
 R$ 2,00 

&
R

e
g

iã
o

VOZ DOVALE
Seu Jornal, Sua Voz

Ano 10  |  nº  2758

Prefeitura MuniciPal 
de taubaté

ATOS OFICIAIS

Mais de 4 milhões não tomaram 
2ª Dose no Estado.. Pág. 02

Futsal: Taubaté em quadra 
pelas semifinais. Pág. 05

Semana de São Francisco 
das Chagas. Pág. 02

Esportes Pandemia Cidade 

www.vozdovaleonline.com.br

Vale  do  Paraíba  |  Quinta  -  feira  |  25  de  novembro  de  2021

Liberação do 
uso de 

máscaras
O Governo de São Paulo 
anunciou ontem (24) a libe-
ração do uso obrigatório de 
máscaras em locais abertos 
sem aglomeração a partir 
do dia 11 dezembro.

O uso continua obrigató-
rio em áreas internas e no 
transporte público, inclu-
sive dentro das estações e 
terminas de ônibus. A flexi-
bilização, porém, pode não 
deve ser seguida em todo o 
Estado, visto que cada mu-
nicípio terá autonomia para 
aceitar ou não a liberação do 
uso das máscaras. 

A proposta foi aprova-
da pelo Comitê Científico, 
grupo de especialistas que 
orientam a gestão de João 
Doria (PSDB), e ocorre mes-
mo em meio a um cresci-
mento no número de casos 
no Estado.

A média móvel diária de 
mortes registrada ontem no 
Estado foi de 61, valor que 
é 34% maior do que o regis-
trado há 14 dias, o que para 
especialistas indica tendên-
cia de alta na pandemia. Já 
a média diária de casos é de 
1.289, valor 10% maior do 
que o de 14 dias, o que apon-
ta tendência de estabilidade.

O Estado  de SPdeve atingir 
a meta de 75% da população 
vacinada nesta quinta-feira 
(25).

Reportagem 
de capa: GCM 
recebe  novos 
armamentos 

A Prefeitura de Taubaté reali-
za hoje (25) na Base da GCM, 
uma cerimônia para a entrega 
de 20 novas armas adquiridas 
para a Secretaria de Seguran-
ça e homenagens aos Guar-
das Civis Municipais.

Serão entregues 20 pistolas 
calibre 380, que farão parte 
do armamento de segurança 
utilizado pela Guarda Muni-
cipal que atualmente conta 
com 103 GCMs com porte de 
arma autorizados pela Polícia 
Federal e com a formação exi-
gida.

A cerimônia contará com a 
participação do Prefeito José 
Saud, o Secretário de Segu-
rança Pública Capitão Sou-
za, do Presidente da Câmara 
Municipal, vereador Paulo 
Mirada e demais parlamenta-
res e representantes das Poli-
cias Militar e Civil.

A aquisição do armamento 
acontece devido a emenda 
parlamentar empregada pelo 
Vereador Boanerges para a 
Secretaria de Segurança. Em 
setembro outras 20 armas 
do mesmo modelo foram ad-
quiridas também através de 
emenda disponibilizada pela 
Deputada Kátia Sastre.

Serão homenageados na ce-
rimônia Guardas Civis Mu-
nicipais pelo desempenho, 
atuação e anos dedicados aos 
serviços prestados à popula-
ção através da Secretaria de 
Segurança Pública de Tauba-
té.

A aquisição do novo equi-
pamento ajudará no cumpri-
mento das ações que cabem à 
Guarda Municipal de acordo 
com a Lei 13022/14 – Estatu-
to das Guardas Municipais. 
Entre um patrimônio público 
e outro a Guarda armada e 
treinada, realiza o patrulha-
mento preventivo.

Reportagem de Capa

Guarda Civil recebe 
novos armamentos



Semana de São Francisco 
das Chagas 

A Semana de São Francisco das Chagas 
está incluída no calendário oficial de 
datas e eventos de Taubaté, com a pro-
mulgação da Lei 5.667, pelo presiden-
te da Câmara, Paulo Miranda (MDB), 
dia 16 de novembro.

O projeto tem autoria dos vereadores 
João Henrique Dentinho (PSL), Adria-

no Coletor Tigrão (Cidadania), Alberto 
Barreto (PRTB), Richardson da Padaria 
(DEM) e Serginho (Progressistas). A co-
memoração será na semana do dia 4 de 
outubro.

De acordo com a proposta dos autores, 
além de homenagear a história do mu-
nicípio, a Semana de São Francisco das 
Chagas também poderá ser um atrati-
vo para a economia criativa da cidade, 
impulsionando o comércio da região 
central e a venda de produtos feitos 
pelos próprios munícipes. 
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FUNDO SOCIAL

Campanha Natal 
Solidário

a Prefeitura de taubaté 
iniciou a campanha “na-
tal Solidário do fundo 
Social de Solidariedade: 
doe brinquedos e ganhe 
sorrisos” que pretende ar-
recadar brinquedos novos 
para serem distribuídos às 
crianças na zona rural da ci-
dade. a iniciativa pretende 
beneficiar cerca de 1200 
crianças.

as doações poderão ser 
realizadas até o dia 15 de 
dezembro em pontos de 
coleta espalhados pela 
cidade e durante alguns 
eventos realizados pelas 
Secretarias de esporte e de 
cultura.

as contribuições poderão 
ser feitas nos dias 4 e 5 
de dezembro, durante os 
seguintes shows organiza-
dos em comemoração ao 
aniversário da cidade e que 
acontecerão no SedeS:

04/12: 

Shows de 
cristiano barreto 

e do grupo bicho de Pé

 05/12: 

Shows de 
diogo nogueira, 
luana camarah 

e Mundo de Kaboo

Os brinquedos também 
poderão ser entregues em 
eventos esportivos que 
serão realizados nos pró-
ximos dias, como a copa 
internacional de Mountain 
bike 2021, que acontece-
rá no Parque Municipal do 
itaim entre os dias 3 e 5 de 
dezembro.

essa iniciativa conta ainda 
com a parceria do Via Vale 
Garden Shopping, através 
da loja amigas arteiras, 
e da Escola Oficial do São 
Paulo que também são 
pontos de arrecadação. O 
Sítio do Picapau amarelo 
também é um ponto de co-
leta da campanha.

também participam desta 
ação indústrias como a Hy-
drostec, OneSubsea e Ges-
tamp que estão fazendo 
uma arrecadação interna 
direcionada para funcioná-
rios e colaboradores, além 
de bares e restaurantes 
como Gato Seco e filé Miau 
que estão organizando 
campanhas para arrecada-
ção de brinquedos junto 
aos clientes.

Mais informações 
podem ser obtidas 

através do telefone (12) 
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*Da Redação

Há quase um ano 
com em ativida-
de com a cam-
panha de vaci-

nação contra a COVID-19, 
o Governo do Estado de 
São Paulo emitiu, um alerta 
para as pessoas que preci-
sam tomar a segunda dose 
para concluir o esquema 
vacinal. 

De acordo com o Gover-
no Estadual, 4,5 milhões 
de pessoas não compare-
ceram aos postos de saú-
de, nos 645 municípios 
paulistas, incluindo os da 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), para tomar 
a segunda dose.

O balanço divulgado esta 
semana apontou que 867,8 
mil pessoas ainda preci-

sam completar o esquema 
vacinal com o imunizan-
te Coronavac, além de 1 
milhão da Astrazeneca e 
2,6 milhões da Pfizer. “É 
fundamental que todos 
possam retornar aos pos-
tos para tomar a segunda 
dose. A proteção só acon-
tece de fato após comple-
tar o esquema vacinal”, 
disse a Coordenadora do 
Programa Estadual de 
Imunização (PEI), Regiane 
de Paula.

São necessárias duas doses 
tanto da vacina do Butan-
tan (com intervalo de 28 
dias) enquanto da Fiocruz 
o espaço é de 8 semanas e 
da Pfizer são necessários 21 
dias de intervalo. 

Caso o prazo seja ultrapas-
sado, o cidadão deve pro-
curar um posto assim que 
possível para completar a 
imunização.

De acordo com o Estado, 
as prefeituras são respon-
sáveis pela busca ativa dos 
vacinados, mas o Governo 
de SP apoia a ação com o 
envio de mensagem via 
SMS e por e-mail a popu-
lação, para lembrar a data 
da segunda dose confor-
me pré-cadastro realizado 
no site ‘Vacina Já’ ou no 
momento da aplicação da 
vacina.

Além disso, toda a popula-
ção adulta pode se vacinar 
com a dose adicional de 
COVID-19. A nova orien-
tação do Plano Estadual 
de Imunização (PEI) segue 
a diretriz do Programa 
Nacional de Imunização 
(PNI) e vale para todas as 
pessoas que tomaram as 
duas doses há pelo menos 
cinco meses, ou seja, quem 
completou seu ciclo vaci-
nação até o mês de junho.

Segundo o Estado, os imu-
nizantes disponíveis na 
rede pública de saúde são 
seguros, eficazes e podem 
ser utilizados nesta estra-
tégia vacinal. Assim, em 
São Paulo o imunizante 
para a dose de reforço será 
aquele que estiver dispo-
nível no posto de saúde.

Ainda seguindo o Gover-
no Federal, quem tomou 
a dose única da vacina da 
Janssen deverá tomar uma 
segunda dose após oito se-
manas e, após cinco meses 
de completar o ciclo va-
cinal, já poderá receber a 
dose de reforço. 

O Estado de São Paulo ale-
gou, porém, que não conta 
com estoque deste imuni-
zante e que aguarda o en-
vio de doses do Ministério 
da Saúde para definir a 
adesão às novas diretrizes 
com relação a essa vacina.

Mais de 4 milhões de pessoas não retornaram 
aos postos para receberem a 2ª dose da vacina

vAcinAção
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RetomAdA

*Por Lucas Tavares

A cidade de Taubaté 
segue registrando 
números positivos 
no combate ao Coro-

navírus. 

Perto de emplacar a quinta re-
dução de casos consecutiva, o 
município tem, atualmente, ou-
tra marca importante: o maior 
número de dias sem mortes 
pela doença desde o primeiro 
semestre do ano passado.

Segundo o levantamento ex-
clusivo feito pelo jornal Voz do 
Vale & Região, que monitora a 
evolução da doença em Tauba-
té desde o início da pandemia, 
o último óbito contabilizado 
pelo município ocorreu no dia 
6 de novembro.

Do dia 6 ao dia 23 – último re-
latório divulgado pela Prefei-

tura antes do fechamento des-
ta reportagem – foram 17 dias 
corridos, ou seja, pouco mais 
de duas semanas sem vítimas 
fatais da doença.

Vale destacar, no entanto, que o 
último boletim epidemiológico 
onde foi relatado um óbito foi 
divulgado no dia 9 de novem-
bro. No relatório detalhado 
do dia 8, contudo, a Vigilância 
Epidemiológica apontou que a 
morte relatada ocorreu no dia 5 
de novembro.

Neste ano, o maior intervalo 
sem mortes por COVID-19 em 
foi observado entre o final do 
mês passado e o início deste 
mês. Na ocasião, Taubaté ficou 
sem ter uma vítima fatal da do-
ença durante sete dias, entre os 
dias 26 de outubro e 1º de no-
vembro.

Agora, com 17 dias sem óbitos 
pela doença, o mês de novem-

bro tem o maior intervalo des-
de o primeiro semestre do ano 
passado. Em 2020, o município 
ficou um período entre os me-
ses de abril, maio e junho sem 
nenhuma morte.

Após dois óbitos relatados pela 
Vigilância Epidemiológica no 
dia 22 de abril de 2020, Tauba-
té passou o resto do mês ilesa, 
além de todo o mês de maio e o 
início de junho, voltando a so-
mar um óbito somente no dia 8 
de junho de 2020 – um interva-
lo de 46 dias corridos.

Histórico

Além de caminhar para a quin-
ta redução consecutiva de ca-
sos em um único mês, o muni-
cípio também pode ter o menor 
número de óbitos desde maio 
do ano passado. 

Com somente quatro mortes, 
o penúltimo mês de 2021 pode 

superar o mês de novembro 
do ano passado, quando nove 
pessoas morreram, vítimas do 
novo Coronavírus.

Em maio do ano passado, 
Taubaté não teve nenhum óbi-
to registrado pela doença. Em 
2021, o mês com menos vítimas 
fatais até o momento é outu-
bro, que teve 13 casos. 

Nos outros meses deste ano, a 
cidade teve 59 mortes em janei-
ro, 55 em fevereiro, 84 em mar-
ço, 110 em abril, 122 em maio, 
84 em junho, 56 em julho, 29 
em agosto e 29 em setembro.

De janeiro até a última terça-
feira (23), foram contabilizados, 
ao todo, 645 óbitos por COVID. 
Ao longo de todo o ano passa-
do, foram 203 mortes. Também 
neste ano, foram registrados, 
até terça, 43.950 casos, enquan-
to que, em 2020, foram 10.462 
testes positivos.

Taubaté tem maior intervalo sem mortes 
por COVID desde junho de 2020

No ano passado, município  ficou 46 dias – entre abril, maio e junho – sem mortes pela doença; 
neste mês, já são 17 dias consecutivos sem nenhuma vítima fatal

ESSE PET ÉESSE PET É
DESCARTÁVELDESCARTÁVEL   

ESSE NÃOESSE NÃO   

Denuncie!
Guarda Ambiental: 153

CCZ: 12- 99711-8747

DIGA NÃO AO
ABANDONO!
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São Luiz do Paraitinga e Tremembé 
cancelam Carnaval 2022

As Prefeituras de São 
Luiz do Paraitinga e 
Tremembé oficiali-

zaram o cancelamento dos 
festejos do Carnaval de Rua 
para o ano de 2022.
 
Os municípios se juntaram 
a uma grande lista de ou-
tras cidades da RM Vale do 
Paraíba e Litoral Norte que 
desde a última semana já 
haviam confirmado a não 
realização da celebração no 
próximo ano. O motivo do 
cancelamento é o combate 
a propagação do Corona-
vírus nos municípios. “A 
Prefeitura Municipal de São 
Luiz do Paraitinga, vem 
por meio dessa, comunicar 
a não realização dos fes-
tejos de Carnaval de 2022.
Avaliando os dados referen-
tes à crise sanitária que atra-
vessamos, verificou-se que o 
atual momento ainda requer 
atenção, cautela e responsa-
bilidade de nossa parte, pois 
ainda não oferece a devida 
segurança, não sendo propí-
cio para um evento de tama-
nha magnitude.

É com pesar que se tomou 
essa decisão, já que não ig-
noramos o quanto nosso 
povo se identifica com essa 
manifestação cultural e ain-
da o quanto ela representa-
ria para a economia local. 
Entretanto, o Poder Público 
não pode se furtar de exer-
cer sua função de zelar pela 
saúde pública, que é o bem 
mais importante de todos.

Estamos seguros de que é o 
melhor para o nosso povo. 

Acreditamos que é uma fase 
que estamos superando e 
que em breve retomaremos 
todas as nossas atividades 
normais, trazendo alegria e 
prosperidade para todos”, 
disse em nota a Prefeitura 
de São Luiz do Paraitinga, 
um dos principais destinos 
carnavalescos da região. 

TAubATÉ

Em Taubaté, a Prefeitura, 
através da Secretaria de 
Cultura, comunicou no dia 
17 de novembro o cancela-
mento das festividades nas 
ruas, no entanto, confirmou 
que irá auxiliar que Escolas 
de Samba e Blocos Carnava-
lescos celebrem a data den-
tro de suas sedes ou barra-
cões, levando o Carnaval 
aos bairros do município, 
desde que sejam respeitas 
normas sanitárias.

A medida foi tomada após 
reunião que contou com a 
presença de representantes 
da Secretaria de Culturas e 
presidentes de Escolas de 
Samba e Blocos Carnavales-
cos.

Até o fechamento desta edi-
ção, outros 12 municípios 
da região já haviam confir-
mado o cancelamento do 
Carnaval de Rua em 2022. 
São eles: Caçapava, Cunha, 
Jacareí, Lagoinha, Monteiro 
Lobato, Natividade da Ser-
ra, Paraibuna, Redenção da 
Serra, Roseira, Santo Anto-
nio do Pinhal, São Bento do 
Sapucaí e Ubatuba.

Ao todo,
 15 cidades 
da RMVale 

(Região
 Metro

politana 
do Vale do 

Paraíba 
e Litoral 
Norte) já 
tornaram 
oficial o 

cancelamento 
dos eventos 
do carnaval

2022

Pensando na valo-
rização do patri-
mônio histórico e 

cultural de Ubatuba, a 
Secretaria de Turismo  
está formatando um 
novo roteiro turístico na 
cidade: a visitação do 
Centro Histórico.

A iniciativa é uma parce-
ria com a Associação de 
Guias de Turismo e está 
em processo de implan-
tação, com duas opções 
de trajeto: um denomi-
nado “leve”, que prevê 
uma visitação mais dinâ-
mica e com menor des-
locamento, estimado em 
duas horas; e outro “mo-
derado”, com duração 
de quatro horas.

Segundo, a secretária 
de Turismo, Jaqueline 
Dutra, a parceria com a 
Associação viabilizou a 
elaboração do projeto, 
porém, o objetivo é con-
templar todos os guias 
da cidade.  “A proposta 
da parceria foi apresen-
tada ao Conselho Muni-
cipal de Turismo (CMT) 
e ao coletivo de Guias de 
Turismo e foi aprovado. 
A ideia é que possamos 
ofertar o roteiro no Cen-
tro de Informações Tu-
rísticas (CIT) da Setur, 
pois existe uma deman-
da na busca pelo conhe-
cimento da História de 
Ubatuba e também de 
sua importância no cená-
rio nacional”, afirmou. 
Ela ainda comentou que 
existe a intenção de levar 

esse projeto para as esco-
las como mais uma ferra-
menta para apropriação 
cultural dos alunos. “O 
Guia de Turismo é um 
profissional que conduz 
o visitante de forma se-
gura dentro do municí-
pio, é um parceiro da ad-
ministração pública. Ele 
sabe os melhores locais, 
que estão apropriados 
para fazer essa recepção, 
ou seja, ele faz uma di-
vulgação e incentiva os 
locais do trade que este-
jam devidamente regula-
rizados”, complementou. 
Jaqueline ainda destacou 
que a categoria é reco-
nhecida pelo Ministério 
do Turismo.

Os guias fizeram um le-
vantamento dos pontos 
históricos, analisando as 
condições dos locais e seu 
entorno para que haja me-
lhorias referentes a mobi-
liário urbano, placas de 
identificação desses pon-
tos e a elaboração da pro-
posta de um roteiro pra-
zeroso para o visitante.

A segunda fase da con-
solidação do roteiro é 
a logística de funciona-
mento para a implanta-
ção nas escolas, que será 
discutida com a Secre-
taria de Educação, e da 
dinâmica de rodízio dos 
guias que vai permitir 
que todos tenham opor-
tunidade de atuação a 
partir do CIT.

desenvolvimento

Turismo: Ubatuba planeja novo roteiro

Secretaria 
de Turismo 
de Ubatuba
deu início ao 
oprtunidade 

de criar 
um novo 
roteiro 

turístico 
na cidade:

 a visitação
 do Centro 
Histórico

Museus: servidores passam 
por treinamento de 
capacitação

O Departamento de Turismo da Prefeitura de 
Taubaté em parceria com o Sebrae, realizou o 
primeiro encontro que visa a capacitação dos 
servidores com foco no desenvolvimento do 
turismo na cidade

Neste primeiro momento, foram contempla-
dos 24 servidores e funcionários que atuam 

nos museus da cidade como o Museu Montei-
ro Lobato, Museu da Imigração Italiana, Museu 
da Imagem e Som, Museu Histórico e Museu de 
História Natural.

Com o tema “Atendimento ao Cliente”, o trei-
namento tem como objetivo qualificar o aten-
dimento e serviços prestados aos visitantes 
dos museus seja eles turistas ou munícipes.

A expectativa é que a parceira promova outras 
ações que envolvam as demais áreas da econo-
mia do turismo, contribuindo para o seu cresci-
mento e o fortalecimento da cidade como des-
tino turístico.
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Luís Fernando é o terceiro atleta oriundo da Jacuipense 
a ser contratado pelo Taubaté 

Notícias e informações sobre 
equipes e atletas de Taubaté

. ATLETISMO:  a equipe Luasa Sports de Taubaté 
conquistou nove medalhas no Troféu Brasil Master 
Loterias Caixa de Atletismo realizado em Bragança 
Paulista. O destaque foi João Rogério Claudino, o 
ouro nas provas de 100, 200 e 400 metros rasos. As 
demais primeiras colocações conquistadas foram 
nas provas de salto em distância, onde Ismael Bar-
bosa trouxe a medalha, e 110 metros com barreira, 
que foi vencida por Marco Antônio da Silva Guer-
reiro, que também ganhou conquistou a medalha 
de bronze na prova de 100 metros rasos. As demais 
medalhas foram conquistadas em provas mais ex-
tensas. Nos 10.000 metros, o atleta William Sal-
gado Gomes foi prata, já nos 5.000 metros, Diego 
Fabiano Nogueira foi bronze, assim como foi Luiz 

Mariano Costa na prova dos 3.000 metros de mar-
cha atlética;

. CICLISMO 1: Alan Maniezzo venceu a Prova de 
Estrada do GP São José dos Campos de Ciclismo, 
disputado no dia 21 de novembro. Levy da Mata 
também da equipe Taubaté Cycling Team subiu ao 
pódio em quarto lugar. Na Categoria Infantil, Rafa-
el Jesus também ficou com a primeira colocação;

. CICLISMO 2: no Campeonato Brasileiro de Ci-
clismo de Pista, realizado em Maringá/PR, Flávio 
Cipriano ganhou a medalha de prata na prova de 
Velocidade Individual. Outro taubateano a subir no 
pódio Cristian Egídio da Rosa, na prova Omnium, 
também na segunda posição;

. HAnDEBOL: a equipe masculina de handebol de 
Taubaté fechou com 100% de aproveitamento sua 
campanha na Primeira Fase do Super Paulistão ao 
bater o Pinheiros por 28x22 em jogo realizado no 

Ginásio do Emecal. O time agora aguarda a defini-
ção da tabela de jogos da próxima fase do torneio.

notAs cURtAs

Divulgação

FUteBol

Alvi Azul confirma contratação 
de meio-campista

O volante Luís Fer-
nando é o mais 
novo jogador do 

Esporte Clube Taubaté. O 
atleta de 23 anos foi confir-
mado no elenco da equipe 
que a partir da próxima 
segunda-feira (29) dará o 
pontapé inicial nos treina-
mentos visando a disputa 
do Campeonato Paulista 
da Série A2 de 2022.

O atleta vem da equipe do 
Jacuipense/BA, onde dis-
putou a última Série C do 
Campeonato Brasileiro, e 
terá sua primeira oportu-
nidade no futebol paulista.

“Vi a força que o clube 
tem, uma torcida forte. Fi-
quei feliz em saber que ha-
via um interesse por mim 
e não demorou para acer-
tarmos. Acredito no acesso 
do clube, o projeto é bom, 
com grandes metas. Com 
fé em Deus vamos conse-
guir nosso objetivo”, des-
tacou o meio-campista.

Luís Fernando é o tercei-
ro jogador oriundo da Ja-
cuipense a ser contratado 
pelo Burro da Central. 

Antes dele, o clube trou-
xe os atacantes Bambam e 
Thiaguinho.

“Podem ter certeza que 
não faltará vontade de aju-
dar. posso atuar em qual-
quer posição, caso seja pre-
ciso para ajudar o grupo, 
tudo em prol do Taubaté”, 
completou o volante que 
foi revelado nas catego-
rias de base do Bahia e que 
também possui passagem 
pelo futebol Europeu, ten-
do atuado pelo time do 
Naestved, da Segunda Di-
visão da Dinamarca.

Além dos atletas oriundos 
da Jacuipense, a diretoria 
do Esporte Clube Taubaté 
também já oficializou as 
contratações do atacante 
Dudu (ex-Retrô/PE), do 
lateral esquerdo Matheus 
Silva (ex-Nacional de Mu-
riaé/MG), do volante Jan-
derson (ex-Paraná Clube/
PR) e o retorno do zaguei-
ro Betão que defendeu a 
Portuguesa de Desportos 
no segundo semestre da 
atual temporada.

FUtsAl

Liga Paulista: Taubaté abre confronto semifinal 
diante do Pulo Futsal

Ednei Rovida/Taubaté Futsal 

Equipe enfrenta hoje à noite o Pulo Futsal, de Campinas, no Ginásio da Vila Aparecida

A noite desta quinta-
feira (25) marcará 
o início da disputa 

da fase semifinal da Liga 
Paulista. No Ginásio da 
Vila Aparecida, o Taubaté 
Futsal receberá a equipe do 
Pulo Futsal, de Campinas, 
em partida que terá o pon-
tapé inicial às 19h.

O Taubaté chega a esta eta-
pa do torneio com a tercei-
ra melhor campanha, ten-
do somado 10 vitórias, três 
empates e sofrido três der-
rotas ao longo do torneio. 
Os taubateanos anotaram 
51 gols e sofreram 26. Já o 
time campineiro tem a se-
gunda melhor campanha, 
com 13 triunfos, dois em-
pates e apenas uma derro-
ta, com 55 gols anotados e 
17 sofridos.

Para chegar à semifinal, 
o Taubaté passou na fase 
anterior pelo Yoka/Guara-
tinguetá em clássico regio-
nal, enquanto o Pulo Futsal 
eliminou o São Bernardo. 
“Sabíamos da qualidade do 

Yoka e que seria um jogo 
difícil, mas não esperáva-
mos sofrer tanto para avan-
çarmos de fase, mas no fi-
nal deu tudo certo. Agora 
é enfrentar o Pulo do Gato. 
Sabemos que é uma grande 
equipe. Serão jogos iguais 
e vamos lutar para chegar-
mos a final”, comentou o 
ala Alex Lima.

O confronto de hoje mais 
uma vez poderá contar com 
a presença do público no 
Ginásio da Vila Aparecida. 
Para entrar no local, será 
obrigatória a apresentação 
da carteirinha de vacinação 
contra COVID-19 (duas do-
ses ou dose única Janssen) 
ou resultado negativo de 
exame PCR realizado no 
período máximo de 48 ho-
ras antes da partida.

“Estamos entre os quatro 
melhores times da Liga 
Paulista e agora temos uma 
grande pedreira pela fren-
te que será o Pulo Futsal. 
Todos os nossos torcedores 
estão convidados para nos 

apoiarem”, destacou o téc-
nico Leandro Reis.

O jogo desta quinta-feira, 
que terá transmissão ao 
vivo através do YouTube 
da Liga Paulista de Futsal, 
será o segundo duelo entre 
Taubaté e Pulo Futsal na 
atual temporada.

Em jogo válido pela Primei-
ra Fase da Liga Paulista, re-
alizado em 23 de setembro, 
também na Vila Aparecida, 
os taubateanos foram bati-
dos pelo placar de 2x0.

tabela – Jogos de ida

25/11 – 19h  
Taubaté x Pulo Futsal

25/11 – 20h  
Barão de Mauá x Dracena

tabela – Jogos de Volta

30/11 – 19h30 
Pulo Futsal x Taubaté

30/11 – 20h  
Dracena x Barão de Mauá
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PORTARIA SES Nº 108, DE  23      DE  NOVEMBRO   DE 2021 
MÁRIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar designado a servidora JANILDA MARTINS LACERDA, titular de cargo efetivo – matrícula: 
34044 , a contar de 08/11/2021, para exercer a função de confiança de Chefe de Divisão de 
Especialidades Médicas– Ref. “48”, subordinada à Secretaria de Saúde, nos termos da Lei Complementar 
236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações; c/c a Lei Complementar nº 330, de 26 de dezembro de 
2013, fazendo jus aos vencimentos correspondentes. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos   23 de    Novembro  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª 
da elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
MÁRIO CELSO PELOGGIA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
 PORTARIA SESP Nº 61 ,  DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 
ALEXANDRE MAGNO BORGES, SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Tornar nula e sem efeitos a Portaria SESP nº 60, de 12 de novembro de 2021, que designou o servidor 
MARCIO ALMEIDA SILVA – matrícula 47450, para a função de confiança de Chefe de Serviço de 
Transporte Funerário, subordinada a Secretaria de Serviços Públicos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 23 de novembro de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
ALEXANDRE MAGNO BORGES 
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
PORTARIA SETUC Nº52, DE 24DE NOVEMBRO DE 2021. 
DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR, SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: Cessar os efeitos da Portaria nº 953, de 31 de maio de 2017, que designou o servidor 
BENEDITO DE FREITAS – matrícula 32389, para exercer a função de confiança de Chefe de Serviço de 
Fanfarras e Bandas, subordinada à Secretaria de Turismo e Cultura. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 24 de novembro  de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR 
SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA 
 
PROCESSO Nº 65.572/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/21 
D E S P A C H O:  Autorizo a contratação de empresa especializada em locação de geradores, constante 
do presente processo, a favor da empresa: MUSICAL VILLAGE LTDA - ME, no valor total de R$ 
3.988,00 (Três mil novecentos e oitenta e oito reais);  
  PMT, aos 23/11/2021 
ALEXANDRE MAGNO BORGES 
SECRETARIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
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 
Avenida Tiradentes nº520 - Centro, Taubaté SP CEP 12030.180, mesma localidade, das 08hs às 12hs e 
das 14hs às 18hs, sendo R$ 38,20 (Trinta e oito reais  e vinte  centavos) o custo de cada edital, para 
retirada na Prefeitura. Os editais também estarão disponíveis sem custos, pelo site desta Municipalidade, 
www.taubate.sp.gov.br, e pela plataforma eletrônica do ComprasBR www.comprasbr.com.br.  
 
Pregão eletrônico Nº 174/21 – Edital II, que cuida da contratação de empresa especializada para prestação 
de serviço de execução de capacitação aos Professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental da 
Rede Municipal de Taubaté, com o tema “Trabalhando as Habilidades Socioemocionais por meio das 
Histórias”, com a carga horária mínima de 06 (seis) horas, por um período de 12 (doze) meses, 
prorrogáveis de acordo com a legislação vigente, com encerramento dia 09.12.21 às 08h30.  A sessão 
pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 318/21, que cuida da aquisição de aparelhos de botinas, luva de raspa, abafador de 
ruído, jardineira e macacão de saneamento, com encerramento dia 09.12.21 às 08h30.  A sessão pública 
ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
PMT, aos 24.11.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR – Prefeito Municipal. 
 
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0239/2021 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: VERDEBIANCO 
ENGENHARIA EIRELI PROCESSO: 23.167/2021 ASSINATURA: 05/11/2021 OBJETO: 
PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO CELEBRADO EM 01/07/2021, ORDEM DE SERVIÇO 
EMITIDA EM 09/08/2021 E PRORROGADO EM 08/10/2021 VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) DIAS 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 0001/2021 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO 
PERMITIDO NO ARTIGO 57 §1º INCISO II, DA LEI FEDERAL           N° 8.666/93 E SUAS 
ALTERAÇÕES. 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0232/2021 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: VERDEBIANCO 
ENGENHARIA EIRELI PROCESSO: 23.168/2021 ASSINATURA: 17/11/2021 OBJETO: 
PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO CELEBRADO EM 28/06/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 
EMITIDA EM 23/08/2021 VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) DIAS MODALIDADE: TOMADA DE 
PREÇOS Nº. 0002/2021 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 57 §1º 
INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 
 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - ATA Nº. 0237/2021 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: CRISTÁLIA 
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA PROCESSO: 24.454/2021 ASSINATURA: 
24/11/2021 OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CELEBRADA 
EM 13/08/2021 VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0111/2021 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO 
ARTIGO 14 DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.317/2014 E EM ATA (CLÁUSULA 2.2, FLS. 138). 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CSM ALIMENTOS 
E SERVIÇOS EIRELI PROCESSO: 63.228/2021 ASSINATURA:  23/11/2021 OBJETO: 
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE VALOR: R$ 4.080,00 VIGÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS               Nº. 0100/2021 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 21.597/2021 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS 
NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, 
DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 
14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E         Nº. 13.377/14, DO DECRETO 
MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL  Nº. 15.081/21, DA LEI 
FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS 
LEIS COMPLEMENTARES   Nº. 147/14 E             Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, 
SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: DZ7 COMERCIAL 
EIRELI PROCESSO: 61.021/2021 ASSINATURA: 24/11/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÓ DE 
CAFÉ VALOR: R$ 1.938,00  VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÓNICO Nº. 0290/2020  PROCESSO ADMINISTRATIVO        Nº. 55.488/2020 
FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 
10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13409/14, 
ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 
13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 
nº. 15.081/21 DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 
ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, 
E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: MUSICAL 
VILLAGE LTDA - ME PROCESSO: 60.713/2021 ASSINATURA: 11/11/2021 OBJETO: LOCAÇÃO 
DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS “CAFÉ COM VIOLA” E 
“CIRCUITO SKATE KAVERAS BOWL MASTER - 2021" VALOR: R$ 2.256,00 VIGÊNCIA: 12, 13 E 
14 DE NOVEMBRO DE 2021 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 
PREÇO Nº. 0070/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO                    Nº. 16.109/2021 
FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 
10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 13.409/14 
ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº. 
13.317/14 E Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL           Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL              Nº. 8.666/93, DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 
147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO 
CIVIL BRASILEIRO.  
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: FEDERAÇÃO 
PAULISTA DE ATLETISMO PROCESSO: 55.091/2021 ASSINATURA: 22/11/2021           OBJETO: 
PAGAMENTO DE TAXAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E TORNEIOS DE 
ATLETISMO VALOR: R$ 20.000,00 VIGÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2021 MODALIDADE: 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 0034/2021 PROPONENTE: 01 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.  
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: WAW 
CONTRUÇÕES LTDA PROCESSO: 43.720/2021 ASSINATURA:   22/11/2021  OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA 
URBANA DE GUIAS, SARJETAS, CALÇADAS E RECAPEAMENTO - LOCAL: AV. NOVE DE 
JULHO - CENTRO, OBRA DE ADAPTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM GUIAS, 
SARJETAS, CALÇADAS E RECAPEAMENTO - LOCAL: AV. NOVE DE JULHO - CENTRO, 
RECAPEAMENTO E ADAPTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM GUIAS, SARJETAS, 
CALÇADAS E RECAPEAMENTO - LOCAL: AV. GRANADEIRO GUIMARÃES  CENTRO E 
RECAPEAMENTO E ADAPTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM GUIAS, SARJETAS, 
CALÇADAS E RECAPEAMENTO - LOCAL: AV. CINDERELA - GURILÂNDIA VALOR: R$ 
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Edital de Proclamas de Taubaté1.528.406,14 VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 

0008/2021 PROPONENTE: 01 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS 
EMANADAS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, EM SUA REDAÇÃO ATUAL, DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 0123/2006, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES        
Nº. 0147/2014 E Nº. 0155/2016, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 ALTERADO PELO 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21 E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO. 
 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: PARTS LUB 
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI EPP PROCESSO: 33.017/2021 ASSINATURA: 24/11/2021 
OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO, REPARAÇÃO E TESTE DE FREIOS A AR E FREIOS HIDROPNEUMÁTICOS, 
COM TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, PARA OS VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES / 
ÔNIBUS) E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA PATRIMONIAL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TAUBATÉ VALOR ESTIMADO:               R$ 163.500,00 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) 
MESES MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0166/2021 
PROPONENTES: 02 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA 
LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 
Nº. 13.409/14 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 14.723/20, DOS DECRETOS 
MUNICIPAIS Nº. 13.317/14 E        Nº. 13.377/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.058/21 
ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 15.081/21, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123/06 ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 
147/14 E Nº. 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO 
CIVIL BRASILEIRO. 
 
LISTA DE CANDIDATOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ELEITOS PARA GESTÃO 
2021/2023 NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAUBATÉ 
Assembleia de eleição 24/11/2021 

 Representantes de usuários do SUAS:  
Roseli Pereira da Silva – conselheira titular 
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Santa Tereza 
Ana Carolina Freire do Carmo - conselheira suplente                                                                                 
Sociedade de Amparo e Promoção - SOAPRO 

 Representantes de Órgãos de Classes Profissionais: 
Maísa Batista Ribeiro - conselheira titular 
Conselho Regional de Serviço Social 9ª Região - Seccional de São José dos Campos 

 Representantes de Entidades, Organizações de Assistência Social e Entidade Socioassistencial: 
Andriele Aparecida dos Santos - conselheira titular                                                                
Associação Projeto Esperança Criança e Família- HAPET 
Neusa Martins - conselheira titular                                                                                 
Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba - ADV-VALE 
Renan Luis Mantoani Moreira Oliveira - conselheira titular  
Associação de Apoio ao Jovem e Adolescente – AAJA 
Silvana Vieira dos Santos - conselheira titular                                                                            
Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria - Centro de Assistência Social Santa 
Verônica 
Therezinha da Silva Miragaia - conselheira titular                               
Sociedade de Amparo e Promoção – SOAPRO 
 
CONCURSO Nº. 01/2021 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Concurso nº. 01/21 – “1º 
CONCURSO DE CURTAS-METRAGENS DE TAUBATÉ. As inscrições serão realizadas através do 
site da prefeitura pelo período de 15 dias, terminando em 10/12/2021 às 23h59min. O edital com todas as 
informações necessárias está disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.  
P.M.T., aos 24/11/2021. 
Dimas de Oliveira Júnior – Secretário de Turismo e Cultura 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 13/2021 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Chamamento Público nº. 
13/21 – que cuida da seleção e premiação de artistas e trabalhadores da cultura – Prêmio Aldir Blanc da 
Cidade de Taubaté. . A data limite para entrega dos envelopes é 06/12/2021 às 17h00min. O edital com 
todas as informações necessárias está disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.  
P.M.T., aos 24/11/2021. 
Dimas de Oliveira Júnior – Secretário de Turismo e Cultura 
 
Resolução 160/CMDCA/2021 
Dispõe sobre resultado Oficial da Escolha de representante da Sociedade Civil no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Municipio de Taubaté -  CMDCA e das outras providências. 
Art 1º – A Comissão Eleitoral instituída pela resolução 156/CMDCA/2021, torna publico resultado da 
escolha dos representantes da Sociedade Civil, Titulares e Suplentes, eleito através de voto direto na data 
de 23 de novembro de 2021, a ocupar cadeira no CMDCA para o Biênio de 2022/2023, conforme Edital 
02/CMDCA/2021. 
 
 
 
 
 
 
 

VII -  O CMDCA fará publicar no jornal VOZ do Vale 
página dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de 
Taubaté  
II – Relação dos candidatos eleitos até 02 (dois) dias 
úteis após a assembleia de eleição. 
VIII – Recurso  
Art. 7º Caberá interposição de recurso por toda pessoa 
(candidato ou não), entidade ou organização que se 
sentir prejudicado ou entender não terem sido fielmente 
observadas às exigências e procedimentos estabelecidos 
neste edital, dentro do seguinte prazo: 
I) 02 (dois) dias úteis após a primeira publicação da lista 
de candidatos e eleitores;  
II) – Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão 
Eleitoral, que deverá julgá-los no prazo de 02 (dois) dias 
úteis. 

Art. 2º  - Nominata dos Candidatos Eleitos 
Titulares Entidade de Classe Total de Votos 

1. Rodolfo Santos Pereira  Associação Franciscana de Assistência 
Social Coração de Maria – Centro de 
Assistência Social Santa Verônica  

24 

2.  Juliana Souza Restani  Serviço Paroquial de Assistência- Bom 
Pastor  

23 

3. Andreia Cristiane Lacerda dos 
Santos  

Lar Irmã Amália sob Patrocínio de São 
José 

22; 

4. Marcos Roberto Alves Moreira  Serviço de Proteção à Criança – Casa 
da Criança 

20 

5. Taina Cristina Maciel Migoto Casa de Apoio Mulher e Vida 20 

6. Fernando Borges Correia Filho  APEOESP- Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado de São 
Paulo 

19 

7. Salomita Oliveira Guimarães  Guarda Mirim 19 

8. Ana Carolina Ferreira da Silva  SOAPRO- Sociedade de Amparo e 
Promoção 

18 

 

Suplentes Entidade de Classe Total de Votos 

1- Danilo Elias dos Santos   TV Cidade – Rede Cidade de Comunicação e 
Cidadania 

16 

2- Rosemeire Vieira Pinto HAPET – Associação projeto Esperança 
Criança e Família  

15 

3- Alison Jean Gregório Entidade Filantrópica Projeto Esperança São 
Pedro Apostolo 

12 

4- Tassiane Cristine de Almeida Klos ASSID- Associação para Síndrome Down 12 

6- Jeferson Campos SINPRO- Sindicato dos Professores de 
Taubaté Região  

11 

5- Carlos Alberto de Almeida  Entidade Filantrópica Projeto Esperança São 
Pedro Apostolo 

11 

7- Mario Jefferson Leite Melo                                            TV Cidade – Rede Cidade de Comunicação e 
Cidadania 

09 

 
Art. 3º Edital 02/CMDCA/2021 – Da  Cédula -  Dos Critérios de desempate   
a) - §2º. A cédula de votação não poderá conter quaisquer sinais ou manifestações que identifiquem o 
votante ou impossibilitem o conhecimento da manifestação do voto ( rasuras), sob pena de nulidade dos 
votos 
b) - Art 6º 
§3º. Em caso de empate na votação, primeiro critério será eleito o conselheiro que tiver maior tempo de 
experiência na área da promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, segundo critério de 
desempate a data mais antiga de criação da entidade. 
Paragrafo Único: ocorrências 
.Eleitores: ausente dois (02) 
Cédulas anuladas: duas (02) 
Art. 4º -  Os documentos referente ao processo de Escolha Representantes da Sociedade Civil no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taubaté – CMDCA/SP – Biênio 
2022/2023, estão a disposição a quem possa interessar, mediante solicitação previa documentada. 
 Art. 5º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
Taubaté, 25 de Novembro de 2021. 
Erica Fernanda de Paula Borges  
Presidente do CMDCA 
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  UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
Conforme determina a Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações 
 

Identificação: 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO (PROC. PREX-23/21) 
Conveniado: FUNDAÇÃO DE APOIO A 
PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. 
Objeto do Convênio: Retificar o Plano de 
Trabalho anexo, que passa a viger a partir de 
01/11/2021. 
Celebração: 05/11/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Pregão Presencial nº 46/2019 – 

Prestação de serviço de 
impressão, digitalização e cópia. 

 
DESPACHO: 
Com base no parecer jurídico e 
justificativas apresentadas, como 
razão de decidir, autorizo a 
prorrogação do Contrato nº 
102/2019, mantido com a empresa 
KERSIS SISTEMAS DE 
IMPRESSÃO E GESTÃO DE 
DOCUMENTOS LTDA. EPP, que 
tem por objeto a prestação de 
serviços de impressão, 
digitalização e cópia, por mais 12 
(doze) meses, contado a partir de 
28/11/2021, no valor total de R$ 
133.744,92 (cento e trinta e três 
mil, setecentos e quarenta e quatro 
reais e noventa e dois centavos), 
com fundamento na cláusula 
décima quarta, do contrato, e  Art. 
57, II e § 2º, da Lei Federal nº 
8.666/93, conforme apresentado 
nos autos do Processo Pregão nº 
46/2019, mantendo-se as demais 
cláusulas e condições contratuais. 
1) Publique-se; 
2) Empenhe-se a despesa e 
expeça-se a nota de empenho; 
3) Redija-se o termo de 
aditamento e demais providências. 
Taubaté, 24 de novembro de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes - Reitora 

 
 

   
 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
Processo PRA-336/2021 – 
Contratação de empresa 

especializada para fornecimento 
de acesso à plataforma de 

pesquisa online com acervo 
atualizado para área de Licitações 

e Contratos. 
 
DESPACHO: 
Com base no parecer jurídico, 
como razão de decidir, ratifico e 
autorizo o pagamento a favor da 
empresa EDITORA NEGÓCIOS 
PÚBLICOS DO BRASIL, que tem 
por objeto a contratação em 
empresa especializada para o 
fornecimento de plataforma de 
pesquisa on-line, necessária para 
qualificar, capacitar e prover 
informações e conhecimento para 
o exercício correto das funções dos 
servidores do Setor de Contratos e 
Serviço de Licitações e Compras, 
no valor de R$ 5.490,00 (cinco 
mil, quatrocentos e noventa reais), 
por inexigibilidade de licitação, 
fundamentado no artigo 25, inciso 
I,  da Lei Federal nº. 8.666/93. 
1) Publique-se; 
2) Empenhe-se a despesa e 
expeça-se a nota de empenho; 
3) Formalize-se o termo de 
contrato e demais providências. 
Taubaté, 24 de novembro de 2021. 
 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi 
Fortes - Reitora 

 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

                           Aviso de Adjudicação e Homologação  

Pregão Presencial n° 25/2021 

“Aquisição de Aparelhos e Materiais de Musculação” 

       A Sra. Pregoeira da Universidade de Taubaté (Autarquia 
Municipal) informa que Sr. Pró-reitor de Administração adjudicou e 
homologou o procedimento licitatório a favor das empresas B2G 
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA no valor de R$ 16.470,00 
(dezesseis mil, quatrocentos e setenta reais) e METALÚRGICA FLEX 
FITNESS LTDA no valor de R$ 46.791,00 (quarenta e seis mil, 
setecentos e noventa e um reais). Outras informações pelos telefones: 
(0xx12) 3632-8362/3632-7559. Márcia Regina Rosa – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações. 
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AVISO DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ

Pregão Eletrônico nº 53/2021

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de componentes destinados 

às aeronaves tipo helicóptero AS550A2 – Fennec AvEx, pertencentes à frota da 

Aviação do Exército (AvEx)

Data:  07 de dezembro de 2021  / Hora: 10h00

Retirada do Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br

Informações: (12) 2123-7768

Pregoeiro: JACKSON MOREIRA CARNEIRO JUNIOR – CAP

Prefeitura MuniciPal  de laGOinHa

ATOS OFICIAIS

www.lagoinha.sp.gov.br

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE LICITAÇÃO. P.A. 
Nº 94-2021 – P.E Nº 31-2021. O prefeito Municipal 
da Prefeitura Municipal de Lagoinha-SP, comu-
nica que a licitação para AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS PARA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO TERMO DE 
COMPROMISSO JUNTO AO FNDE (KIT ESCOLAR) 
EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO FUNDA-
MENTAL foi publicada com data de realização: 
07/12/2021 ÀS 09:30 horas. O Edital poderá ser 
pelo site  www.lagoinha.sp.gov.br ou plataforma 
www.bnc.org.br. Informações tel. (12) 3647-1201.

JORNAL 
VOz DO VALE 

& REGIãO
ACESSE:

VOzDOVALE
ONLINE.COM.bR


