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Secretaria de meio 
ambiente de Taubaté 

fecha o ano com diversas 
ações

Projetos importantes 
como o “Plano de mane-
jo” do Parque do Itaim, 
que institui normas e re-
gras para Unidade de Con-
servação; a construção 
do núcleo ambiental do 
Parque e a publicação do 
decreto de regulamenta-
ção de arborização urbana 
nº 14.965/2021 também 
estão nos destaques da 
Sema.
Pendente desde 2019 e 
apontado pelo Tribunal de 
Contas, o projeto das taxas 
de licenciamento ambien-
tal foi aprovado na Câma-
ra.
A Secretaria de Meio Am-
biente também realizou 
eventos do “Dia da água” 
e do “Dia mundial do meio 
ambiente”, com doação de 
mudas e feiras de adoção 
de animais na Praça Dom 
Epaminondas e no Mer-
catau, além do plantio de 
mudas no Parque do Itaim 
e CCZ.
A ação realizada em co-
memoração aos “Dias 
Verdes” movimentou o 
município com passeio 
ciclístico no “Dia mun-
dial sem carro”, doação de 
mudas, feiras de adoção de 
animais e ações de educa-
ção ambiental.
Durante os eventos ao lon-
go do ano, foram doadas 
11.500 mudas de plantas 
do viveiro municipal. As 
ações de fiscalização fo-
ram constantes ao longo 
deste ano. Em 2021, foram 
realizadas 424 vistorias, 
33 autos de constatação, 
100 notificações e 22 au-

tos de Infração. Na arbo-
rização foram realizadas 
311 vistorias e elaboração 
de relatórios. Os processos 
de licenciamento ambien-
tal e outros assuntos seme-
lhantes totalizaram 44.
CCZ
A Secretaria de Meio Am-
biente realizou diversos 
trabalhos em parceria com 
o Centro de Controle do 
Zoonoses (CCZ).
As castrações foram in-
tensificadas, com 5400 
cães e gatos atendidos, 
sendo 2500 realizadas 
pelo próprio CCZ (rotina, 
mutirões e castra móvel) e 
2900 contratadas através 
de licitação. Foram ad-
quiridos 3000 microchips 
para identificação de cães, 
gatos e cavalos, visando 
principalmente maior con-
trole quanto a maus tratos 
e abandono.
Está em andamento a 
construção de canil com 
solarium para os cães de 
grande porte, com previ-
são de entrega para janei-
ro.
Foi instalado um tronco 
para realização de proce-
dimentos em animais de 
grande porte, sem oferecer 
risco ao profissional.
Um novo parcão foi en-
tregue, em Quiririm. 
Também teve início a im-
plantação de uma quarta 
unidade no CCZ.
Pela primeira vez foram 
adquiridas 4 toneladas de 
alfafa, um capim de gran-
de teor protéico para os 
equinos resgatados pelo 
CCZ e da equoterapia.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente (Sema), 
realizou diversas ações, 
projetos e investiu em me-
lhoria no Centro de Con-
trole de Zoonoses ao lon-
go de 2021, com diversos 
benefícios à comunidade.
Dentre os projetos, estão 
os estudos para implanta-
ção de rede de esgoto em 
áreas isoladas (área rural), 
o Fehidro I e II. O Plano 
Diretor de Macrodrena-
gem também foi um gran-
de ganho, com investimen-
tos de R$ 1.005.242,96, 
sendo R$ 904.718,65 de 
recursos do Governo do 
Estado e o restante custe-
ado pela prefeitura.
O projeto “Pomares urba-
nos” plantou em toda ci-
dade 350 mudas de árvo-
res frutíferas em diversos 
bairros. Também foram 
desenvolvidos projetos 
pilotos de hortas comuni-
tárias nos bairros Jardim 
Santa Tereza e San Mari-
no.
O “Ecomunidade”, proje-
to de compostagem comu-
nitária, foi realizado com 
a comunidade do bair-
ro Jardim Santa Tereza, 
abrangendo os membros 
da cooperativa de reci-
clagem situada no bairro. 
Durante o projeto, de ju-
lho a setembro, foram 
compostados 1.175,6 kg 
de resíduos orgânicos e os 
participantes aprenderam 
a realizar a manutenção da 
composteira comunitária 
com o propósito de leva-
rem a prática adiante.

Tremembé reforça o pedido aos munícipes que 
continuem seguindo todos os protocolos 

sanitários que também são usados no combate 
a Covid-19.

completar o ciclo de vaci-
nação contra a Covid-19)
Mantenha-se protegido 
contra as variantes da gri-
pe e contra a Covid-19 se-
guindo as recomendações! 
E fique ligado aos sinto-
mas:
SINTOMAS MAIS CO-
MUNS DA GRIPE H3N2:
Febre Alta
Dores de cabeça 
Cansaço
Tosse (geralmente seca)
Dores no corpo 
Coriza
SINTOMAS MAIS CO-
MUNS DA COVID-19
Febre
Cansaço
Tosse (geralmente seca)

Dores no corpo
Dor de garganta 
Dor de Cabeça 
Falta de ar 
Perda do olfato 
Perda do paladar
IMPORTANTE:
Tome a vacina contra Co-
vid-19, e aumento sua pro-
teção contra essa doença. 
A vacina atual contra a in-
fluenza não protege contra 
a variante H3N2 (Darwin), 
que está circulando no 
pais, porém protege contra 
outros subtipos da doença.
A VACINA CONTRA A 
VARIANTE H3N2 DA-
RWIN ESTARÁ DISPO-
NÍVEL NO BRASIL EM 
2022

Com o aumento na procu-
ra por atendimento de pes-
soas com sintomas gripais 
nas unidades de saúde de 
todo o país, a Secretaria 
de Saúde de Tremembé 
reforça o pedido aos mu-
nícipes que continuem se-
guindo todos os protocolos 
sanitários que também são 
usados no combate a Co-
vid-19.
CONTINUE COM A 
PREVENÇÃO:
Lave as mãos com frequ-
ência
Use sempre álcool em gel
Dê preferência para circu-
lação em ambientes aber-
tos. Use sempre máscara 
Vacine-se (Importante 
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EXPEDIENTE

Mobilidade urbana 
ganha atenção especial 
em Ilhabela durante a 

temporada 
da. Na semana passada, 
iniciamos a restrição dos 
caminhões na cidade e o 
resultado foi positivo”, de-
clarou o prefeito Toninho 
Colucci.
Além da restrição dos ca-
minhões e do bloqueio de 
estacionamento na avenida 
Princesa Isabel, o prefeito 
Toninho Colucci, determi-
nou a redução de tarifa no 
transporte público, que até 
o dia 6 de março.
Para o prefeito a ação tam-
bém contribuirá para o flu-
xo viário da cidade. “Com 
a tarifa a R$1 real, esta-
mos incentivando o uso do 

transporte público, assim 
as pessoas poderão deixar 
seus automóveis em casa 
e colaborando com a flui-
dez do trânsito”, salientou 
o prefeito.
Com essas ações, a Admi-
nistração demonstra a pre-
ocupação em sanar os con-
gestionamentos na cidade 
durante a alta temporada. 
“Estamos viabilizando um 
plano de cargas para Ilha-
bela, somos uma ilha e a 
nossa capacidade é limi-
tada, por isso precisamos 
colocar regras para melho-
rar a mobilidade urbana”, 
finalizou Colucci.

A Prefeitura de Ilhabela 
bloqueou nesta segunda-
-feira (27), o estaciona-
mento na avenida Isabel, 
no trecho que corresponde 
ao Shopping Ardhentia até 
o Morro da Cruz no bairro 
do Perequê, por tempo in-
determinado.
O trecho, durante o perí-
odo da alta temporada é 
um dos mais movimen-
tados e devido a grande 
circulação de veículos e 
pedestres, sofre com con-
gestionamentos. “Estamos 
tomando medidas para 
minimizar o grande fluxo 
de carros nesta tempora-

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-26, FLS. nº 29, Termo nº 7526
Faço saber que pretendem se casar MARCIO LUIZ BARBOSA e DIRCE DIAS, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de São Paulo-SP, nascido 
no dia 06 de julho de 1962, de estado civil divorciado, de profissão pintor predial, residente e domiciliado na Rua Cinco, nº 
50, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de LUIZ BARBOSA, falecido e de MARIA APARECIDA BARBOZA, falecida 
em São Paulo/SP. A habilitante é natural de Palmital-SP, nascida no dia 20 de maio de 1957, de estado civil divorciada, de 
profissão aposentada, residente e domiciliada na Rua Cinco, nº 50, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filha de FORTUNATO 
DIAS, falecido em Palmital/SP e de ORISE DO CARMO, falecida em São Paulo/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-26, FLS. nº 29, Termo nº 7527
Faço saber que pretendem se casar CLAUDIO RODOLFO DOS SANTOS DA SILVA e NATALIA GONÇALVES DA SIL-
VA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 16 de novembro de 1992, de estado civil divorciado, de profissão autôno-
mo, residente e domiciliado na Rua Esporinha, nº 70, Vale das Flores, Tremembé/SP, filho de ANTONIO CELSO FERREIRA 
DA SILVA, falecido em Taubaté/SP na data de 06 de julho de 2006 e de ELIANA MARCIA DOS SANTOS DA SILVA, de 
55 anos, natural de Natividade da Serra/SP, nascida na data de 11 de março de 1966, residente e domiciliada em Taubaté/SP. 
A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 19 de setembro de 1987, de estado civil divorciada, de profissão do 
lar, residente e domiciliada na Rua Esporinha, nº 70, Vale das Flores, Tremembé/SP, filha de CELIO DA SILVA, falecido em 
Taubaté/SP na data de 17 de julho de 2017 e de ANA GONÇALVES FERREIRA DA SILVA, de 60 anos, natural de Silveiras/
SP, nascida na data de 26 de julho de 1961, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-26, FLS. nº 30, Termo nº 7528
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON SILVA LEME e SABRINA DOS SANTOS LEMES DA SILVA, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido no dia 03 de dezembro de 1999, de estado civil solteiro, de profissão militar, residente e domiciliado 
na Rua Jacareí, nº 33, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filho de ODILON BORDERINE LEME, de 55 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascido na data de 03 de maio de 1966 e de VERONICA MARIA DA SILVA, natural de Parnami-
rim/PE, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 
11 de junho de 2002, de estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua Jacareí, nº 33, Parque 
Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filha de MARCOS LEMES DA SILVA, de 46 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, 
nascido na data de 03 de julho de 1975 e de SIMONE DOS SANTOS ALMEIDA, de 38 anos, natural de Cotia/SP, nascida na 
data de 29 de outubro de 1983, ambos residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-26, FLS. nº 30, Termo nº 7529
Faço saber que pretendem se casar HEITOR PEREIRA DA LUZ e THAMIRES APARECIDA DOS SANTOS DAVID, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habili-
tante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 15 de maio de 1998, de estado civil solteiro, de profissão militar, 
residente e domiciliado na Rua Lorena, nº 25, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filho de AUGUSTO CESAR 
PEREIRA DA LUZ, de 59 anos, natural de Piquete/SP, nascido na data de 19 de novembro de 1962 e de MARIA CRISTINA 
PEREIRA DA LUZ, de 53 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 19 de março de 1968, ambos residentes 
e domiciliados em Pindamonhangaba/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 11 de abril de 1996, de estado 
civil solteira, de profissão professora auxiliar, residente e domiciliada na Rua Lorena, nº 25, Parque Nossa Senhora da Glória, 
Tremembé/SP, filha de ROSINEI DAVID, de 56 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 31 de janeiro de 1965 e de 
MARENICE MARQUES DOS SANTOS DAVID, de 59 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 30 de outubro de 
1962, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Plano museológico define objetivos 
e metas dos próximos cinco anos 

para o Museu Roberto Lee

2021). 
O documento é compre-
endido como ferramenta 
básica de planejamento 
estratégico, de sentido 
global e integrador, indis-
pensável para a identifica-
ção da vocação da institui-
ção museológica visando 
à definição, o ordenamen-
to e a priorização dos ob-
jetivos e das ações de cada 
um de seus programas e 
áreas de funcionamento, 
constituindo instrumento 
fundamental para a sis-

tematização do trabalho 
interno e para sua atuação 
junto à sociedade.
O plano estabelece as es-
tratégias, diretrizes, objeti-
vos e metas para os próxi-
mos 5 anos (2021 a 2026).
O documento foi elabora-
do pela museóloga Claris-
sa Ribeiro (Corem 1267-I), 
Natália Santos estagiária 
de história no Museu, e 
contou com consultoria do 
diretor do SISEM/SP (Sis-
tema Estadual de Museus), 
Davidson Panis Kaseker.

A Secretaria de Saúde, da 
A coordenação do Museu 
Paulista de Antiguidades 
Mecânicas Roberto Lee, 
órgão da Prefeitura de Ca-
çapava, concluiu na última 
segunda-feira (20) a elabo-
ração do Plano Museoló-
gico que define objetivos 
e metas para a instituição 
nos próximos cinco anos. 
O plano é um documen-
to oficial público exigi-
do pela lei de criação do 
museu (Lei Municipal Nº 
5838 de 29 de julho de 

Zona azul de 
Taubaté terá 
nova tarifa

R$ 0,60 por 30 minutos
R$ 2,20 por 60 minutos 
R$ 1,10 por 60 minutos
R$ 3,30 por 90 minutos 
R$ 1,70 por 90 minutos
R$ 4,50 por 120 minutos 
R$ 2,20 por 120 minutos
R$ 6,60 por 180 minutos 
R$ 3,30 por 180 minutos
R$ 8,90 por 240 minutos 
R$ 4,50 por 240 minutos
O horário de funciona-
mento da Zonal Azul Digi-
tal em Taubaté permanece 
de segunda a sexta-feira 
das 8h às 18h e aos sába-
dos das 8h às 13h, assim 
como a permissão para 
estacionar por até 2 horas 
na Zona Azul e por até 4 
horas na Zona Verde, regi-
ões delimitadas pelo mu-
nicípio.
A Zona Azul Digital incen-
tiva a rotatividade e a ocu-
pação das vagas existentes 
nas ruas. Desde que foi 
implantada, a cidade foi 
beneficiada com uma me-
lhor organização no trân-
sito central, como pratici-
dade e autonomia no uso 
dos parquímetros e maior 
rapidez e facilidade para 
encontrar vagas próximas. 
O município também con-
ta com o monitoramento 
de vagas, feito com veí-
culos especiais equipados 
com câmeras panorâmi-
cas, GPS e leitor de placas 
que identificam e alertam 
a autoridade de trânsito 
sobre o eventual uso irre-
gular das vagas públicas, 
visando a democratização 
do uso do estacionamento 
rotativo. Sobre o app Vaga 
Inteligente
A cidade conta com uma 
das mais modernas formas 
de pagamento da Zona 
Azul Digital, por meio 

do aplicativo Vaga Inteli-
gente (www.estapar.com.
br/aplicativo). Com ele, o 
usuário pode pagar, reno-
var e regularizar o tíquete 
do estacionamento rotati-
vo na cidade pelo celular, 
além de controlar o tempo 
de estacionamento utili-
zando a função alerta. O 
pagamento das horas de 
Zona Azul Digital é fei-
to com cartão de crédito. 
Para mais informações, a 
Central de Atendimento ao 
Usuário da Zona Azul Di-
gital fica na Rua Monse-
nhor Siqueira, 169, centro. 
Em caso de dúvidas sobre 
os novos valores, a equipe 
da Zona Azul prestará toda 
a orientação necessária aos 
motoristas.
Sobre a Estapar
A maior rede de estacio-
namentos do Brasil está 
presente em 77 cidades si-
tuadas em 15 Estados bra-
sileiros, além do Distrito 
Federal. A Estapar admi-
nistra ao todo mais de 400 
mil vagas em aproximada-
mente 700 estacionamen-
tos. Na área de estaciona-
mento rotativo, incluindo 
a cidade de São Paulo, a 
Estapar administra 20 ope-
rações de Zona Azul Digi-
tal no País em quatro Es-
tados (SP, MG, ES e SC), 
serviço que vem sendo 
implantado pela empresa 
desde a década de 90.  Aos 
usuários de Zona Azul em 
outras cidades ou de servi-
ços da Estapar para men-
salistas, reserva de Vagas 
e pagamento de tíquete, a 
empresa mantém o aplica-
tivo Vaga Inteligente que 
também está disponível 
gratuitamente nas versões 
Android e iOS.

A Estapar, empresa admi-
nistradora do estaciona-
mento rotativo na cidade, 
informa que a partir desta 
quinta-feira, dia 30 de de-
zembro, a tarifa da Zona 
Azul será reajustada, con-
forme decreto municipal 
nº 15.196, que será publi-
cado no diário oficial do 
município nesta data.
O contrato entre poder pú-
blico e a Estapar estipula 
que o reajuste deve ser cal-
culado com base no Índice 
Geral de Preços do Merca-
do (IGPM), que neste ano 
alcançaria mais de 40%. 
Desta forma, a Prefeitura 
sugeriu uma proposta de 
10,5075%, que foi aceita 
pela empresa administra-
dora do estacionamento 
rotativo, para uma atuali-
zação com base no Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA/IBGE), im-
pactando, assim, um valor 
menor para os usuários.
O reajuste é necessário 
para a manutenção e o 
equilíbrio econômico-fi-
nanceiro do contrato de 
concessão pública. Os 
parquímetros já foram re-
programados de acordo 
com os novos valores.
Confira abaixo:
ZONA  AZUL CARRO – 
2 horas ZONA  AZUL 
MOTO – 2 horas
 R$ 1,10 por 30 minutos 
R$ 0,60 por 30 minutos
R$ 2,20 por 60 minutos 
R$ 1,10 por 60 minutos
R$ 3,30 por 90 minutos 
R$ 1,70 por 90 minutos
R$ 4,50 por 120 minutos 
R$ 2,20 por 120 minutos
ZONA VERDE CARRO 
– 4 horas Z O N A 
VERDE MOTO – 4 horas
 R$ 1,10 por 30 minutos 
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Defesa civil de 
Potim faz alerta 

para chuvas 
intensas nos 

próximos dias 

 No local a equipe, com o 
apoio da Secretaria de In-
fraestrutura urbana, reali-
zou a retirada das árvores 
que foram derrubadas pela 
chuva. Hoje, com base no 
monitoramento da defe-
sa civil do Estado de São 

Paulo, a equipe pede aten-
ção redobrada por contas 
das fortes chuvas que de-
vem permanecer até o pró-
ximo dia 02 de janeiro. 
Se necessário acione a de-
fesa civil pelo telefone 12- 
99683-0145

 A defesa civil de Potim, 
atendeu na tarde de on-
tem, após a intensa chuva 
que atingiu a região, dois 
chamados de queda de ár-
vores no bairro Vila Olivia 
e Bela Vista, próximo ao 
condomínio Califórnia. 

Pinda realiza 
1.400 castrações 
em 2021, meta é 
para dobrar em 

2022
beirão Grande, Bonsuces-
so, Goiabal, Bem Viver, 
Castolira, Vila São Bene-
dito, Terra dos Ipês, Jar-
dim Resende, Mombaça, 
Morumbi, Pasin, Vale das 
Acácias, Bela Vista, área 
central de Moreira César 
e todos os bairros da Zona 
Leste (Cidade Nova e ad-

jacências).
Todos os animais castra-
dos pelo programa da Pre-
feitura são microchipados. 
Para o ano de 2022 a meta 
é dobrar o número de cas-
trações, chegando a quase 
3.000 animais castrados e 
microchipados no municí-
pio.

As castrações para cães e 
gatos realizadas pela Pre-
feitura acontecem por re-
gião específica a cada mês. 
Neste ano o programa foi 
finalizado com a realiza-
ção de 1.400 castrações 
realizadas em 12 etapas, 
que beneficiaram diversos 
bairros da região como Ri-
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Detran.SP alerta para não 
cair em golpes online em 
processo de habilitação

das taxas. Os valores fixos 
cobrados pelo Detran.SP 
estão disponíveis no por-
tal do Departamento, no 
link: https://bit.ly/3sr1sjS. 
Programas como "CNH 
Social", "CNH Popular", 
"CNH do Povo" e "Habi-
lita SP" não são oferecidos 
pelo Detran.SP.
Já para quem necessita 
realizar a renovação do 
documento, o Detran.SP 
orienta que o cidadão faça 
o serviço de forma onli-
ne pelo portal do Detran, 
poupatempo.sp.gov.br ou 
pelo app ou do Poupatem-
po digital. A taxa atual do 
documento no Estado de 
São Paulo é de R$107,00. 
A mesma deve ser paga 
nos bancos conveniados 
pelo órgão ou nas lotéri-
cas ( Caixa, Santander, 
Bradesco, Banco do Bra-
sil, Sicoob, Daycoval). Os 
exames médicos e psicoló-
gicos são sempre feitos em 
clinicas credenciadas pelo 
Detran.SP.
"A população deve ficar 

alerta para golpes como 
esses. Para ser habilitado, 
o aluno deve obrigatoria-
mente passar por todas 
as etapas do processo de 
habilitação. Pelos canais 
oficiais do Detran.SP, o 
condutor pode também 
solucionar grande parte 
das pendências", afirma o 
diretor-presidente do De-
tran.SP, Neto Mascellani. 
É importante lembrar que 
nenhum atendente do De-
tran.SP procura o cidadão 
pelas redes sociais de for-
ma voluntária. Informa-
ções sobre dados bancá-
rios, número de Whatsapp 
também não são solicita-
dos pelos atendentes.
Caso o cidadão desconfie 
de algum perfil, é possí-
vel denunciar ocorrências 
desse tipo no Disque De-
núncia 181. O serviço é 
da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública e o 
sigilo é absoluto. A denún-
cia também pode ser feita 
na internet, no site: www.
webdenuncia.org.br.

O Detran.SP alerta para 
golpes praticados pela in-
ternet em nome da autar-
quia. Por meio de sites fal-
sos e perfis fakes na web, 
os estelionatários ofere-
cem supostos benefícios 
para a emissão da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH).
Para quem deseja obter a 
primeira habilitação, de-
vem tomar muita atenção 
aos golpistas que costu-
mam oferecer aos candi-
datos a CNH sem a neces-
sidade do cidadão realizar 
todas as etapas do proces-
so como aulas (teóricas e 
práticas) e exames (teóri-
co e prático), que são exi-
gidos por lei. Em troca, o 
interessado deve efetuar o 
pagamento de um determi-
nado valor para a emissão 
do documento. O Detran.
SP esclarece que, para a 
primeira CNH ser emitida, 
o aluno deve realizar obri-
gatoriamente todas as eta-
pas do processo de habili-
tação, além do pagamento 


