o ponto, aqui designado, Z3; segue com a reta de 50,02m e rumo de 44°33’37”NE, até o ponto, aqui 
designado, Z4; segue com a reta de 15,48m e rumo de 35°29’56”NE, até o ponto, aqui designado, S, 
sendo que confronta desde o ponto Z com área da mesma propriedade; segue à esquerda com a reta de 
4,41m e rumo de 29°38’SE, confrontando com a gleba 16-A, até o ponto, aqui designado, R; segue com a 
reta de 17,02m e rumo de 35°29’56”SW, até o ponto, aqui designado, U; segue com a reta de 49,41m e 
rumo de 44°33’37”SW, até o ponto, aqui designado, V; segue com a reta de 42,99m e rumo de 
51°14’21”SW, até o ponto, aqui designado, X; segue com a reta de 46,32m e rumo de 58°38’00”SW, até o 
ponto, aqui designado, Y; segue com a reta de 114,64m e rumo de 64°58’16”SW, até o ponto, aqui 
designado, W, sendo que confronta desde o ponto R com área da mesma propriedade, encerrando uma 
área de 1.081,06m². 
 
Cadastro 0316/180 
Propriedade de Benedito dos Santos e Outros 
Bc. 4.3.056.592.001. 
Matrícula: 51.549 
 
Uma faixa de terras de 6,00 metros de largura , em um terreno situado no Parque Tabaeté, município e 
comarca de Taubaté, pertencente à matrícula 41.549 do 1º CRI de Taubaté – SP, caracterizado no desenho 
Sabesp  0050/06/RVE-R1, sendo assim descrito: do ponto aqui designado “4”, localizado na divisa de 
Jamil Sebé (titulado), atual Eduardo Hanciau Ortiz, distante 67,25m da divisa com o prédio nº 455 
(titulado); daí segue pela divisa (titulada) de Jamil Sebé por 6,00m até o ponto aqui designado “3”; daí 
vira à direita com ângulo interno de 87º54’48”, confrontando com área da mesma propriedade por 
138,45m até o ponto aqui designado “5”; daí vira à direita com ângulo interno de 126º51’26” 
confrontando com a Rua Projetada por 7,50m até o ponto aqui designado “6”; daí vira à direita com 
ângulo interno de 53º08’34”, confrontando com área da mesma propriedade por 142,73m até o ponto aqui 
designado “4”, encerrando uma área de 843,53m².  
 
Cadastro 0316/184 
Propriedade de João Francisco Ribeiro e Sucessores 
Transcrição: 17.753 
 
Uma faixa de terras, situada na Gleba n.15-A, na Fazenda dos Raposos, no Bairro do Barranco, 
pertencente à transcrição 17.753 do CRI de Taubaté – SP e representada no desenho Sabesp 0131/06-
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RVE-R1, tendo início no ponto, aqui designado E, situado na divisa com a Gleba 18, entre os marcos 
titulados 44-A e 54, distante 322,68m do marco 54, segue com a reta de 4,51m e rumo de 29°38’SE, 
confrontando com a gleba 18, até o ponto, aqui designado, F; segue com a reta de 228,26m e rumo de 
32°58’36”NE, confrontando com área da mesma propriedade, até o ponto, aqui designado, C; segue à 
esquerda com a reta de 4,51m e rumo de 29°38’NW, confrontando com a gleba 14-B, até o ponto, aqui 
designado, D; segue com a reta de 228,26m e rumo de 32°56’36”SW, até o ponto E, encerrando uma área 
de 913,05m². 
 
Cadastro 0316/186 
Propriedade de Renato Mariotto 
Transcrição 104.316 
 
Uma faixa no Sítio Independência, situado no Bairro do Barranco, pertencente à matrícula 104.316 do 
CRI de Taubaté – SP e representada no desenho Sabesp 0172/06-RVE-R1, tendo início no ponto, aqui 
designado 1, localizado à margem do braço morto do Rio Paraíba, entre os pontos titulados G e H, 
distante 41,44 do ponto G; deste ponto segue pela margem do referido braço morto do Rio Paraíba por 
27,59m, até o ponto, aqui designado, 2; segue à esquerda com ângulo interno de 171°39’50” por 39,05m, 
até o ponto, aqui designado, 3; segue à direita com ângulo interno de 181°07’12” por 73,46m, até o ponto, 
aqui designado, 4; segue à direita com ângulo interno de 183°11’44” por 37,25m, até o ponto, aqui 
designado, 5; segue à direita com ângulo interno de 186°03’07” por 52,30m, até o ponto, aqui designado, 
6; segue à direita com ângulo interno de 188°01’28” por 47,18m, até o ponto, aqui designado, 7; segue à 
direita com ângulo interno de 188°46’59” por 55,04m, até o ponto, aqui designado, 8; segue à direita com 
ângulo interno de 188°38’05” por 38,20m, até o ponto, aqui designado, 9; segue à direita com ângulo 
interno de 186°38’22” por 41,54m, até o ponto, aqui designado, 10; segue à direita com ângulo interno de 
186º01’37” por 52,88m, até o ponto aqui designado 11; sendo que confronta desde o ponto 2 com área da 
mesma propriedade; segue à esquerda, pela margem do braço morto do Rio Paraíba com ângulo interno 
de 171°56’39”  por 12,59m, até o ponto, aqui designado, 12; segue à esquerda com ângulo interno de 
15°11’08” por 18,01m, até o ponto, aqui designado, 13; segue à esquerda com ângulo interno de 
172°52’13” por 47,69m, até o ponto, aqui designado, 14; segue à esquerda com ângulo interno de 
173°58’23” por 41,98m, até o ponto, aqui designado, 15; segue à esquerda com ângulo interno de 
173°21’38” por 38,73m, até o ponto, aqui designado, 16; segue à esquerda com ângulo interno de 
171°21’55” por 55,65m, até o ponto, aqui designado, 17; segue à esquerda com ângulo interno de 
171°13’01” por 47,77m, até o ponto, aqui designado, 18; segue à esquerda com ângulo interno de 
171°58’32” por 52,79m, até o ponto, aqui designado, 19; segue à esquerda com ângulo interno de 
173°56’53” por 37,57m, até o ponto, aqui designado, 20; segue à esquerda com ângulo interno de 
176°48’16” por 73,61m, até o ponto, aqui designado, 21; segue à esquerda com ângulo interno de 
178°52’48” por 66,39m, até o ponto, aqui designado, 1, sendo que confronta desde o ponto 12 com área 
da mesma propriedade, encerrando uma área de 1.827,91m². 
 
Cadastro 0316/187 
Propriedade de Eduardo Kiyohara e Outros 
Matricula: 105.864 
 
Uma faixa no Sítio Independência, situado no Bairro do Barranco, pertencente à matrícula 105.864 do 
CRI de Taubaté – SP e representada no desenho Sabesp 0172/06-RVE-R1 tendo início no ponto aqui 
designado 22, localizado na divisa com a propriedade de Renato Marioto, entre os pontos titulados 5 e 6, 
distante 179,46m do ponto 5; deste ponto 22 segue pela citada divisa por 8,08m, até o ponto aqui 
designado, 23; segue à direita com ângulo interno de 29°41’17” por 114,36m, até o ponto aqui designado, 
24; segue à direita com ângulo interno de 178°13’50” por 69,62m, até o ponto, aqui designado, 25; segue 
à direita com ângulo interno de 176°41’56” por 130,37m, até o ponto aqui designado, 26; segue à 
esquerda com ângulo interno de 186°28’06” por 17,42m, até o ponto, aqui designado, 27, sendo que 
confronta desde o ponto 23 com área da mesma propriedade; segue à direita com ângulo interno de 
142°13’28”, confrontando com Nelson Natalino Botossi por 6,53m, até o ponto, aqui designado, 28; 
segue à direita com ângulo interno de 37°46’32” por 22,81m, até o ponto, aqui designado, 29; segue à 
direita com ângulo interno de 173°31’54” por 130,71m, até o ponto, aqui designado, 30; segue à esquerda 
com ângulo interno de 183°18’04” por 69,67m, até o ponto, aqui designado, 31; segue à esquerda com 
ângulo interno de 181°46’10” por 107,28m, até o ponto, aqui designado, 22;sendo que confronta desde o 
ponto 28 com área da mesma propriedade, encerrando uma área de 1.324,49m². 
 
Cadastro 0316/188 
Propriedade de Nelson Natalino Botossi e João Batista Botossi 
Transcrição 45.127-22/10/71 – Lvr.3AT 
 
Uma faixa, situado no Bairro do Barranco, pertencente à transcrição 45.127 do CRI de Taubaté – SP e 
representada no desenho Sabesp 0172/06-RVE-R1, tendo início no ponto, aqui designado 28, localizado 
na divisa com a propriedade de Shiro Kiohara, distante 505,00m do Rio Paraíba; deste ponto segue pela 
citada divisa por 6,53m, até o ponto, aqui designado, 27; segue à direita com ângulo interno de 47°38’09” 
por 18,97m, até o ponto, aqui designado, 32; segue à esquerda com ângulo interno de 189°57’08” por 
46,95m, até o ponto, aqui designado, 33; segue à esquerda com ângulo interno de 190°35’07” por 
44,66m, até o ponto, aqui designado, 34; segue à esquerda com ângulo interno de 189°03’30” por 
38,65m, até o ponto, aqui designado, 35; segue à esquerda com ângulo interno de 184°26’34” por 
52,60m, até o ponto, aqui designado, 36; segue à direita com ângulo interno de 175°03’37” por 39,73m, 
até o ponto, aqui designado, 37; segue à direita com ângulo interno de 172°47’08” por 43,22m, até o 
ponto, aqui designado, 38, sendo que confronta desde o ponto 27 com área da mesma propriedade; segue 
à direita com ângulo interno de 105°48’41”, confrontando com Lydia Tereza Surnin Saes por 4,26m, até o 
ponto, aqui designado, 39; segue à direita com ângulo interno de 74°03’11” por 44,12m, até o ponto, aqui 
designado, 40; segue à esquerda com ângulo interno de 187°21’00” por 39,31m, até o ponto, aqui 
designado, 41; segue à esquerda com ângulo interno de 184°56’23” por 52,58m, até o ponto, aqui 
designado, 42; segue à direita com ângulo interno de 117°33’26” por 39,12m, até o ponto, aqui 
designado, 43; segue à direita com ângulo interno de 170°56’30” por 43,35m, até o ponto, aqui 
designado, 44; segue à direita com ângulo interno de 169°24’53” por 47,60m, até o ponto, aqui 
designado, 45; segue à direita com ângulo interno de 173°14’26” por 15,00m, até o ponto, aqui 

designado, 28, sendo que confronta desde o ponto 39 com área da mesma propriedade, encerrando uma 
área de 1.214,74m². 
 
Cadastro 0316/189 
Propriedade de Ony Guarnieri 
Transcrição 42.490-23/04/70- Lvr. 3Aq. 
 
Uma faixa, situado no Bairro do Barranco, pertencente à transcrição 42.490 do CRI de Taubaté – SP e 
representada no desenho Sabesp 0172/06-RVE-R1, tendo início no ponto, aqui designado 39, localizado 
na divisa com a propriedade de Nelson Natalino Botossi, distante 639,00m do Rio Paraíba; deste ponto 
segue pela citada divisa por 4,26m, até o ponto, aqui designado, 38; segue à direita com ângulo interno de 
69°43’18” por 32,03m, até o ponto, aqui designado, 46; segue à direita com ângulo interno de 176°56’44” 
por 37,40m, até o ponto, aqui designado, 47; segue à direita com ângulo interno de 175°00’09” por 
36,77m, até o ponto, aqui designado, 48; segue à direita com ângulo interno de 172°29’09” por 46,05m, 
até o ponto, aqui designado, 49; segue à direita com ângulo interno de 174°43’40” por 40,61m, até o 
ponto, aqui designado, 50; segue à direita com ângulo interno de 175°48’44” por 32,02m, até o ponto, 
aqui designado, 51, sendo que confronta desde o ponto 38 com área da mesma propriedade; segue à 
direita com ângulo interno de 135°38’58”, confrontando com Philomena Mazella Braga por 5,99m, até o 
ponto, aqui designado, 80; segue à direita com ângulo interno de 44°03’21” por 36,15m, até o ponto, aqui 
designado, 81; segue à esquerda com ângulo interno de 184°28’58” por 40,28m, até o ponto, aqui 
designado, 82; segue à esquerda com ângulo interno de 185°16’20” por 45,60m, até o ponto, aqui 
designado, 83; segue à esquerda com ângulo interno de 187°30’51” por 36,33m, até o ponto, aqui 
designado, 84; segue à esquerda com ângulo interno de 184°59’51” por 37,12m, até o ponto, aqui 
designado, 85; segue à esquerda com ângulo interno de 183°03’16” por 30,45m, até o ponto, aqui 
designado, 39, sendo que confronta desde o ponto 80 com área da mesma propriedade, encerrando uma 
área de 904,61m². 
 
Cadastro 0316/208 
Propriedade de Philomena Mazella Braga  
Transcrição 5.688-19/03/40- Lvr. 3-F 
 
Uma faixa, situado no Bairro do Barranco, pertencente à transcrição 5.688 do CRI de Taubaté – SP e 
representada no desenho Sabesp 0172/06-RVE-R1 e 0173/06-RVE-R1, tendo início no ponto, aqui 
designado 66, localizado na divisa com a propriedade de José Geraldo Savi e Maria Conceição Savi, 
distante 215,70m da divisa com Felício Fortunato Sávio; deste ponto segue por 688,53m, até o ponto, 
aqui designado, 67; segue à direita com ângulo interno de 174°48’53” por 34,88m, até o ponto, aqui 
designado, 68; segue à direita com ângulo interno de 168°14’10” por 44,25m, até o ponto, aqui 
designado, 69; segue à direita com ângulo interno de 171°38’43” por 250,79m, até o ponto, aqui 
designado, 70; segue à direita com ângulo interno de 178°17’41” por 64,43m, até o ponto, aqui 
designado, 71; segue à direita com ângulo interno de 167°44’20” por 36,63m, até o ponto, aqui 
designado, 72; segue à direita com ângulo interno de 171°56’01” por 36,69m, até o ponto, aqui 
designado, 73; segue à direita com ângulo interno de 169°20’02” por 41,30m, até o ponto, aqui 
designado, 74; segue à direita com ângulo interno de 171°31’28” por 35,99m, até o ponto, aqui 
designado, 75; segue à direita com ângulo interno de 166°35’13” por 33,43m, até o ponto, aqui 
designado, 76; segue à direita com ângulo interno de 166°54’53” por 80,44m, até o ponto, aqui 
designado, 77; segue à esquerda com ângulo interno de 183°55’06” por 56,67m, até o ponto, aqui 
designado, 78; segue à esquerda com ângulo interno de 182°20’50” por 51,90m, até o ponto, aqui 
designado, 79; segue à esquerda com ângulo interno de 190°09’28” por 46,71m, até o ponto, aqui 
designado, 80, sendo que confronta desde o ponto 66 com área da mesma propriedade; segue à direita 
com ângulo interno de 138°05’01”, confrontando com Osni Guarnieri por 5,99m, até o ponto, aqui 
designado, 51; segue à direita com ângulo interno de 41°54’59” por 51,53m, até o ponto, aqui designado, 
52; segue à direita com ângulo interno de 169°50’32” por 52,33m, até o ponto, aqui designado, 53; segue 
à direita com ângulo interno de 177°39’10” por 56,87m, até o ponto, aqui designado, 54; segue à direita 
com ângulo interno de 176°04’54” por 80,12m, até o ponto, aqui designado, 55; segue à esquerda com 
ângulo interno de 193°05’07” por 32,50m, até o ponto, aqui designado, 56; segue à esquerda com ângulo 
interno de 193°24’47” por 35,22m, até o ponto, aqui designado, 57; segue à esquerda com ângulo interno 
de 188°28’32” por 40,63m, até o ponto, aqui designado, 58; segue à esquerda com ângulo interno de 
190°39’58” por 36,03m, até o ponto, aqui designado, 59; segue à esquerda com ângulo interno de 
188°03’59” por 35,92m, até o ponto, aqui designado, 60; segue à esquerda com ângulo interno de 
192°15’40” por 63,93m, até o ponto, aqui designado, 61; segue à esquerda com ângulo interno de 
181°42’19” por 250,50m, até o ponto, aqui designado, 62; segue à esquerda com ângulo interno de 
188°21’17” por 47,18m, até o ponto, aqui designado, 63; segue à esquerda com ângulo interno de 
191°45’50” por 55,04m, até o ponto, aqui designado, 64; segue à esquerda com ângulo interno de 
185°11’07” por 688,29m, até o ponto, aqui designado, 65, sendo que confronta desde o ponto 51 com 
área da mesma propriedade; segue à direita com ângulo interno de 90°43’42”, confrontando com José 
Geraldo Savi e Maria Conceição Savi por 4,00m, até o ponto, aqui designado, 56; encerrando uma área de 
6.008,64m². 
 
Cadastro 0316/297 
Propriedade de Extrativa de Argila Taubaté Ltda. 
Matrícula: 110.395 
 
Uma faixa de terras, situada na Rua Padre José Rubens Bonafé, no Bairro do Barranco, pertencente à 
matrícula 110.395 do CRI de Taubaté – SP, representada no desenho Sabesp 0050/06-RVE-R2, tendo 
início no Ponto aqui designado “A”, situado na Avenida Antônio Garcia da Cunha, distante 4,63m do 
marco titulado 9. Deste, segue com rumo 76°43’37” SW, por 149,340m até o Ponto aqui designado “F”. 
Deste, deflete à esquerda e segue com rumo 56°55’59” SW, por 32,197m até o Ponto aqui designado “E”, 
confrontando do ponto A ao ponto E com área da mesma propriedade. Do ponto E deflete à esquerda e 
segue com rumo titulado 75°16’58” SE, por 6,741m confrontando com Rua Dom Antônio de Almeida de 
Moraes (prolongamento projetado) até o Ponto aqui designado “D”. Deste, deflete à esquerda e segue 
com rumo 56°55’59” NE por 34,224m até o Ponto aqui designado “C”. Deste, deflete à direita e segue 
com rumo 76°43’37” NE por 151,498m até o ponto aqui designado “B”, confrontando do ponto D ao 
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ponto B com área da mesma propriedade. Do ponto B, deflete à esquerda e segue com rumo 41°22’54” 
NW por 6,802m, confrontando com a Avenida Antônio Garcia da cunha, até o ponto aqui designado “A”, 
inicial desta descrição, encerrando uma área de 1.101.78m². 
 
Cadastro 0316/309 
Área 1 
Propriedade de Aligra Industria e Comercio de Argila 
Bc. 4.5.089.005.001. 
Matrícula: 13.843 
 
Uma faixa de terras, situado no Bairro do Barranco, município e comarca de Taubaté, pertencente à 
matrícula nº 13.843 do 1º CRI de Taubaté – SP, caracterizado no desenho Sabesp, 0030/06-RVE-R1 sendo 
assim descrito: tem início no ponto aqui designado “A”, localizado na Avenida do Barranco, distante 
7,03m, da divisa titulada, do imóvel de Kurt Politzer, da Avenida do Barranco. Deste, segue com rumo 
titulado 05º38’00” NE, por 4,19m, até o ponto aqui designado “B”. Deste, deflete à direita com rumo 
82º39’47” SE, por 14,21m, até o Ponto aqui designado “C”. Deste, deflete à esquerda e segue com rumo 
75º13’59” NE, por 110,05m, até o ponto aqui designado “D”. Deste, deflete à direita e segue com rumo 
84º59’01” SE, por 6,58m, até o ponto aqui designado “E”, confrontando do Ponto “A” ao Ponto “E” com 
área da mesma propriedade. Do ponto “E” deflete à direita e segue com rumo titulado 84º22’00” NW, por 
126,68m, confrontando com área da Aligra Indústria e Comercio de Argila Ltda até o ponto aqui 
designado “F”. Deste, deflete à direita e segue com rumo 82º36’47” NW, por 3,47m, até o ponto aqui 
designado “A”, inicial desta descrição, encerrando uma área de 192,54m². 
 
Cadastro 0316/309 
Área 2 
Propriedade de Aligra Industria e Comercio de Argila 
Transcrição nº 46.604 
 
Uma faixa de terras, situado no Bairro do Barranco, município e comarca de Taubaté, pertencente a 
Transcrição nº 46.604 do 1º CRI de Taubaté – SP, caracterizado no desenho Sabesp 0030/06-RVE-R1, 
sendo assim descrito: tem início no Ponto aqui designado “F”, cravado à 3,27m no alinhamento titulada 1 
- 9, do imóvel da Aligra Indústria e Comércio de Argila Ltda, da Avenida do Barranco. Deste, segue com 
rumo 79º57’33” NE, por 126,68m, confrontando com área da Aligra Indústria e Comércio de Argila Ltda 
até o ponto aqui designado “E”. Deste, deflete à direita e segue com rumo 84º56’56” SE, por 4,13m até o 
ponto aqui designado “H”. Deste, deflete à esquerda e segue com rumo 80º22’03” NE, por 129,09m até o 
ponto aqui designado “I”. Deste, deflete à direita e segue com rumo 57º38’13” SE, por 28,77m até o 
ponto aqui designado “J”. Deste, deflete à direita e segue com rumo 16º15’38” SE, por 6,03m até o ponto 
aqui designado “K”. Deste, deflete à direita e segue com o rumo 57º40’19” NW, por 31,78m até o ponto 
Aqui designado “L”. Deste, deflete à esquerda e segue com rumo 80º52’05” SW, por 128,05m até o 
ponto Aqui designado “M”. Deste, deflete à direita e segue com rumo 84º56’56” NW, por 10,71m até o 
ponto aqui designado “N”. Deste, deflete à esquerda e segue com rumo 79º33’47” SW, por 110,11m até o 
ponto aqui designado “O”. Deste, deflete à direita e segue com rumo 83º34’43” NW, por 10,16m até o 
ponto aqui designado “A”, inicial desta descrição, confrontando do ponto “E” ao Ponto “F” com área da 
mesma propriedade, encerrando uma área de 980,73m².   
 
Cadastro 0316/330 
Propriedade de Plenitude Incorporação Ltda. 
Bc. 4.4.065.297.001. 
Matrícula: 115.658 
 
Uma faixa de terra com 2 metros de largura, situada na avenida Garcílio da Costa Ferreira, no Bairro da 
Independência município e comarca de Taubaté-SP pertencente à matrícula 115.658 do CRI de Taubaté – 
SP e representada no desenho 0068/06-RVE-R1. Tem início no ponto aqui designado “14” cravado à 
41,26m do ponto titulado A. Deste, segue com azimute 75°54’13” por 2,01m, confrontando com área B2-
B1-A, de Ladeira Miranda Engenharia e Construção Ltda. até o ponto, aqui designado “7”. Deste, deflete 
à direita com azimute 167º57’36” por 43,88m até o ponto aqui designado “8”. Deste, deflete à esquerda 
com azimute 146º26’49” por 34,70m até o ponto aqui designado “9”. Deste deflete à esquerda com 
azimute 134°03’36” por 31,55m até o ponto aqui designado “10”, confrontando do ponto 7 ao ponto 10 
com área da mesma propriedade. Do ponto 10, deflete à direita com azimute 236º05’38” por 2,07m, 
confrontando com Avenida Professor Ernesto de Oliveira, até ponto aqui designado “11”. Deste, deflete à 
direita com azimute de 314º05’35” por 31,34m até o ponto aqui designado “12”. Deste, deflete à direita 
com azimute 326º23’18” por 35,30m até o ponto aqui designado “13”. Deste, deflete à direita com 
azimute 347°54’05” por 44,04m até o ponto “14”, inicial desta descrição, confrontando do ponto 11 ao 
ponto 14 com área da mesma propriedade, encerrando uma área de 221,16m². 
   
Cadastro 0316/331 
Propriedade de Pour La Vie Eco Sociedade Incorporadora Ltda. 
Bc.4.4.065.298.001. 
Matrícula: 104.719 
 
Uma faixa de terra com 2 metros de largura, situada na avenida Garcílio da Costa Ferreira, no bairro da 
Independência pertencente à matrícula 104.719 do CRI de Taubaté – SP e representada no desenho 
0068/06-RVE-R1, tendo início no ponto, aqui designado “1” cravado à 56,20m do ponto titulado 9B. 
Deste, segue com azimute titulado 168°00’48” por 3,98m, confrontando com terreno vazio de Thereza 
Villarta Gonçalves até o ponto, aqui designado “2”. Deste, deflete à direita com azimute 194º39’47” por 
49,96m até o ponto aqui designado “3”. Deste, deflete à esquerda com azimute 166º55’04” por 10,35m 
até o ponto aqui designado “4”, confrontando do ponto 1 ao ponto 4 com área da mesma propriedade. Do 
ponto 4, deflete à direita com azimute titulado 255º54’13” por 2,01m, confrontando com área B2-B1-b, 
de Ladeira Miranda Engenharia e Construção Ltda. até ponto aqui designado “17”. Deste, deflete à direita 
com azimute de 346º55’04” por 11,02m até o ponto aqui designado “18”. Deste, deflete à direita com 
azimute 14º39’47” por 53,90m até o ponto aqui designado “1”, inicial desta descrição, encerrando uma 
área de 125,23m². 

Art. 2º As áreas de que trata o art. 1º estão caracterizadas na planta AD-3306. 
 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente decreto onerarão por conta de dotação 
orçamentária da própria Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 02 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 

 
LÚCIO FÁBIO ARAÚJO 

Secretário de Planejamento 
 

RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES 
Secretário de Obras 
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Secretário de Governo e Relações Institucionais 

 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 

Diretor do Departamento Técnico Legislativo 
 
DECRETO Nº15.039, DE 02 DE JUNHO DE 2021. 

 
Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação, área necessária à 
implantação de passagem de servidão 
para coletor tronco de rede de esgoto.   

 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 58.012/2020, 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, às expensas da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, área de terreno necessária à implantação de 
passagem de servidão para coletor tronco de rede de esgoto, localizada na Rua Pavão, nº 209, Bairro Vila 
Velha II, a saber: 
 
Propriedade de Vila Velha Empreendimentos Imobiliários S/A. Ltda. 
B.C. nº 7.1.008.021.001. 
 
Uma faixa de terra com 4,00m de largura, pertencente a matrícula, nº 153.935 (Área Maior) do C.R.I de 
Taubaté, situada à Rua Pavão, nº 209, no Bairro Vila Velha II, município e comarca de Taubaté – SP, 
representado no desenho Sabesp 0083/17-REV-R1, com as seguintes medidas e confrontações: Tem início 
no ponto titulado “V117” cravado à 211,73m do alinhamento predial, lado par da Av. Primavera. Deste, 
segue com azimute titulado 37°12’54”, por 62,68m, confrontando com Remanescente 01 da Fazenda são 
Francisco (matricula 41.481 do C.R.I de Caçapava-SP), até o ponto titulado “V118”. Deste, deflete à 
direita com azimute 166°35’01”, por 5,44m, confrontando com o imóvel, sem número (lote 08G40), da 
Rua Azulão de Terezinha de Jesus Machado, até o ponto aqui designado “B”. Deste, deflete à direita com 
azimute 217º41’40”, por 62,40m, confrontando com área da mesma propriedade até o ponto aqui 
designado “A”. Deste, deflete a direita com azimute 348º04’13”, por 4,85m, confrontando com a Rua 
Pavão até o ponto titulado “V117”, inicial desta descrição, fechando assim o perímetro e delimitando uma 
área de 247,16m².” 
Art. 2º A área de que trata o art. 1º estão caracterizadas nas plantas AD-3298. 
 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente decreto onerarão por conta de dotação 
orçamentária da própria Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 02 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 
 
LÚCIO FÁBIO ARAÚJO 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 
 
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES 
SECRETÁRIO DE OBRAS 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 02 de junho de 2021. 
 
ADRIANO VITERBO SOUZA DA SILVA JUNIOR 
SECRETÁRIO DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
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PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGISLATIVO 
 
EXTRATO DE TERMO DE INCENTIVO 
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ INCENTIVADORA: ECOS 
UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL DO VALE DO PARAÍBA LTDA. 
ENTIDADE EMPREENDEDORA: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TAUBATÉ FUTSAL VALOR 
INCENTIVADO: R$ 14.400,00 ASSINATURA: 24/05/2021 VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2021 PROCESSO: 
20.758/21 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 10/20 OBJETO: APOIO AO PROJETO TAUBATÉ 
FUTSAL, COM A APLICAÇÃO DOS RECURSOS SOBRE ISSQN OU IPTU FUNDAMENTO: LEI 
COMPLEMENTAR 323/13 E DEMAIS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES APLICÁVEIS À 
ESPÉCIE. 
 
EXTRATO DE TERMO DE INCENTIVO 
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ INCENTIVADORA: ESCOLA 
JARDIM DAS NAÇÕES LTDA. ENTIDADE EMPREENDEDORA: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
TAUBATÉ FUTSAL VALOR INCENTIVADO: R$ 30.600,00 ASSINATURA:  24/05/2021 
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2021 PROCESSO: 20.758/21 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 10/20 
OBJETO: APOIO AO PROJETO TAUBATÉ FUTSAL, COM A APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
SOBRE ISSQN OU IPTU FUNDAMENTO: LEI COMPLEMENTAR 323/13 E DEMAIS 
DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES APLICÁVEIS À ESPÉCIE. 
 
EXTRATO DE TERMO DE INCENTIVO 
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ INCENTIVADOR: VICENTE 
BENEDITO PELOGGIA ENTIDADE EMPREENDEDORA: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
TAUBATÉ FUTSAL VALOR INCENTIVADO: R$ 7.040,00 ASSINATURA:  24/05/2021 VIGÊNCIA: 
ATÉ 31/12/2021 PROCESSO: 20.758/21 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 10/20 OBJETO: APOIO 
AO PROJETO TAUBATÉ FUTSAL, COM A APLICAÇÃO DOS RECURSOS SOBRE ISSQN OU 
IPTU FUNDAMENTO: LEI COMPLEMENTAR 323/13 E DEMAIS DISPOSIÇÕES 
REGULAMENTARES APLICÁVEIS À ESPÉCIE. 
 
Processo nº. 4.784/21 
 
D E S P A C H O 
 
À vista dos elementos constantes do presente processo, em especial a informação do Departamento de 
Habitação, determino a Rescisão Unilateral do Contrato de Locação do imóvel objeto dos autos, contrato 
esse firmado em 27/01/21. 
  
Assim, siga o feito indo: 
 
1 - Ao DTL, para formalização do Termo de Rescisão Unilateral do Contrato de Locação e demais 
providências no âmbito de sua competência; 
2 - Ao DF/Contabilidade/SLP, para as devidas providências relativas ao estorno de empenho, conforme 
indicado nas fls. 83; 
3 – Ao Departamento de Habitação, para conhecimento; 
4 – Ao Serviço de Arquivo, para arquivamento. 
 
G.P., 27/05/2021. 
 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE TAUBATÉ LOCADORA: KENIA APARECIDA SERAFIM 
PROCESSO: 4.784/21 ASSINATURA: 27/05/21 OBJETO: RESCISÃO UNILATERAL DE 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GIBI, 162, GURILANDIA, 
NESTA CIDADE, CELEBRADO EM 27/01/21, ONDE SE ENCONTRAVA ABRIGADA A FAMÍLIA 
DO SR. ISAIAS DE MELO FUNDAMENTO: LEI MUNICIPAL Nº. 4.470/11 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: CAPROMED 
FARMACÊUTICA LTDA - ME    PROCESSO: 12.954/2021 ASSINATURA: 27/05/2021 OBJETO: 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: GLICOSE 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL VALOR 
ESTIMADO: R$ 1.961,25 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: CENTERMEDI 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROCESSO: 12.954/2021 ASSINATURA: 
27/05/2021 OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA SÓDICA 
500MG/ML, FINASTERIDA 5 MG, LEVOFLOXACINO 500MG, METOPROLOL, SAL SUCCINATO  
50 MG E PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 15ML VALOR ESTIMADO:   
R$ 124.987,50 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: CIAMED 
DISTRIBUIDORA           DE        MEDICAMENTOS       LTDA        INSCRITA        NO        CNPJ/MF  
SOB Nº. 05.782.733/0001 - 49  PROCESSO: 12.954/2021 ASSINATURA: 27/05/2021 OBJETO: 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PIRIMETAMINA 25MG E VARFARINA 
SÓDICA 5MG VALOR ESTIMADO: R$ 9.980,25 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: CIAMED                       
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSCRITA NO CNPJ/MF                                       
SOB Nº. 05.782.733/0003 - 00 PROCESSO: 12.954/2021 ASSINATURA: 27/05/2021 OBJETO: 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEVODOPA ASSOCIADO À BENSERAZIDA - 100MG+25MG HBS 
E LEVODOPA ASSOCIADO À BENSERAZIDA - 200MG+50MG VALOR ESTIMADO: R$ 
241.710,00 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: CRISTÁLIA 
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA PROCESSO: 12.954/2021 ASSINATURA: 
27/05/2021 OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA 
200MG, FENOBARBITAL SÓDICO 100MG, FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 
AMPOLA 5ML, LEVOMEPROMAZINA 25 MG E LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML SOLUÇÃO 
ORAL VALOR ESTIMADO: R$ 194.175,00 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: FUTURA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI PROCESSO: 12.954/2021 
ASSINATURA: 27/05/2021 OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 
CLOMIPRAMINA 25MG, FENOBARBITAL SÓDICO 40MG/ML, HALOPERIDOL 2MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL - GOTAS FRASCO 20ML, RETINOL ASSOCIADO COM AMINOÁCIDOS + 
METIONINA + CLORANFENICOL 10.000UI + 25MG + 5MG + 5MG/G POMADA OFTÁLMICA - 
BISNAGA 3,5G, TIORIDAZINA CLORIDRATO 100MG, TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL  AMPOLA 2ML E TROPICAMIDA 1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA  FRASCO 
5ML VALOR ESTIMADO:              R$ 314.980,12 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: LÍGIA MARIA 
CARNEIRO - ME   PROCESSO: 12.954/2021 ASSINATURA: 27/05/2021 OBJETO: EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FLUOXETINA 20MG VALOR ESTIMADO: R$ 29.250,00 
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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: VALINPHARMA 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA PROCESSO: 12.954/2021 ASSINATURA: 27/05/2021                                 
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: IVERMECTINA 6MG VALOR 
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ESTIMADO: R$ 2.587,50 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: MEDSI 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   PROCESSO: 12.954/2021 ASSINATURA: 
27/05/2021 OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PERMITRINA 10MG/ML 
LOÇÃO FRASCO 60ML ACOMPANHADO DE PENTE FINO, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 
100MG, ALOPURINOL 300MG, AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, CLOMIPRAMINA 25MG, 
DOXAZOSINA MESILATO 4MG, FINASTERIDA 5MG, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 
COMPRIMIDO REVESTIDO, PENTOXIFILINA 400MG, PERMITRINA 10MG/ML LOÇÃO 
FRASCO 60ML ACOMPANHADO E TIAMINA 300MG VALOR ESTIMADO: R$ 394.996,50 
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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: PRATI, DONADUZZI   
& CIA LTDA   PROCESSO: 12.954/2021 ASSINATURA: 27/05/2021 OBJETO: EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALOPURINOL 300MG, DOXAZOSINA MESILATO 4MG, 
LOSARTANA POTÁSSICA 50MG E TIAMINA 300MG VALOR ESTIMADO: R$ 909.187,50 
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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: AZULPHARMA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP PROCESSO: 12.954/2021 ASSINATURA: 
27/05/2021 OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL 25MG, 
FLUCONAZOL 150MG, IVERMECTINA 6MG, LEVOFLOXACINO 500MG, METOPROLOL - SAL 
SUCCINATO 50MG E SULFATO FERROSO EQUIVALENTE A 40MG VALOR ESTIMADO:          
R$ 73.327,50 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 DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0182/2020 
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÈ CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO 
MISSÃO SEDE SANTOS PROCESSO: 19.715/20 ASSINATURA: 25/05/2021 OBJETO: 
PRORROGAR O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 26/05/2020 VALOR:          R$ 
10.800,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 
38/20 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 
FEDERAL         Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: CENTROVALE 
SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI PROCESSO: 12.954/2021 ASSINATURA: 27/05/2021 OBJETO: 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO 
INJETÁVEL, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG – COMPRIMIDO, VANCOMICINA CLORIDRATO 
500MG INJETÁVEL VALOR ESTIMADO: R$ 180.579,25 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: FITNESS MAIS 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, GERENCIAL E HUMANO LTDA PROCESSO: 
19.371/2021 ASSINATURA: 02/06/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CAPACITAÇÃO NAS MODALIDADES PILATES SOLO E PILATES BOLA PARA 20 (VINTE) 
SERVIDORES ATUANTES COM PÚBLICO ADULTO E IDOSO DO PROJETO “VIDA ATIVA” DA 

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER VALOR: R$ 7.500,00 VIGÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2021 
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 35/21 PROPONENTES: 03 FUNDAMENTO 
LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 8666/93 E DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/14, EM 
SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
 
PORTARIA Nº 761, DE 02 DE JUNHO DE 2021 
  
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes dos Processos Administrativos nº(s) 15.372/2013 e  
12.427/2021, 
 
R E S O L V E: 
 A Comissão de Assistência Farmacêutica (COAF), instituída pela Portaria nº 478, 
de 28 de março de 2013 e suas alterações, passa a ter a seguinte composição: 
 
 Presidente: 
 Dra. Adriana Cabett dos Santos 
 
 Vice-Presidente: 
 Fabrício Grasnele Galvão Velasco 
  
 Representante da Municipalidade: 
 Dr. Mario Celso Peloggia 
 
 Secretário: 
 Giselle de Andrade Barbosa 
 
 Membros: 
 Ana Josefina Iunes 
 Dra. Ana Paula Barreto de Moraes 
 Dra. Cássia Furtado Marques 
 Cristina Miranda Cardoso 
 Dra. Denise Cristina de Oliveira 
 Estella Siqueira da Silva Machado de Almeida Batista 
 Maria Helena Firmino 
 Tairine Botossi 
                                               
Prefeitura Municipal de Taubaté, 02 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 
 
PORTARIA Nº 762, DE 02 DE JUNHO DE 2021. 
 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 22.806/2021, 
 
R E S O L V E: 
Constituir Comissão Regulamentadora, nos termos do art. 3º do Decreto nº 15.032, de 31 de maio de 
2021, com o objetivo de disciplinar a eleição dos membros dos artesãos e expositores, titulares e 
suplentes, que irão integrar a Comissão de Feiras de Arte e Artesanato de Taubaté, com a seguinte 
composição: 
 
Fernando Paschoal de Oliveira  
Antonio Cesar Pimenta 
Ricardo Vilhena 
Nathália Maria Novaes Victor 
Danielle Ferreira Mendes da Cruz 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 02 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 
 
PORTARIA GP Nº 30, DE02 DE JUNHO 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 ao servidor FRANCISCO 
ALEXANDRE RODRIGUES – matrícula 22326, a incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de 
suas vantagens, substituir o servidor ANDRE LUIZ MOREIRA INACIO – matrícula 31409, no período 
de 24/05 a 07/06/2021, por motivo de férias regulamentares, fazendo jus à diferença de vencimentos. 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 02 de junho 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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PORTARIA SESPM Nº27, de 01 DE JUNHO DE 2021 
 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, no 
uso de suas atribuições e à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 7185/2020,  
 
R E S O L V E: 
 
Aplicar ao servidor JORGE GUILHERME DIAS VALIM, matrícula 23.676, titular do cargo de 
Guarda Municipal, lotado na Secretaria de Segurança Pública Municipal, a penalidade de SUSPENSÃO 
por 15 (QUINZE) dias,com base no Art. 45, incisosXX, XXI  XXXVIII, da Lei Complementar nº 
391, de 27 de junho de 2016, assim descrito: 
 
“Art. 45. As transgressões a que se comina pena de suspensão enumeram-se na ordem progressiva, e 
classificar-se-ão de acordo com sua gravidade, em grupos a saber:” 
“XX - Trabalhar mal intencionalmente... 
XXI - faltar à verdade;... 
XXXVIII - deixar abandonado posto de vigilância ou setor  
de patrulhamento, seja por não assumi-lo, seja por abandoná-lo; “ 
Considerando que: 
I - A presente decisão é objeto de revisão de procedimento anterior anulado por vício 
procedimental; 
II - O servidor já foi punido no procedimento anterior com 15 (quinze) dias de suspensão, tendo 
sido afastado das suas atividades; 
III - O servidor, durante a fase de nova instrução do procedimento administrativo, teve ressarcidos 
os valores descontados em folha de pagamento referentes aos 15 (quinze) dias que esteve afastado. 
 
Face aos considerandos acima, DETERMINO: 
I - Proceder apenas os descontos em folha de pagamento do servidor em função da nova decisão 
prolatada; 
II - Quanto à aplicação da regra do artigo 61 da Lei Complementar nº 391, de 27 de junho de 2016, 
que versa sobre contagem do prazo para melhoria de conduta, deverá ser considerada a data da 
publicação desta Portaria como efetivo término do cumprimento da pena.  
 
“ Art. 50. Na aplicação da pena serão mencionados: 
VIII- a categoria de comportamento em que ingressa ou permanece o transgressor” 
 
Categoria: MAU COMPORTAMENTO 
 
Secretaria de Segurança Pública Municipal, aos 01de junho de 2021. 
 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 
 
PORTARIA SEED n.º 113, de 01 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 PEI – Estatutário  da Rede de Ensino da Prefeitura 
Municipal de Taubaté:  
NOME RG CARGO/FUNÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO 

Letícia Calegari Fróes de Barros 33.999.159-8 PEB II Sec. Estado de São Paulo 

Maria Inês Corbani Mollica  16.252.751-2 PEB I Sec. Estado de São Paulo 
Taubaté,01 de  Junho  de 2021.  
 
Sandra Gomes Trindade 
Coordenadora de Curso 
 
Profª.  Ma.  Gabriela Antonia Corrêa da Silva 
Secretária de Educação 
 
PORTARIA SEED n.º 114, de 01 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 

Anderson Aparecido de Paula 
Santos 

33.906.468-7 Professor I- Estatutário P.M. Taubaté 

Cristiane de Barros Alves 30.500.867-5 Professor II- CLT P.M. Tremembé 

Enóe de Souza  Molica 4.787.581-1 PI- Aposentada 
Sec. Estado de São 
Paulo 

Fernanda Duarte 12.229.226-1 Professor I - Aposentada 
P.M. Taubaté - 
INSS 

Isabel Cristina de Moura 23.806.915-1 Professor Auxiliar Docente 
Universidade de 
Taubaté 

Jennifer Galvão Cezar 35.805.897-1 PEB II 
P.M. São José dos 
Campos 

Lucimara  Aparecida da Silva de 
Ligório 

32.629.351-6 Professor I P.M. Caçapava 

Miria Cristina Marcelino 28.163.419-1 Professor I P.M. Caçapava 
Renata Aparecida Albissu 
Fernandes 

20.437.610-5 Professor I - Aposentada I.N.S.S 

Selma Regina Rocha Nogueira 
Veloso 

15.857.618-4 Professor I - Aposentada 
Sec. Estado de São 
Paulo 

Tiemi Aline Silva 44.893.636-7 Professor III - Estatutário 
Universidade de 
Taubaté 

Taubaté, 01 de  Junho  de 2021 
 
Sandra Gomes Trindade 
Coordenadora de Curso 
 
Profª  Ma. Gabriela Antonia Corrêa da Silva  
Secretária  de Educação 
 
PROCESSO Nº. 11.729/21 
PREGÃO ELETRÔNICO P/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 257/20 
D E S P A C H O:Com base nos fatos relatados nos autos e parecer da Procuradoria Administrativa, 
decido RESCINDIR a parcela não executada da Autorização de Fornecimento nº. 424/21, firmada com a 
empresa ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, aplicando a sanção de multa no valor 
de R$ 557,85 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos); RESCINDIR a parcela não 
executada da Autorização de Fornecimento nº. 428/21, firmada com a empresa LUMAR COMÉRCIO 
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, aplicando a sanção de multa no valor de R$ 8.336,02 
(Oito mil trezentos e trinta e seis reais e dois centavos); e a empresa SOMA/SP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, aplico a sanção de multa no valor de R$ 117,51 (Cento e dezessete reais e 
cinquenta e um centavos), referente ao atraso na entrega da Autorização de Fornecimento nº. 425/21, nos 
termos da Lei nº. 8.666/93, sujeito ao prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso. 
G.P., aos 02/06/2021 
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 da BBMNET, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou da plataforma do ComprasBR 
www.comprasbr.com.br.  
 
Pregão eletrônico Nº 113/21, que cuida da aquisição de materiais esportivos e kimonos, com 
encerramento dia 21.06.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 128/21, que cuida de confecção de uniformes, com encerramento dia 21.06.21 às 
08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 127/21, que cuida de aquisição de câmera fotográfica digital e projetor (data show) 
de 3600 lumens, com encerramento dia 21.06.21 às 14h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte 
endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
PMT, aos 02.06.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - Prefeito Municipal. 
 
PROCESSO Nº. 27.663/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 248/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de insumos para o programa de diabetes, constante do presente 
processo, a favor da empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA,no valor de R$ 42.000,00 (Quarenta e 
dois mil reais); 
G.P, aos 31/05/2021 
 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 27.855/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 29/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de cascalho de tremonha/bica corrida, constante no presente 
processo, a favor da firma:MARCELO BENEDITO DOS SANTOS ME., no valor total de R$ 102.000,00 
(Cento e dois mil reais);  
G.P, aos 01/06/2021 
 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

Vale  do  Paraíba  |  Quinta  -  feira  |  03  de  Junho  de  2021



18
VOZ DOVALE

PROCESSO Nº: 17.254/21 
CARTA CONVITE Nº 01-I/21 
 
RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
 
Empresas habilitadas por atenderem integralmente os itens do edital: 
 
EMC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI 
S.L. CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI 
 
Empresa inabilitada: 
 
A7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP : Não atende o exigido no item 4.1.5 do edital 
- apresentou a certidão de registro na entidade profissional  (CAU)  vencida. 
 
Comissão Permanente de Licitações, em 01 de junho de 2021. 
 
MONIQUE VIDAL NEVES DE CASTRO 
PRESIDENTE DA C.P.L. 
 
PROCESSO Nº. 27.909/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada em agenciamento em viagens com 
fornecimento de passagens aéreas, constante do presente processo, a favor da empresa: ROTA CERTA 
AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, no valor de R$1.849,20 (Um mil, oitocentos e quarenta e nove reais 
e vinte centavos); 
G.P, aos 01/06/2021 
 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO: 52004/2020 
EMPRESA: ALEX MIMOSO FERREIRA 
ENDEREÇO: AV. CASSANDOCA Nº 1294 BL 26 APTO 11 - MOOCA 
SÃO PAULO-SP 
CPF/ CNPJ: 261.516.198-97 
RCF: 78774 
 
                         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 
 
Prazo para Impugnação 20 (vinte) dias a contar do recebimento.  
Serviço de Cadastro Mobiliário aos 18/3/2021. 
 
Bruna Stefany Motta Silva 
Chefe de Serviço 
Matricula 31.449     
 
PROCESSO: 52004/2020 
EMPRESA: ALEX MIMOSO FERREIRA 
ENDEREÇO: AV. CASSANDOCA Nº 1294 BL 26 APTO 11 - MOOCA 
SÃO PAULO-SP 
CPF/ CNPJ: 261.516.198-97 
RCF: 78774 
 
                         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   
 
Prazo para Impugnação 20 (vinte) dias a contar do recebimento.  
Serviço de Cadastro Mobiliário aos 18/3/2021. 
 
Bruna Stefany Motta Silva 
Chefe de Serviço 
Matricula 31.449     
 

POSICIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAUBATÉ/SP ACERCA 
DE DENÚNCIA SOBRE SUPOSTA DOUTRINAÇÃO IDEOLÓGICA 
 
O Conselho Municipal de Educação de Taubaté/São Paulo, desde que foi instituído, acredita na educação 
como um direito fundamental e essencial para o exercício de todos os direitos do cidadão. Pautado no 
direito constitucional de um ensino ministrado com “pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas” e 
tendo por alicerce os propósitos que norteiam a educação brasileira no caminho de uma formação humana 
integral, objetivando a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, proposta pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). Este Conselho tem a dizer que recebeu documentos que apontam 
para denúncia, materializada por meio de requerimento do poder legislativo à Secretaria de Educação do 
Município, relatando suposta doutrinação ideológica em escolas municipais. Primando pela ampla defesa, 
o Conselho Municipal, também, recebeu cópia da resposta averiguada pela Secretaria em retorno as 
informações requeridas pela Casa de Leis. Diante da denúncia e das averiguações realizadas, o Conselho 
Municipal de Educação de Taubaté, reunido em Pleno, no dia 27 de maio de 2021 constata que as 
atividades questionadas tratam-se de exercícios construídos sob habilidades (BNCC), sem orientações 
ideológicas, colocando-se favorável ao ato docente que propicia experiências que levam ao 
desenvolvimento do aluno, garantindo aprendizagens significativas, em conformidade com a legislação e 
normas específicas. 
 
Conselho Municipal de Educação de Taubaté, 27 de maio de 2021. 
 
RESOLUÇÃO nº 18 de 26 de maio de 2021. 
Cria a Comissão Organizadora da Audiência Pública de Entidades inscritas no Conselho Municipal de 
Assistência Social de Taubaté. 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar nº 416, de 05 de outubro de 2017, 
Considerando o disposto no artigo 14 da Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014, do Conselho Nacional 
de Assistência Social, 
Considerando deliberação de sua Plenária Ordinária realizada aos 26 de maio de 2021, 
RESOLVE: 
Art. 1º Criar a Comissão Organizadora da Audiência Pública de Entidades inscritas no Conselho 
Municipal de Assistência Social de Taubaté, que será compostapor: 
I – Representantes da Sociedade Civil:Andriele Aparecida dos Santos, representante da OSC Associação 
Projeto Esperança, Criança e Família – Projeto HAPET; Maria Aparecida de Oliveira, representante da 
OSC Casa Mulher & Vida. 
II – Representantes do Poder Público: Rosemary de Oliveira, representante da Secretaria de 
Administração e Finanças;Kelli Carla Dias Matos, representante da Secretaria de Desenvolvimento e 
Inclusão Social. 
Art. 2º - A Comissão Organizadora da Audiência Pública de Entidades será realizada de forma online e 
coordenada pelo Presidente e Vice-Presidente do CMAS e terá as seguintes competências: 
I - Organizar e coordenar a realização e operacionalização da Audiência Pública de Entidades; 
II - Promover a integração com os setores da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – SEDIS, 
que tenham interface com o evento, para tratar de assuntos referentes à realização da Audiência Pública 
de Entidades. 
Art. 3º A Comissão de Critérios de Cadastramento de Entidades Sociais do CMAS auxiliará nos 
trabalhos desta Comissão. 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté. 
Gestão 2019/2021 
 
RESOLUÇÃO nº 19 de 26 de maio de 2021. 
Convoca as entidades ou organizações inscritas no CMAS para a realização de audiência pública. 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté – CMAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar nº 416, de 05 de outubro de 2017, 
Considerando o disposto no artigo 9º, caput e parágrafo segundo, da Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da 
Assistência Social, 
Considerando o disposto no artigo 14 da Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014, do Conselho Nacional 
de Assistência Social, 
Considerando deliberação de sua Plenária Ordinária realizada aos vinte e seis de maio de 2021, 
RESOLVE: 23/06/2021 
Art. 1º CONVOCAR as entidades ou organizações de Assistência Social inscritas no Conselho Municipal 
de Assistência Social de Taubaté, bem como as que ofertam serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais, para a realização de Audiência Pública. 
Art. 2º A Audiência Pública tem por objetivo efetivar a apresentação das entidades e organizações à 
comunidade, permitindo a troca de experiências e ressaltando a atuação na rede socioassistencial e o 
fortalecimento do SUAS. 
Art. 3º A Audiência Pública será realizada aos vinte e três de junho de 2021 de forma online, devendo 
ser ainda definidos e divulgados os demais detalhes de sua realização.  
Art. 4º Competirá ao Conselho Diretor do CMAS presidir os trabalhos durante a audiência pública, 
definindo, caso necessário, seus procedimentos. 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Taubaté. 
Gestão 2019/2021 
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Instituto de Previdência do Município de Taubaté 
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone-(012) 3632-

4166 
PORTARIA N° 22, DE 28 DE MAIO DE 2021 

LUIZ ANTONIO GOBBO, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais, à vista dos 
elementos e informações constantes do Processo Administrativo 58/2021 e na 
decisão tomada pelo Conselho de Administração Fiscal do IPMT, RESOLVE: 
Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. DANIELE RODRIGUES 
DA SILVA, filha inválida, RG: 46.214.087-8, CPF: 343.820.368/52, nos 
termos da Constituição Federal, artigo 40, §7º, inciso II, decorrente do 
falecimento na atividade do servidor MOACYR RODRIGUES DA SILVA, 
cargo efetivo: Pedreiro na Universidade de Taubaté, ocorrido em 02/02/2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 02 de Fevereiro de 2021, termo inicial do benefício da pensão 
por morte. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 
28 DE MAIO DE 2021. 
 

LUIZ ANTÔNIO GOBBO 
Presidente 

 

Instituto de Previdência do Município de Taubaté 
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone-(012) 3632-

4166 
PORTARIA N° 23, DE 28 DE MAIO DE 2021 

LUIZ ANTONIO GOBBO, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais, à vista dos 
elementos e informações constantes do Processo Administrativo 87/2021 e na 
decisão tomada pelo Conselho de Administração Fiscal do IPMT, 
RESOLVE: 
Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. DULCE DOS SANTOS 
NEVES, cônjuge supérstite, RG: 7.271.183-8, CPF: 391.701.858-67, nos 
termos da Constituição Federal, artigo 40, §7º, inciso I, decorrente do 
falecimento na inatividade (Portaria N° 873/1992) do servidor VALTER 
DOMINGUES NEVES, cargo efetivo: Fiscal de Rendas Imobiliárias, na 
Prefeitura Municipal de Taubaté, ocorrido em 09/03/2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 09 de Março de 2021, termo inicial do benefício da pensão por 
morte. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 
28 DE MAIO DE 2021. 
 

LUIZ ANTÔNIO GOBBO 
Presidente 

 

Instituto de Previdência do Município de Taubaté 
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone-(012) 3632-

4166 
PORTARIA N° 24, DE 28 DE MAIO DE 2021 

LUIZ ANTONIO GOBBO, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais, à vista dos 
elementos e informações constantes do Processo Administrativo 88/2021 e na 
decisão tomada pelo Conselho de Administração Fiscal do IPMT, 
RESOLVE: 
Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. NANCY APARECIDA 
DA FONSECA, cônjuge supérstite, RG: 5.890.778-6, CPF: 122.009.908/20, 
nos termos da Constituição Federal, artigo 40, §7º, inciso I, decorrente do 
falecimento na inatividade (Portaria N° 199/1985) do servidor ANTONIO 
VIEIRA DA FONSECA, cargo efetivo: Chefe de Divisão, na Prefeitura 
Municipal de Taubaté, ocorrido em 28/02/2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 06 de Abril de 2021, termo inicial do benefício da pensão por 
morte. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 
28 DE MAIO DE 2021. 
 

LUIZ ANTÔNIO GOBBO 
Presidente 

 

Instituto de Previdência do Município de Taubaté 
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone-(012) 3632-

4166 
PORTARIA N° 25, DE 28 DE MAIO DE 2021 

LUIZ ANTONIO GOBBO, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais, à vista dos 
elementos e informações constantes do Processo Administrativo 94/2021 e na 
decisão tomada pelo Conselho de Administração Fiscal do IPMT, 
RESOLVE: 
Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. MARIA ANTONIA DOS 
SANTOS LIMA, cônjuge supérstite, RG: 23.452.188-0, CPF: 138.435.308/90, 
nos termos da Constituição Federal, artigo 40, §7º, inciso I, decorrente do 
falecimento na inatividade (Portaria N° 1036/1995) do servidor NOEL 
VITORINO DE LIMA, cargo efetivo: Coveiro, na Prefeitura Municipal de 
Taubaté, ocorrido em 03/04/2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 03 de Abril de 2021, termo inicial do benefício da pensão por 
morte. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 
28 DE MAIO DE 2021. 
 

LUIZ ANTÔNIO GOBBO 
Presidente 

 

Instituto de Previdência do Município de Taubaté 
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone-(012) 3632-

4166 
PORTARIA N° 26, DE 28 DE MAIO DE 2021 

LUIZ ANTONIO GOBBO, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais, à vista dos 
elementos e informações constantes do Processo Administrativo 96/2021 e na 
decisão tomada pelo Conselho de Administração Fiscal do IPMT, 
RESOLVE: 
Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. WILMA APARECIDA 
MORGADO, cônjuge supérstite, RG: 26.440.456-7, CPF:119.044.118/78, nos 
termos da Constituição Federal, artigo 40, §7º, inciso II, decorrente do 
falecimento na atividade do servidor MAURICIO MORGADO, cargo 
efetivo: Operador de Máquinas na Prefeitura Municipal de Taubaté, ocorrido 
em 29/03/2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 29 de Março de 2021, termo inicial do benefício da pensão por 
morte. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 
28 DE MAIO DE 2021. 
 

LUIZ ANTÔNIO GOBBO 
Presidente 

 

Instituto de Previdência do Município de Taubaté 
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone-(012) 3632-

4166 
PORTARIA N° 27, DE 28 DE MAIO DE 2021 

LUIZ ANTONIO GOBBO, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais, à vista dos 
elementos e informações constantes do Processo Administrativo 99/2021 e na 
decisão tomada pelo Conselho de Administração Fiscal do IPMT, 
RESOLVE: 
Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. ANA PAULA DE 
ALMEIDA BATISTA, cônjuge supérstite, RG: 46.802.851, 
CPF:365.621.718/14, nos termos da Constituição Federal, artigo 40, §7º, inciso 
II, decorrente do falecimento na atividade do servidor JULIO CESAR 
BATISTA CARDOSO, cargo efetivo: Fiscal de Obras Particulares na 
Prefeitura Municipal de Taubaté, ocorrido em 28/03/2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 28 de Março de 2021, termo inicial do benefício da pensão por 
morte. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 
28 DE MAIO DE 2021. 
 

LUIZ ANTÔNIO GOBBO 
Presidente 

 

Instituto de Previdência do Município de Taubaté 
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone-(012) 3632-

4166 
PORTARIA N° 28, DE 28 DE MAIO DE 2021 

LUIZ ANTONIO GOBBO, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais, à vista dos 
elementos e informações constantes do Processo Administrativo 105/2021 e 
na decisão tomada pelo Conselho de Administração Fiscal do IPMT, 
RESOLVE: 
Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. MARIA NEUZA 
CARIOCA TELLES, cônjuge supérstite, RG: 15.526.213-0, CPF: 
057.864.378/25, nos termos da Constituição Federal, artigo 40, §7º, inciso I, 
decorrente do falecimento na inatividade (Portaria R-N° 500/1998) do servidor 
DOGMAR TELLES, cargo efetivo: Marceneiro II, na Universidade de 
Taubaté, ocorrido em 09/03/2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 14 de Abril de 2021, termo inicial do benefício da pensão por 
morte. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 
28 DE MAIO DE 2021. 
 

LUIZ ANTÔNIO GOBBO 
Presidente 

 

Instituto de Previdência do Município de Taubaté 
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone-(012) 3632-

4166 
PORTARIA N° 29, DE 28 DE MAIO DE 2021 

LUIZ ANTONIO GOBBO, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais, à vista dos 
elementos e informações constantes do Processo Administrativo 112/2021 e 
na decisão tomada pelo Conselho de Administração Fiscal do IPMT, 
RESOLVE: 
Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. BENEDITA ALVES DOS 
SANTOS, cônjuge supérstite, RG: 15.836.881-1, CPF: 071.157.228/38, nos 
termos da Constituição Federal, artigo 40, §7º, inciso I, decorrente do 
falecimento na inatividade (Portaria R-N° 093/2019) do servidor JOSÉ 
ORLANDO DOS SANTOS, cargo efetivo: Carpinteiro, na Universidade de 
Taubaté, ocorrido em 25/03/2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 25 de Março de 2021, termo inicial do benefício da pensão por 
morte. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 
28 DE MAIO DE 2021. 
 

LUIZ ANTÔNIO GOBBO 
Presidente 

 

Instituto de Previdência do Município de Taubaté 
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone-(012) 3632-

4166 
PORTARIA N° 30, DE 28 DE MAIO DE 2021 

LUIZ ANTONIO GOBBO, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais, à vista dos 
elementos e informações constantes do Processo Administrativo 117/2021 e 
na decisão tomada pelo Conselho de Administração Fiscal do IPMT, 
RESOLVE: 
Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. MARIA ROSANA 
PEREIRA, companheira, RG: 22.509.697-3, CPF: 343.101.368/69, nos termos 
da Constituição Federal, artigo 40, §7º, inciso II, decorrente do falecimento na 
atividade do servidor MOACYR RODRIGUES DA SILVA, cargo efetivo: 
Pedreiro na Universidade de Taubaté, ocorrido em 02/02/2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 26 de Abril de 2021, termo inicial do benefício da pensão por 
morte. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 
28 DE MAIO DE 2021. 
 

LUIZ ANTÔNIO GOBBO 
Presidente 

 

Instituto de Previdência do Município de Taubaté 
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone-(012) 3632-

4166 
PORTARIA N° 31, DE 28 DE MAIO DE 2021 

LUIZ ANTONIO GOBBO, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais, à vista dos 
elementos e informações constantes do Processo Administrativo 119/2021 e 
na decisão tomada pelo Conselho de Administração Fiscal do IPMT, 
RESOLVE: 
Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. VILMA GUEDES DE 
ARAÚJO, cônjuge supérstite, RG: 15.525.085-1, CPF:044.463.768/48, nos 
termos da Constituição Federal, artigo 40, §7º, inciso II, decorrente do 
falecimento na atividade do servidor CARLOS ROBERTO DE ARAÚJO, 
cargo efetivo: Coveiro na Prefeitura Municipal de Taubaté, ocorrido em 
01/04/2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01 de Abril de 2021, termo inicial do benefício da pensão por 
morte. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 
28 DE MAIO DE 2021. 
 

LUIZ ANTÔNIO GOBBO 
Presidente 

 

Instituto de Previdência do Município de Taubaté 
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone-(012) 3632-

4166 
PORTARIA N° 32, DE 28 DE MAIO DE 2021 

LUIZ ANTONIO GOBBO, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais, à vista dos 
elementos e informações constantes do Processo Administrativo 124/2021 e 
na decisão tomada pelo Conselho de Administração Fiscal do IPMT, 
RESOLVE: 
Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. ELENY ANGELICA 
MARQUES LOPES, cônjuge supérstite, RG: 20.612.344-9, CPF: 
109.711.288/80, nos termos da Constituição Federal, artigo 40, §7º, inciso I, 
decorrente do falecimento na inatividade (Portaria N° 267/1991) do servidor 
NELSON LOPES, cargo efetivo: Guarda, na Prefeitura Municipal de Taubaté, 
ocorrido em 28/04/2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 28 de Abril de 2021, termo inicial do benefício da pensão por 
morte. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 
28 DE MAIO DE 2021. 
 

LUIZ ANTÔNIO GOBBO 
Presidente 

 

Instituto de Previdência do Município de Taubaté 
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone-(012) 3632-

4166 
PORTARIA N° 33, DE 28 DE MAIO DE 2021 

LUIZ ANTONIO GOBBO, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais, à vista dos 
elementos e informações constantes do Processo Administrativo 137/2021 e 
na decisão tomada pelo Conselho de Administração Fiscal do IPMT, 
RESOLVE: 
Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte ao Sr. MOACIR LORENO, 
cônjuge supérstite, RG: 7.239.633, CPF: 929.495.338/68, nos termos da 
Constituição Federal, artigo 40, §7º, inciso I, decorrente do falecimento na 
inatividade (Portaria N° 1.787/2017) da servidora MARIA APARECIDA 
FURTADO LORENO, cargo efetivo: Servente, na Prefeitura Municipal de 
Taubaté, ocorrido em 06/03/2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 07 de Maio de 2021, termo inicial do benefício da pensão por 
morte. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 
28 DE MAIO DE 2021. 
 

LUIZ ANTÔNIO GOBBO 
Presidente 
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Instituto de Previdência do Município de Taubaté 
Rua Dr. Pedro Costa, 173 – CEP. 12010-160 – Fone-(012) 3632-

4166 
PORTARIA N° 34, DE 28 DE MAIO DE 2021 

LUIZ ANTONIO GOBBO, Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Taubaté - IPMT, no uso de suas atribuições legais, à vista dos 
elementos e informações constantes do Processo Administrativo 138/2021 e 
na decisão tomada pelo Conselho de Administração Fiscal do IPMT, 
RESOLVE: 
Art. 1º - C O N C E D E R Pensão por Morte à Sra. MARIA IMACULADA 
BONAFÉ PINTO, cônjuge supérstite, RG: 20.697.636-7, CPF: 
072.492.048/07, nos termos da Constituição Federal, artigo 40, §7º, inciso I, 
decorrente do falecimento na inatividade (Portaria N° 1.128/2015) do servidor 
JOSÉ ALBERTO PINTO, cargo efetivo: Motorista, na Prefeitura Municipal 
de Taubaté, ocorrido em 15/04/2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 15 de Abril de 2021, termo inicial do benefício da pensão por 
morte. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, AOS 
28 DE MAIO DE 2021. 
 

LUIZ ANTÔNIO GOBBO 
Presidente 

 

Câmara Municipal de Redenção da Serra 
 - ESTADO DE SÃO PAULO -  

 
   AV. XV DE NOVEMBRO, Nº 829 – CENTRO - CEP 12170-000 - FONE: (012) 3676-1280 

 
                                                                        

EXTRATO DE CONTRATO 
 
 
CONTRATO Nº: 06/2021 PROCESSO Nº: 12/2021 DISPENSA Nº: 10/2021. 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Redenção da Serra SP, CNPJ n. 61.876.801/0001-00. 
CONTRATADA: José Benedito Moreira Goffi ME, CNPJ n. 48.417.422/0001-93. 
OBJETO: Aquisição de Produtos Alimentícios 
VALOR: R$ 1.484,27 (hum mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos). 
VIGÊNCIA: 31/12/2021. 
 
 

 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
     COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO ACADÊMICA 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL COPESA Nº002/2021 
 
A professora Ma. Edilene Maia de Almeida Macedo, Presidente da 
Comissão Permanente de Seleção Acadêmica, no uso de sua 
competência legal e regimental, TORNA PÚBLICA a Retificação 
do Edital COPESA Nº 002/2021, de PROCESSO SELETIVO 
INVERNO-2021, que oferecerá vagas para os cursos presenciais de 
graduação (exceto Medicina), da Universidade de Taubaté, 
publicado na íntegra no jornal  local “Voz do Vale”, órgão  oficial  
de  publicações da Unitau nos dias 11, 12 e 13 de maio de 2021. 
 
Para fazer constar que, no item II. CONSTITUIÇÃO DAS 
PROVAS, NÚMERO DE VAGAS E CLASSIFICAÇÃO FINAL 
Onde se lê: 
O número total de vagas oferecidas, distribuídas em cursos de 
graduação, é de 620, sendo 280 para Biociências; 260 para Ciências 
Humanas, 80 para Ciências Exatas  
Leia-se: 
O número total de vagas oferecidas, distribuídas em cursos de 
graduação, é de 620, sendo 260 para Biociências; 260 para Ciências 
Humanas, 100 para Ciências Exatas 
 
Permanecendo inalterados os demais itens do Edital. 

 
Taubaté, 31 de maio de 2021. 

 
Profa. Ma. Edilene Maia de Almeida Macedo 

Presidente da Comissão Permanente de Seleção Acadêmica 
 
 

SINDICATO DOS PROFESSORES DE TAUBATÉ E REGIÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL 

Pelo presente edital, ficam convocados todos os Profes-
sores do Centro Universitário SENAC São Paulo - Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial, sindicalizados ou 
não, nos municípios de Taubaté e Campos do Jordão, base ter-
ritorial do Sindicato em Taubaté/SP, inscrito no CNPJ sob o 
nº 07.288.958/0001-79, devidamente registrado no CNES do 
M.T.E, Registro Sindical nº 000.027.422.97446-5, com sede à rua 
Francisco Honorato de Moura, 165, Jardim Maria Augusta, 
município de Taubaté – São Paulo, observando a declara-
ção pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus 
(Covid-19) pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 
11 de março de 2020, assim como o Decreto Legislativo nº 6, 
de 2020, o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 e poste-
riores atualizações, o artigo 32 da Medida Provisória 1.046, 
de 27 de abril de 2021 e a continuidade das recomendações 
dos órgãos da Saúde, para a Assembleia Geral Extraordiná-
ria Virtual que se realizará no dia 12 de junho de 2021, às 
10:00h, em primeira convocação com o quórum estatutário 
de presentes, ou às 10h30min, em segunda convocação, com 
qualquer número de trabalhadores presentes, por meio da 
plataforma remota Google Meet, cujo link a ser utilizado 
para acesso é: meet.google.com/moi-gpqi-usv. A assembleia 
convocada nos termos e condições estabelecidas no presen-
te edital tem a finalidade de discutir e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: 

A) Análise de eventual contraproposta patronal para 
o Acordo Coletivo de Trabalho; 

B) Continuidade da Campanha Salarial: mobilização 
e formas de luta;

Taubaté, 01 de junho de 2021

Jeferson Campos
Presidente Sinpro Taubaté e Região
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