Com nota A da GM, Luis Henrique
relembra início da carreira

Odirley Pereira

Esta semana, na página de entrevista, a Tribuna traz a história de Luis Henrique Nunes, que começou sua trajetória dentro da Autopinda como limpador de
peças e levou a empresa a se tornar referência nacional da Chevrolet. Ele relata
o início da carreira proﬁssional, dá dicas aos mais jovens e comenta sobre suas
atividades de lazer como futebol, academia, ciclismo e violino.
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Músico de Pinda é premiado
pela Orquestra do Estado
Divulgação

O músico Johann Cardoso Mariano Pereira, de
Pindamonhangaba,
está
entre bolsistas da Orquestra Jovem do Estado de
São Paulo, vencedores da
3ª edição do Prêmio Ernani de Almeida Machado,
realizado no domingo (14),
em São Paulo. Agora ele
pretende estudar na Royal
Academic, uma das escolas
mais tradicionais de música do mundo, que ﬁca na
Inglaterra.
PÁGINA 3

ROTARY
COMEMORA
63 ANOS COM
NOITE DE NATAL
O Rotary de Pindamonhangaba realizou um jantar especial na terça-feira
(16) para comemorar os 63
anos da instituição, que serão completados na próxima
segunda-feira (22). Durante
o evento, que também antecipou as celebrações do Natal
do Rotary, diversos membros
destacaram os trabalhos rotarianos no município.
PÁGINA 5

GRUPO RHAAS
FAZ SHOW
SERTANEJO
NO ÓPERA MIX

PÁGINA 2

CHOPERIA
ÓBVIO DIVULGA
PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL DE
ROCK
PÁGINA 2

Trompetista de Pinda (à direita) planeja estudar na Europa para aprimorar conhecimentos sobre música

Alunos do IA3 lançam CD

Ana Camila Campos

Divulgação

Os alunos do Projeto
Contraponto, do Instituto
IA3, lançaram o primeiro CD
do grupo na noite de
terça-feira (16). Composto
por nove faixas, o álbum
conta com a participação
do coral, da camerata de
cordas e da orquestra do
Contraponto.
O trabalho teve a
participação de cerca de 60
alunos e durou quatro meses,
começando pela escolha do
repertório.
PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

20º
PANCADAS DE CHUVA À TARDE
NEBULOSIDADE VARIÁVEL

33º
UV 14
Fonte CPTEC/INPE
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Grupo Rhaas em Pinda
Divulgação

Para agitar a noite de sexta-feira
(19), a Ópera Mix recebe o Grupo Rhaas
a partir das 23 horas. Animando a galera com seus maiores sucessos, como
“Dança da Minhoca”, “Pão com Mortadela” e “Vuco Vuco”, é um prato cheio
para quem gosta de sertanejo.
A banda
Formado por Adolfo (Acordeom/
Voz), Alex (Bateria), Régis (Voz) e Ricardinho (Voz/Gaita Ponto/Violão),
o Grupo Rhaas é sucesso nacional. A
mistura do sertanejo com a vaneira,
formando um “batidão sertanejo” para
lá de gostoso, junto com o gingado e
swing dos rapazes, levam o público ao
delírio a cada apresentação. O repertório, sempre recheado de grandes sucessos da música brasileira, tem composições próprias e parcerias de artistas
consagrados.

Gênios e desatentos

Pinda pode conquistar
prêmio cientíﬁco

N

os últimos anos Pindamonhangaba vem se
destacando com ações de grupos de estudantes, escolas e faculdades. De diversas
formas os prêmios são concedidos ao município tendo
como base o estudo, a dedicação e a mente brilhante
dos alunos.
Apenas como lembrete, recentemente dois jovens
estudantes estaduais de Pindamonhangaba ganharam
bolsa de estudo para intercâmbio na Espanha, outros
levaram o prêmio da Feira de Tecnologia da Fatec por
desenvolverem um projeto de objeto térmico, jovens
alunos do Sesi obtiveram vaga regional da competição de robótica da instituição, um cientista nascido
em Pinda está analisando dados de uma estrela 15 vezes maior que o sol, e agora um músico vencedor da
3ª edição do concurso ‘Ernani de Almeida Machado’,
dentre outros.
E os exemplos de sucesso são cada vez mais notáveis. Porém, muitas vezes, há a ideia, o projeto e até
certa genialidade do ou dos autores, porém falta a informação e a inscrição para concorrer ao projeto.
Deste modo, aos futuros talentos, contudo desavisados, nos cabe informar que esta é a última semana para
inscrição na 28ª edição do Prêmio Jovem Cientista. O
prazo terminará na próxima sexta-feira (19). Podem
participar estudantes do Ensino Médio e Superior, de
Mestrado e Doutorado, além de mestres e doutores.
O tema deste ano é Segurança Alimentar e Nutricional. Serão entregues R$ 800 mil em prêmios. As inscrições são feitas pela internet. Também no site do Prêmio Jovem Cientista estão disponíveis o edital e mais
informações sobre esta edição e edições anteriores.
O objetivo do prêmio, que existe desde 1981, é incentivar a pesquisa no país e reconhecer jovens talentos nas ciências. Trata-se de uma iniciativa do CNPq
- Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco
e Tecnológico, em parceria com a Fundação Roberto
Marinho, e patrocinada pelas empresas Gerdau e BG
Brasil.
No ano passado, com o tema Água: Desaﬁos da Sociedade, o prêmio recebeu 3.226 inscrições de todo o
país, sendo 384 na categoria Mestre e Doutor, 301 na
categoria Estudante do Ensino Superior e 2.541 na categoria Estudante do Ensino Médio. A premiação foi
de R$ 700 mil.
Esperamos que os jovens e seus professores façam
a inscrição. Pinda tem tudo para levar mais este prêmio – que será entregue pela presidente em junho de
2015.

FT R O V A
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Programação do Óbvio
O Óbvio Pindamonhangaba está com uma programação recheada para esta semana. Para quem curte um rock and roll da melhor
qualidade, é só ﬁcar atento no que vem por aí.
18/12 - Telão - Entrada franca – venda de skol a R$ 3.
19/12 - Banda Rocking Chair (classic pop/rock)
entrada homem / mulher R$ 10.
20/12 – Banda Matanza Cover - Clube dos Canalhas
Abertura com a banda El Tiro
entrada homem R$ 12 - mulher R$ 8.
Divulgação

alando de

Novos
passaportes
valem por
10 anos
Os novos passaportes emitidos no Brasil terão validade
ampliada de cinco para dez
anos, de acordo com uma medida tomada pela Polícia Federal.
A nova regra vale para passaportes comuns, oﬁciais e diplomáticos, e ainda para carteiras de matrícula consular.
Em nota, a Polícia Federal
informa que “um grupo de
trabalho será constituído para
implementar essas alterações
no próximo ano. O prazo é necessário para que sejam feitas
as alterações na caderneta e
as adaptações aos certiﬁcados
digitais, inseridos no chips dos
passaportes, que trazem mais
segurança ao documento”.
Por enquanto, informou o
órgão, os passaportes atuais
continuam com o prazo de validade de cinco anos e os documentos antigos não serão
prorrogados.

VIVA MAIS FELIZ, DEIXE UMA TROVA FALAR POR VOCÊ
JOSÉ OUVERNEY É “MAGNÍFICO TROVADOR”
EM NOVA FRIBURGO, DESDE 2008
www.falandodetrova.com.br

DESPEDINDO-ME DOS LEITORES

Prestes a completar dez anos (esta coluna
iniciou-se na primeira semana de janeiro de
2005), comunico aos leitores do “Falando de
Trova” que esta é sua última edição.
Ao mesmo tempo em que peço desculpas
pela “não continuidade”, agradeço aos amigos
que de forma ﬁel nos acompanharam por tanto tempo. Agradeço também a todos do jornal
“Tribuna do Norte”, pelo carinho e atenção que
sempre demonstraram para com a coluna e o
colunista.
Não há um motivo determinante, a não ser o
reconhecimento de que tudo tem um ciclo. Felizmente a “Tribuna” está muito bem assistida

nesse quesito (Trova), através do jornalista Altair Fernandes e do presidente da UBT local, o
médico/professor José Valdez.
Mas minha missão de trabalhar para e pela
Trova continua. Em outras frentes, através do
site www.falandodetrova.com.br e da rede social. E onde for solicitado a colaborar. Continuo – como sempre estive – à disposição das
escolas que achem necessária minha presença
em algum evento ou alguma “Oﬁcina de Trovas”.

FELIZ NATAL! PRÓSPERO 2015!
GRANDE ABRAÇO A TODOS!

DESPEÇO-ME COM TRÊS
COMPOSIÇÕES DE MINHA AUTORIA:
Eu sempre dou mais um passo,
e outro mais, se for preciso,
mas não deixo que o fracasso
delimite o chão que eu piso.
Soberana, a vida ensina
como vencer qualquer prova:
pressões, a gente elimina;
prazos... a gente renova!
Ninguém chega por acaso,
nem sai, desse mundo, ileso:
cada missão tem um prazo;
toda omissão tem seu peso...

Fundação Dr. João Romeiro
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MÚSICA

JOHANN PRETENDE
ESTUDAR MÚSICA
NA INGLATERRA
AIANDRA ALVES MARIANO
***

Trompetista de Pinda é um
dos ganhadores do Prêmio
Ernani de Almeida Machado
AIANDRA ALVES MARIANO
***
O músico Johann Cardoso
Mariano Pereira, de Pindamonhangaba, foi um dos cinco
bolsistas da Orquestra Jovem
do Estado de São Paulo, vencedores da 3ª edição do Prêmio
Ernani de Almeida Machado.
O anúncio foi feito no último
domingo (14) em cerimônia realizada na Sala São Paulo. Ele
recebeu R$ 15 mil que deverão
ser utilizados para cursos de
aperfeiçoamento ou para compra de instrumentos.
O maior prêmio da noite foi
para o violoncelista Guilherme
Afonso de Moraes Silva, que
recebeu R$ 60 mil, que serão
investidos num curso de música no exterior. Após a premiação, a Orquestra Jovem do
Estado realizou concerto de
encerramento da temporada
de 2014.
Johann, que tem 20 anos e
toca trompa na orquestra des-

de 2012, destacou o incentivo
que recebe diariamente de seus
pais, moradores de Pinda. “Eu
estou muito feliz com o prêmio.
Vim para a capital estudar com
o incentivo e apoio da minha
família. Então dedico esse prêmio aos meus pais e aos meus
irmãos, que sempre me apoiaram”.
Todos os 90 bolsistas da Orquestra puderam concorrer e
nesta edição, foram selecionados 16 ﬁnalistas. Os cinco vencedores foram escolhidos por
uma banca examinadora, formada por reconhecidos músicos de diferentes instrumentos,
compositores, regentes e jornalistas da área de música erudita.
A audição ocorreu no dia 18 de
novembro, na sede da Emesp
Tom Jobim.
Após a cerimônia de premiação, a Orquestra Jovem
realizou concerto especial de
encerramento da temporada
de 2014, sob a regência de seu

Divulgação

Johann Cardoso Mariano Pereira é trompetista
diretor musical e maestro titular Cláudio Cruz. O concerto
reuniu cerca de 390 jovens, en-
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tre instrumentistas e cantores,
do programa Guri e da Emesp
Tom Jobim.

Com o prêmio que recebeu, o
jovem pretende dar o primeiro
passo para o grande sonho de
estudar música na Royal Academic, uma escola-academia de
música muito conceituada na
Inglaterra. “Talvez eu viaje até lá
para conhecer melhor as opções
de cursos livres. Há algum tempo
venho pensando em estudar fora
do país e esse prêmio é de grande
importância para dar mais um
passo nesta estrada”.
Mas o caminho de Johann na
música já é longo. Aliás, vem do
berço. “Meu pai sempre gostou de
música, tanto que meu nome é em
homenagem ao famoso compositor
erudito Johann Sebastian Bach”.
O pai ensinou música a Johann
e seus irmãos e, ainda crianças,
começaram a tocar na orquestra
da igreja. Seu primeiro instrumento foi o trompete, mas a pedido do pai, o músico mudou para a
trompa. “A orquestra precisava de
um trompista e meu pai me convenceu a trocar. Mesmo que meio
forçado, aprendi a tocar a trompa. Tentei voltar para o trompete
algumas vezes, mas meu pai não
deixou. Ainda bem! Com o tempo
passei a gostar e foi com a trompa
que fui aceito na Orquestra Jovem
do Estado em 2012. Hoje sou o
chefe de naipe dos trompistas.
Portanto, devo muito a meu pai”.
Atualmente bolsista da orquestra, ele já viajou para alguns
países da Europa e se apresentou
no Festival de Inverno de Campos
do Jordão, um dos principais do
país.
Além de estudar no exterior,
o músico tem outros projetos.
“Quem sabe um dia eu posso virar
um solista e poder solar com as
grandes orquestras do mundo?
Isso também é um grande sonho”.

Projeto Contraponto lança CD em noite de festa
ANA CAMILA CAMPOS
***
Uma noite de muita alegria
e comemoração. Assim pode
ser resumido o evento realizado pelo Instituto IA3
na noite de terça-feira
(16), na qual foi realizado o lançamento do CD
gravado pelos alunos do
Projeto Contraponto, realizado no clube do Braga,
no Santa Cecília.
O repertório da noite
incluiu todas as canções que
estão no CD e, no encerramento, foi oferecida uma canção de
Natal aos familiares e amigos
presentes, que ofereceu uma espécie de coquetel ao público que
apreciava as apresentações.
Familiares
A família Bispo tem três músicos representantes no projeto:
os gêmeos Eduardo e Leonardo
e a violoncelista Isabelle Bispo.
A irmã mais velha da trupe,
Giuliane Bispo, conta orgulhosa
sobre o esforço dos irmãos, que
tiveram muitas apresentações
durante o ano e que ﬁcaram

imensamente felizes e surpresos
com a oportunidade de participar da gravação do CD, que exigiu muito comprometimento.
Eduardo toca bombardino e
teve sua foto ilustrando o CD.
“Na terça-feira passada, quando
o professor me contou, pensei
que era a turma toda. Quando vi
que a foto era só minha foi um
baque”, revela.
A mãe, Ivana Mara Bispo,
comenta que essa oportunidade
Ana Camila Campos

O projeto Contraponto é beneﬁciado pela Lei Rouanet

do ﬁlho foi merecida. “A gente
sabe o quanto foi difícil para o
Eduardo conseguir conquistar
a embocadura para tocar bombardino. Ele sempre foi muito persistente por mais difícil que fosse. Sem contar
que desde os oito meses
ele tem problemas respiratórios, então é uma vitória e eu os apoio muito”,
reforça.
Ela ainda completa comentando sobre a trajetória
dos ﬁlhos e reconhece o quanto
a música foi importante na vida
dos três. “A música os envolveu
de tal maneira que fez a Isabelle
deixar 10 anos de balé para trás
e os gêmeos abandonarem a capoeira para se dedicarem à música”, destaca.
Composição
O CD possui nove faixas e
conta com participação do coral, da camerata de cordas e da
orquestra. São, em média, 60
alunos que participaram de um
processo de cerca de quatro meses, cujo primeiro passo foi a escolha do repertório.
A coordenadora do projeto,
Juliane Gonçalves e o coordenador pedagógico, Helison de Oliveira, classiﬁcaram o resultado
como satisfatório, reconhecendo o desenvolvimento dos participantes.
Simbolicamente, os CDS custam R$ 5 e os interessados em
adquirir podem entrar em contato pelo e-mail contato@ia3.
org.br.
O projeto
O projeto Contraponto é uma
realização do IA3 beneﬁciado
pela Lei Rouanet e realizado em
parceria com a empresa LyondellBasell. Ele atende jovens de
9 a 23 anos e teve início no primeiro semestre de 2013 – classiﬁcado como relativamente novo.

Ana Camila Campos

Coral canta faixas do disco do Contraponto
O vice presidente da instituição, João Osmar Junior,
agradeceu a presença de todos
e o trabalho desenvolvido pela
equipe, com o apoio da empresa
Basell, destacando que esse é o
resultado da primeira etapa de
formação dos alunos.
Balanço
Para o relações institucionais
do IA3, Rafael Takei, o ano foi de
grandes conquistas para a instituição. Ele enfatizou que especiﬁcamente sobre o Contraponto, é
muito satisfatório ver os jovens se
apresentando no coral e orquestra.

Takei relembrou, ainda, as
conquistas do IA3, como a inserção de mais de 60 jovens
no mercado de trabalho pelo
projeto Aprendiz na Empresa, além do ‘Projeto Primeiros
Passos’ - capacitação que jovens empreendedores abram
o próprio negócio. Além disso,
conquistou o Prêmio Volkswagen na Comunidade 2014 e
estabeleceu, para 2015, parceria com Embraer e GV do
Brasil, além das empresas que
já apoiam: Gerdau, Novellis e
Thermojet.
Ana Camila Campos

Família Bispo possui três representantes no álbum
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SAMU, PS Infantil e UPAs: projetos do Vereador Martim
Professor Osvaldo
Cesar pede melhorias no agradece o recapeamento
Dr. Marcos Aurélio que estão sendo
implementados pela atual Administração Loteamento Jardim Roseli do bairro Marieta Azeredo
AssessoriA

de
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plementar o atendimento
através de urgência móvel.
Segundo o vereador, o
SAMU é muito importante
porque atende rapidamente o paciente no local em
que ele está, faz o socorro
pré-hospitalar em casos de
emergência e, desta forma,
reduz o número de óbitos,
o tempo de internação em
hospitais e as sequelas
decorrentes da falta de
pronto-atendimento. “A
implantação do serviço será
mais uma conquista para a
população e para a melhoria
da saúde no município”,
afirma o vereador Dr. Marcos Aurélio.

F otos

P roFessor o sValdo ,

de

AssessoriA

Vereador MartiM cesar

O vereador Martim Cesar
(DEM) enviou solicitação ao
Poder Executivo para providências junto ao departamento
competente, no sentido de que
sejam feitas melhorias na calha
da rua Maria Vera de Oliveira
Faria, no Loteamento Jardim
Roseli, mais precisamente na
altura dos nº 34 e nº 38, pois
ocorreu um rebaixamento do
piso asfáltico, o qual vem dificultando o escoamento da água
pluvial, que está empoçando
no local.
Segurança no
Alto do Tabaú
O vereador Martim Cesar
solicita ao Prefeito Vito Ardito
providências junto ao departamento competente, no sentido
de que sejam notificados os
proprietários dos imóveis loca-

Vereador dr. Marcos aurélio

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

lizados na rua Dr. Eloy Chaves,
nº 184 e nº 186, no bairro Alto
do Tabaú. De acordo com o vereador, os mesmos se encontram
abandonados e estão servindo
de depósitos de lixo e abrigos
para moradores de rua, colocando em risco a segurança dos
vizinhos dos referidos imóveis.
Avenida Antônio
Pinheiro Júnior
O vereador Martim Cesar
pediu à Administração providências junto ao departamento
competente, para que sejam
feitas melhorias na sinalização
horizontal em toda extensão da
avenida Dr. Antônio Pinheiro
Júnior. “A falta da sinalização
adequada está colocando em
risco a segurança de veículos
e pedestres que trafegam pelo
local”, destaca o vereador.

Ricardo Piorino
Roderley Miotto –
Trabalho com Seriedade
demonstra fidelidade ao
Requerimen- ampliações de escolas, paviTransporte Complementar tos,Indicações,
Projetos de Lei, Sessões mentação de ruas, expansão
aProvado assegura

Solenes, Audiências Públicas,
Caminhadas e Visitas na
Comunidade e vistorias em
obras fazem parte constante da
agenda do vereador Roderley
Miotto (PSDB).
O Parlamentar tem sido
atuante em seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba. Só
neste ano de 2014, foram apresentados: 448 Requerimentos,
13 Projetos de Lei, além de
centenas de Indicações, Indicações de Projetos de Lei
e Emendas ao Orçamento
Municipal.
Entre seus pedidos destacam: construções de creches,

Percentual mínimo da categoria ”
de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

de galerias de rede de esgoto,
pedidos efetuados para todos
os bairros da cidade.
Como membro atuante da
Comissão de Saúde, Roderley
Miotto participou ativamente
das reuniões para que houvesse ainda este ano um novo
contrato para a prestação de
serviços na área da saúde no
município.
Em 2015, o vereador
Roderley Miotto pretende
intensificar seu trabalho para
que Pindamonhangaba receba
os investimentos necessários
na área da educação, saneamento, saúde, lazer, esporte,
obras e segurança.

Vereador ricardo Piorino

Atendendo solicitação
do Presidente da Câmara de Pindamonhangaba,
vereador Ricardo Piorino
(PDT), o Executivo Municipal encaminhou ao Poder
Legislativo o Projeto de Lei
Ordinária nº 188/2014 que
“Dispõe sobre a reserva para
o Transporte Complementar
no sistema de transporte
coletivo do município de
Pindamonhangaba”, visando assegurar um percentual
mínimo de 35% (trinta e
cinco por cento) do total da
frota de transporte coletivo
existente no município ao
transporte complementar.
A Emenda Aditiva nº
24/2014, ao referido Projeto de Lei, apresentada
pelo vereador Ricardo
Piorino, garante ainda a

participação de 2 (dois)
operadores por veículo da
frota relativa ao Transporte
Complementar.
Em sessão ordinária,
tanto o Projeto de Lei, quanto a Emenda Aditiva, foram
aprovados por unanimidade
na Casa Legislativa.
Assim, na atualidade, o
Projeto garante que cerca
de 30 profissionais (2 por
veículo) terão assegurados
o direito de atuarem no sistema de transporte complementar em Pindamonhangaba. “Foi mais uma vitória
desses profissionais e de
toda a população, já que
essa medida vai garantir um
maior e melhor atendimento no tocante ao transporte
público local”, finalizou o
vereador Ricardo Piorino.

AssessoriA

de
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AssessoriA

M arieta a zeredo

antes e dePois da construção de galerias

Vereador

no destaque , Foi o autor da solicitação atendida Pelo PreFeito

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) protocolou o Requerimento de Nº 216/2013,
solicitando ao Executivo
Municipal com cópia ao setor
competente, a possibilidade
de recapeamento do bairro
Marieta Azeredo, devido ao
grande número de buracos e
o asfalto que também estava
solto, o que ocasionava muito
pó e os diversos desníveis
que se encontravam nas ruas
do bairro, localizado no Distrito de Moreira César. Em
resposta ao Requerimento, o
vereador recebeu o ofício Nº
165/13 do Gabinete, dizendo
que o pedido estaria sendo
enviado para o setor competente para estudos sobre
o recapeamento das ruas,
logo após o recebimento da
resposta o vereador esteve
em reunião com o subprefeito
de Moreira César, onde foi
informado que primeiramen-

te iria ser realizado as obras
de instalação das galerias
de águas pluviais e que somente depois da instalação
das galerias seria retirado
todo o asfalto antigo para ser
feito todo o recapeamento do
bairro. Na semana do dia 1º
de dezembro, começaram as
obras de recapeamento nas
ruas do Marieta Azeredo,
no Distrito de Moreira César, deixando os moradores
contentes com a instalação
do novo asfalto no bairro.
O vereador Professor
Osvaldo ressalta a grande importância que foi dispensada
aos moradores deste bairro,
já que diversos problemas
enfrentados pelos moradores
relacionados a má conservação do asfalto das ruas foi
solucionada e acredita que
o trabalho feito em conjunto
sempre trará resultados positivos e beneficiará toda a
população.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

“P rojeto

MostraM ruas do

d e á g ua s P l u V i a i s , b e M c o M o o r e c a P e a M e n to d a s r ua s d o b a i r r o .
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O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), desde o início do seu primeiro
mandato, tem lutado por melhorias na área da saúde de
Pindamonhangaba e neste
ano de 2014, está muito feliz
com atual Administração,
pois o prefeito Vito Ardito
está se dedicando e empenhando para tornar realidade
todos os projetos de autoria
do vereador: a construção
do Pronto-Socorro Infantil
e das UPAs – que devem
desafogar o Pronto Socorro
Central e dar um melhor
atendimento a toda população de Pindamonhangaba
– e o SAMU, que irá com-

Vereadores aprovam taxa de
iluminação pública para 2015
Apenas um projeto de Lei constou da
Ordem do Dia da 45ª Sessão Ordinária do
ano de 2014, a última antes do recesso,
teve registrada apenas a ausência do
vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB).
O Projeto de Lei n° 182/2014, de
autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a regularização de túmulos
e terrenos abandonados no Cemitério
Municipal, e dá outras providências”, foi
adiado por 30 dias.
Inclusões
Nove Projetos e uma Emenda foram
inclusas na Ordem do Dia. Apenas um
Projeto foi adiado e os demais aprovados.
Projeto de Lei nº 186/2014, de autoria
do Executivo, que “Autoriza o Executivo
Municipal a conceder, a título oneroso,
para exploração comercial de espaço
destinado a funcionamento de um “Café”,
localizado no Palacete 10 de Julho, Centro
de Memória Barão Homem de Mello”, foi
aprovado por unanimidade.
O Projeto de Lei nº 187/2014,
também de autoria do Executivo, que
“Autoriza o Executivo Municipal a
realizar serviços, obras de manutenção,
limpeza e pavimentação de acessos nos
casos que especifica”, foi aprovado por
seis votos a três.
O projeto de Lei nº 188/2014, do
Executivo, que “Dispõe sobre a reserva
para o transporte complementar no Sistema de Transporte Coletivo do Município
de Pindamonhangaba”, e a Emenda nº
24/2014, de autoria do vereador Ricardo
Piorino (PDT) que “altera o Artigo 1º,
Parágrafo Único, que passa a ter a seguinte redação: Ao percentual mínimo
estabelecido no “caput” deste artigo
fica garantida a participação de 2 (dois)
operadores por veículo”, foram aprovados
por unanimidade.
O Projeto de Lei nº 190/2014, de
autoria do Executivo, que “Autoriza o
Executivo Municipal aditar o convênio
com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pindamonhangaba –

APAE”, foi aprovado por unanimidade.
O Projeto de Lei nº 191/2014, de
autoria do Executivo, que “Altera a Lei
n° 5.315, de 21 de dezembro de 2011, que
dispõe sobre o Festival de Música Carnavalesca — Marchinha no Município”, foi
aprovado por unanimidade. Este projeto
visa oficializar o Festival de Marchinhas
Carnavalescas de Pindamonhangaba, a
ser realizado anualmente antecedendo
os festejos carnavalescos, através da
Secretaria de Educação e Cultura.
O Projeto de Lei Complementar nº
14/2014, de autoria do Executivo, que
“Institui a Contribuição para Custeio da
Iluminação Pública prevista no artigo 149A da Constituição Federal”, foi aprovado
por seis votos a três. Este projeto é o que
trata sobre a taxa de iluminação pública
que passará a ser gerida pela Administração Municipal.
O Projeto de Lei Complementar nº
13/2014, de autoria do Executivo, que
“Altera anexos da Lei Complementar
nº 7, de 13 de fevereiro de 2008, que
institui a Classificação de Atividades no
Zoneamento Urbano do Município de
Pindamonhangaba”, foi aprovado por
sete votos a dois.
O Projeto de Lei Complementar
nº 12/2014, de autoria do Executivo,
que “Altera e acrescenta anexo da Lei
Complementar n° 03, de 10 de outubro
de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo do Município de Pindamonhangaba”, foi adiado por 60 dias, aguardando
parecer do CEPAM e do IBAM.
O Projeto de Decreto Legislativo nº
05/2014, de autoria do vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB),
que concede o Título de Mérito Legislativo ao senhor Waldomiro Benedito
de Abreu, pelo trabalho desenvolvido
para o engrandecimento do nome de
Pindamonhangaba foi aprovado por
unanimidade. A homenagem deverá ser
entregue em data a ser agendada pelo
autor da homenagem.
AssessoriA

de
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto
Assistentes

AssessoriA

de

de

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

ComuniCAção

imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)
www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

5

18 de dezembRo de 2014

aniversário

Rotary promove ‘Noite de Natal’
e comemora 63 anos em Pinda
Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

O secretário Pucineli falou sobre a trajetória dos 63 anos do clube

Estiveram presentes sócios, familiáres e amigos,
que celebraram o nascimento de Jesus

AnA CAmilA CAmpos
***
membros
rotarianos,
familiares e amigos se reuniram na Casa da Amizade
durante a noite de terçafeira (16) para um jantar de
natal e, também, celebrar
os 63 anos da instituição em
pindamonhangaba - que é

reunião no antigo Clube
literário. pucineli ainda
destacou alguns cidadãos
de destaque que fizeram
parte da instituição, como
Valdomiro de Abreu, José
Wadie milad, Joge samahá dentre outros.
Desses 36 fundadores,
dois ainda estão vivos e, um

comemorada no dia 22.
o secretário, professor
syllas pucineli, foi o responsável pelo discurso da noite.
Ele discorreu sobre os 63
anos de existência do clube
como uma entidade atuante, de relevantes serviços
prestados à comunidade.
“É difícil retratar um

ano de nossa instituição,
imaginem 63”, brincou.
Assim, ele iniciou relembrando o primeiro momento do Rotary, em dezembro de 1952, em que
havia 36 pessoas em torno
do presidente Gerson dos
santos mercadante, quando realizaram a primeira

deles, atuante. são: o provedor da santa Casa, monteclaro César, o Cobrinha, e
o educador e um dos idealizadores do Rotary pinda,
professor nelson pesciotta.
o atual presidente do
clube, nei santos moreira, falou sobre a honra de
reunir todos os presentes

para celebrar data especial
que é a do nascimento do
menino Jesus e a comemoração dos 63 anos do
Rotary pinda. Ele agradeceu a todos pela presença
e desejou Boas Festas, os
convidando para desfrutar
da festividade e do jantar,
posteriormente servido.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Ana Camila Campos

DECRETO Nº 5.128, DE 22 DE OUTUBRO DE 2014.
Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do inc. IV do art. 11 da Lei Municipal nº 5.555, de 17 de julho de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º
Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 345.000,00
(Trezentos e quarenta e cinco mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no
corrente exercício, classificados nas seguintes dotações:
02.00

ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

02.20 Fundo Social de Solidariedade
2037
Fundo Social de Solidariedade
08.244.0019.3
3.3.90.30 – Material de Consumo (11)
04.00

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

04.10 Gabinete do Secretário
2005
Precatórios Judiciais
04.122.0005.1
3.1.90.91 – Sentenças Judiciais (50)
10.00

5.000,00

R$ 64.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.15 Fundo Municipal de Saúde/ Vigilância em Saúde
2027
Manutenção DST/AIDS
10.305.0021.5
3.3.90.30 – Material de Consumo (367)
12.00

R$

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

10.40 Departamento de Segurança
2050
Operação Atividade Delegada
04.122.0026.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantat. Fixas- P. Civil (299)
11.00

R$ 38.000,00

R$ 38.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.31
Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
2018
Operação/ Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0025.2
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (412)
R$ 200.000,00

Papai Noel no Rotary

Art. 2º
Os recursos transpostos pelo artigo anterior correrão por conta de anulação das
seguintes dotações orçamentárias:

Um dos pontos altos da comemoração foi a chegada do Papai Noel, que alegrou os mais velhos e encantou os
pequenos. Ele foi recepcionado com vários fogos de artifício e entregou presentes para a criançada.

02.00

ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

02.20 Fundo Social de Solidariedade
1025
Equipamentos em Geral
08.244.0019.3
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (9)
04.00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
04.10 Gabinete do Secretário
2022
Custas Processuais
04.122.0005.1
3.1.90.91 – Sentenças Judiciais (51)
10.00

5.000,00

R$ 64.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.15 Fundo Municipal de Saúde/ Vigilância em Saúde
2026
Manutenção da Vigilância em Saúde
10.305.0021.5
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros- P. Física (364)
12.00

R$

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

10.40 Departamento de Segurança
2012
Operação e Manut. da Guarda Municipal
04.122.0026.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (298)
11.00

R$ 38.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.341, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR, a Sra. Eliana do Carmo de Barros Galdino, do emprego de provimento em
comissão de Coordenador Técnico da Educação, a partir de 02 de dezembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

DECRETO Nº 5.136, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014.
Homologa o Regimento Interno do Conselho Gestor do Fundo de Habitação - FHIS.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

R$ 38.000,00

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o Regimento Interno do Conselho Gestor do Fundo de Habitação
de Interesse Social - FHIS, conselho criado nos termos da Lei nº 4.793, de 21 de maio de 2008.
Parágrafo único. O Regimento Interno de que trata o “caput” passa a integrar este decreto.
Art. 2º.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Kennedy Flores Campos
Secretário de Habitação
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de novembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.31
Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
2046
Operação/ Manutenção – Ensino Fundamental/QESE
12.361.0025.5
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (413)
R$ 200.000,00
Art. 3º
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.728, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.
Altera dispositivo da Lei nº 664, de 18 de dezembro de 1962, que cria a Academia
Pindamonhangabense de Letras.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Altera o art. 6º da Lei nº 664, de 18 de dezembro de 1962, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 6º Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder espaço para a instalação e funcionamento da
Academia Pindamonhangabense de Letras.”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de novembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.415, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve designar a Comissão
constituída através da Portaria Interna nº 9.351, de 11 de fevereiro de 2014, para dar continuidade
à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2014, para que no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar de 11 de novembro de 2014, sejam concluídos os trabalhos da Comissão, nos termos
dos Memorando nº 1360/14-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 11 de novembro de 2014.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.416, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, NOMEIA os senhores: Thomaz Francisco de Oliveira Dantas da Gama (Presidente),
Wlademir do Nascimento e Márcia Alves da Costa (membros), para comporem a comissão de
abertura de Processo Administrativo Disciplinar para apurar inassiduidade habitual do servidor
Paulo Sergio da Silva I, matrícula 632100, conforme Processo nº 5600/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 29/12/2014 às 14:00 horas
AJUDANTE
23º PAULO MOREIRA DA SILVA
RUA JOVIANO BERNARDES, 82 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-030
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 08 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 396/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 396/14, referente à “Aquisição de
cimento Portland, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação, para ser utilizado
em diversas obras no município de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 08/01/15 às 8h
e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 397/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 397/14, referente à “Contratação
de empresa especializada em serviços de transporte escolar, compreendendo fretamento contínuo
de veículos convencionais e adaptados, em locais fixados pela contratante, pelo período de 200
(duzentos) dias letivos, durante o ano de 2015, com data inicial a ser definida pela contratante”,
com encerramento dia 06/01/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2014.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA

CNPJ 60.595.451/0001-40
EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2015
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei
nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o artigo 605 da CLT,
vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural,
com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural,
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II,
alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento
da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2015, devida por força do Decreto-lei
1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer,
impreterivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2015, em qualquer estabelecimento integrante
do sistema nacional de compensação bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical
Rural - CSR, até a data do vencimento (31 de janeiro de 2015), constituirá o produtor rural em
mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600
da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas
respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de
perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte
deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem
domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual
impugnação contra a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, por
escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada
no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021
ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da
CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil-CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos
Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 16 de dezembro de 2014
KÁTIA REGINA DE ABREU - Presidente

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

EDITAL DO CARNAVAL /2015
PERIODO DAS INSCRIÇÕES NO PROTOCOLO: 12 à

30 /Janeiro /2015

Data da ENTREGA das Licenças :

09 à 13 / Fevereiro /2015
O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G., CPF
e Comprovante de Endereço do Município de Pindamonhangaba.
Obs.: *NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES ! !
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação
Controle 217/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. BENEDITO DONIZETE DE OLIVEIRA,
responsável pelo imóvel situado a RUA PADRE HELVECIO DE AZEVEDO TOFULI, bairro VILAZ
PRADO, inscrito no município sob a sigla SE230.401.011.000, Quadra G-02 Lote 25, para que
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO
PREGÃO Nº. 372/2014
A Prefeitura comunica que o PP n° 372/14, que cuida da “Contratação de empresa especializada
para fornecimento de refeições para os Servidores Plantonistas do PSF (Programa Saúde da
Família) do Araretama e Servidores Plantonistas do Setor de Transporte, Campanhas de Vacinas e
em Campanhas Educativas, Pacientes Atendidos no CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) e
servidores plantonistas do pronto atendimento de Moreira Cesar pelo período de 12 (doze) meses”,
fica adiado SINE-DIE.
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 355/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 355/14, que cuida de “Aquisição de materiais de consumo
hospitalares para o pronto atendimento infantil, equipamentos hospitalares para CAPS-AD Centro
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas e bengalas e muletas para nova unidade de fisioterapia”,
a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra, em favor das empresas (itens/lotes): Camila Aparecida Minari (03, 13, 17, 19 e 21); Luiz C.
de Melo Souza Lorena ME (04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e
27). Item impróspero: 01. Itens desertos: 02 e 07.
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2014.
PREGÃO Nº. 357/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 357/14, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de desinsetização incluindo pragas peçonhentas, desratização e limpeza
de caixas d’água pelo período de 12 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes): Carlos
Roberto Machado ME (01, 02, 03, 04, 05 e 06).
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2014.
PREGÃO Nº. 364/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 364/14, que cuida de “Aquisição de impressora jato de tinta
multifuncional, impressora monocromática com tecnologia de impressão laser”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra,
em favor da empresa (itens/lotes): Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de
Informática Ltda. EPP (01, 02 e 04). Item impróspero: 03.
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2014.
PREGÃO Nº. 365/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 365/14, que cuida de “Aquisição de cadeira de rodas, cadeira
de rodas para banho e órtese”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor das empresas (itens/lotes): Abrahão Cesar do
Nascimento ME (14, 24, 25, 26 e 28); Luiz C. de Melo Souza Lorena ME (01, 10, 27 e 29); Ortopedia
Lapa Ltda. EPP (02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 34 e 35); Ortopedia Rita de Cássia
Ltda. EPP (08). Itens imprósperos: 11, 13 e 16. Itens cancelados: 12, 15, 21, 30, 31, 32 e 33.
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2014.
PREGÃO Nº. 391/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 391/14, que cuida de “Aquisição de cestas complementares
de alimentação para pacientes do programa do PAM”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (item/
lote): Guin Comércio e Representação Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2014.

COMUNICADO
LICENÇA DA CETESB
Vitta Química Indústria e Comércio Ltda. torna público que requereu na
CETESB a Renovação de Licença de Operação para fabricação de produtos
químicos inorgânicos À Avenida Dom João VI nº 600 Parque Empresarial Santa
Rita – Pindamonhangaba - SP.

A empresa Fábio Bortolin, LICENÇA
inscrita no CEIDA
Nº 500056467181,
CETESB situada a Sitio Pedra
Branca, nº 1000, em Pindamonhangaba-SP, representada pelo seu proprietário o
Sr Fábio Bortolin. Solicita o comparecimento de seu funcionário Everson Paulino
Silvério, portador da CTPS nº 022190, Serie 000400-SP, não comparece a empresa
citada acima desde o dia 07/11/2014, assim caracterizando rescisão por abandono de
emprego conforme o art. 482 Letra I da CLT.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
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CONSELHO-GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
REGIMENTO INTERNO
CONSELHO-GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
Pindamonhangaba-SP

§5° O Conselheiro que desejar manifestar-se quanto ao tema em discussão deverá solicitar
à palavra que será concedida por ordem de inscrição.

necessários para resolver situações de impasse;
IIrepresentar o Conselho, superintender seus serviços e assegurar seu
funcionamento;
IIIconvocar reuniões ordinárias e extraordinárias;
IVo voto de desempate nas deliberações do Conselho;
Vindicar, entre os servidores públicos municipais, o Secretário do ConselhoGestor do FHIS;
VIorganizar a pauta e o calendário das reuniões;
VIIassinar as correspondências do Conselho;
VIIIcomunicar, às entidades e/ou órgãos representado no Conselho, as ausências
de seus representados que excedam às previstas por este Regimento interno e solicitar sua
substituição;
IXestabelecer, ouvido o Conselho-Gestor do FHIS, as diretrizes, prioridades e
estratégias para a implementação da Política Municipal de Habitação de interesse Social e
do Plano Habitacional de Interesse Social;
Xelaborar a proposta orçamentária e controlar a execução do orçamento e dos
planos de aplicação anuais e plurianuais dos recursos do Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social - FHIS, em consonância com a legislação vigente;
XIexpedir Resoluções, na forma aprovada pelo Conselho-Gestor do FHIS;
XIIacompanhar e controlar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social - FHIS;
XIIIsubmeter à apreciação do Conselho as contas do Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social - FHIS, sem prejuízo das competências e prerrogativas dos órgãos de
controle interno e externo;
XIVsubsidiar o Conselho-Gestor do FHIS com estudos técnicos necessários ao
exercício de suas atividades.

§6° Ao proceder à votação o Presidente do Conselho deverá solicitar a manifestação da
plenária quanto aos votos favoráveis e contrários e às abstenções.

Parágrafo único - O Presidente do Conselho-Gestor do FHIS será substituído, nas suas
ausências e impedimentos, pelo Secretário do Conselho-Gestor FHIS.

§7° Durante a votação só será admitido o uso da palavra para encaminhamento de votação,
declaração de voto ou pedido de questão de ordem.

Seção VI - Do Secretário

trinta minutos, a critério dos Conselheiros, sendo desenvolvida na seguinte ordem:
IIIIIIIV-

expediente;
deliberação;
palavra livre;
encerramento.

CAPÍTULO I
§1° O expediente terá duração máxima de 15 (quinze) minutos e abrangerá:

DA NATUREZA, COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Art. 1° - O Conselho-Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, ou
simplesmente - Conselho-Gestor do FHIS, órgão consultivo e deliberativo, de composição
paritária e vinculado à Secretaria Municipal de Habitação, sendo um dos responsáveis pela
Política Municipal de Habitação de Interesse Social, devendo orientar as ações voltadas ao
Plano Habitacional de Interesse Social.

Ileitura, discussão e votação da ata da sessão anterior;
IIapresentação, pelo Secretário, dos avisos, comunicações. correspondências e
documentos de interesse do Conselho;
IIIleitura da pauta.
§2° A deliberação compreende a discussão e votação dos assuntos da pauta.
§3° O Presidente do Conselho, em função da extensão da pauta, definirá, no início da
reunião, o tempo máximo para discussão de cada assunto e, por via de conseqüência,
Iimitará o tempo de manifestação de cada Conselheiro sobre aquele assunto.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO-GESTOR

§4° Anunciada a apreciação de um assunto, far-se-á a exposição da matéria, passando-se
a discussão e a posterior votação.

Seção l - Da Composição do Conselho
Art. 2° - O Conselho-Gestor do FHIS, sob a presidência do Secretário Municipal de
Habitação, será composto por 12 (doze) membros, titulares e suplentes indicados pelos
respectivos órgãos e entidades que representam e nomeados por ato do Prefeito, sendo:
I2 (dois) representantes da Secretaria de Habitação;
II1 (um) representante da Secretaria de Obras;
III1 (um) representante da Secretaria de Saúde e Assistência Social;
IV1 (um) representante da Secretaria de Planejamento;
V1 (um) representante da Secretaria de Finanças;
VI1 (um) representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos;
VII2 (dois) representante das Associações de Bairros;
VIII1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil;
IX1 (um) representante da Associação dos Servidores Públicos Municipais;
X1 (um) representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e
Agronomia – CREA.
§1° A presidência do Conselho-Gestor do FHIS será exercida pelo Secretário de Habitação.
§2° O presidente do Conselho-Gestor do FHIS exercerá o voto de qualidade.
§3° Competirá a Secretaria Municipal de Habitação proporcionar ao Conselho-Gestor do
FHIS os meios necessários para o exercício das competências.
§4° No prazo de 90 (noventa) dias antes do término do mandato dos conselheiros a
Secretaria do Conselho-Gestor do FHIS solicitará, através de ofício, a indicação dos
representantes especificados no art. 5° da Lei Municipal n° 4.793 de 21 de maio de 2008,
fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o recebimento dessas indicações.
§5° A lista dos representantes eleitos e indicados para a constituição do Conselho-Gestor do
FHIS no mandato subseqüente será encaminhada pelo Secretário do Conselho-Gestor do
FHIS a Secretaria de Assuntos Jurídicos desta Prefeitura Municipal, para oficialização dos
titulares e suplentes através de portaria do Executivo Municipal, a ser publicada 15 (quinze)
dias antes do término dos mandatos em vigor.
Seção ll - Do Mandato do Conselheiro
Art. 3° - O mandato dos Conselheiros será exercido gratuitamente, pelo período de 02 (dois)
anos, permitida sua recondução, ficando expressamente vedada à concessão de qualquer
tipo de remuneração, vantagem ou beneficio de natureza pecuniária, sendo considerado,
sua participação de relevante interesse público.

§8° Para os efeitos de registro em ata só serão consideradas declarações de voto, se o
Conselheiro, expressamente, requerer.
§9° A decisão de matéria constante da pauta poderá ser adiada por deliberação do
Conselho, a pedido de qualquer um de seus membros, desde que devidamente justificada.
§10° As deliberações do Conselho-Gestor do FHIS serão objeto de Resoluções a serem
expedidas pelo Presidente.
§ 11° o Presidente do Conselho-Gestor do FHIS poderá excepcionalmente, permitir a
inclusão de solicitação de matéria extra-pauta, considerando a relevância e a urgência da
matéria

Seção lV - Das Competências do Conselho

Art. 11 - A função de Secretário será exercida por um servidor público municipal, designado
pelo Presidente, competindo-lhe:
Iorganizar, juntamente com o Presidente, a pauta dos trabalhos para cada
sessão;
IIenviar o material aos Conselheiros e Suplentes;
IIIredigir as atas das reuniões;
IVinscrever as pessoas presentes à reunião que quiserem manifestar sua opinião
sobre determinado assunto da pauta;
Vorganizar espaços físicos e materiais das reuniões do Conselho;
VIcolher a assinatura dos Conselheiros na lista de presença;
VIIdigitar e expedir a correspondência a ser assinada pelo Presidente;
VIIImanter em arquivos os documentos expedidos e recebidos pelo Conselho;
IXmanter atualizado o controle da freqüência dos Conselheiros;
Xcomunicar ao Presidente quais os Conselheiros que excederam as ausências
previstas por este Regimento Interno;
§1° Os Conselheiros deverão receber, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da
reunião ordinária, preferencialmente, via correio eletrônico:

Art. 8° - Ao Conselho-Gestor do FHIS compete:
Iestabelecer diretrizes e fixar criterios para a priorização de linhas de ação,
alocação de recursos do FHIS e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais,
observado o disposto nesta Lei, a politica e o plano municipal de habitação;
IIaprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos
recursos do FHIS;
IIIfixar critérios para a priorização de linhas de ações;
IVdeliberar sobre as contas do FHIS;
Vdirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao
FHIS, nas matérias de sua competência;
VIaprovar Relatório de Gestão do Fundo Local de Habitação de Interesse Social –
FLHIS;
VIIaprovar seu regimento interno.

Art. 4° - Perderá o mandato o Conselheiro que faltar, sem justificativa, a 3 (três) sessões
ordinárias consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, devendo assumir, imediatamente, seu
suplente.

§1° As diretrizes e critérios previstos no inciso I do caput deste artigo deverão observar
ainda as normas emanadas do Conselho-Gestor do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social, de que trata a Lei Federal n° 11.124, de 16 de junho de 2005, nos casos
em que o FHIS vier a receber recursos federais.

Parágrafo único - Ocorrendo as faltas nos limites previstos neste artigo, inclusive do
suplente, à entidade representada será demandada para que indique novos representantes,
titular e suplente, para completarem o mandato.

§2° O Conselho-Gestor do FHIS promoverá ampla publicidade das formas e critérios
de acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de
atendimento habitacional.

Seção lll - Das Reuniões do Conselho

§3° Dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas
objeto de intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos financiamentos e
subsídios concedidos, de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização pela sociedade.

IIIIII-

a ata da reunião anterior;
a pauta da reunião ordinária;
em avulso, o material objeto da pauta;

§2° 0 membro do Conselho que tiver assunto a ser incluído na pauta deverá, com
Antecedência mínima de 10 (dez) dias, encaminhá-Ia por escrito, preferencialmente via
correio eletrônico, ao Secretário, que o submeterá ao Presidente.
§3° Quinze dias após a reunião, o Secretário deverá encaminhar aos conselheiros,
preferencialmente via correio eletrônico, a ata da reunião e estes deverão devolvê-la,
devidamente analisada e com as alterações que julgarem necessárias, ao Secretário, até
10 (dez) dias antes da próxima reunião.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5° - As reuniões ordinárias do Conselho-Gestor do FHIS serão bimestrais, segundo
o cronograma fixado pelo plenário no início de cada exercicio e, extraordinariamente,
mediante convocação de seu Presidente ou ainda, pela maioria de seus membros, sendo
exigido, nesta hipótese, justificativa por escrito ao Presidente do Conselho.
§1° As reuniões do Conselho-Gestor do FHIS serão iniciadas com a presença de, pelo
menos, um terço dos Conselheiros e suas deliberações tomadas por maioria de votos dos
presentes.
§2° A convocação será feita por escrito, com antecedência mínima de 8 (oito) dias para
sessões ordinárias e de 24 (vinte e quatro) horas para sessões extraordinárias.

§4° O Conselho-Gestor do FHIS promoverá audiências públicas e conferências,
representativas dos segmentos sociais existentes, para debater e avaliar critérios de
alocação de recursos e programas habitacionais existentes.
Art. 9° - É dever do Conselheiro o comparecimento às sessões, tanto ordinárias como
extraordinárias, cabendo o voto ao titular, devendo este justificar, previamente ou na reunião
seguinte, por escrito, a impossibilidade de comparecimento à reunião.
Parágrafo único - Quando o titular estiver impedido ou impossibilitado de comparecer
deverá comunicar o fato ao respectivo suplente, em tempo, para que ocorra a substituição.

Subseção l - Da forma, tempo e ordem das Reuniões
Seção V - Da Competência do Presidente

Art. 12 - O Conselho-Gestor do FHIS reunir-se-á em local previamente definido na
Convocação.
Art. 13 - A reunião extraordinária obedecerá à forma deste Regimento e sua pauta Iimitarse-á ao assunto que deu causa a convocação.
Art.14 - Poderão participar das reuniões a convite dos membros do Conselho ou de seu
Presidente, com direito a voz, representantes de órgãos públicos e de entidades privadas,
cuja área de competência se relacione com o assunto a ser discutido.
Art.15 - Todas as reuniões serão abertas à comunidade, que poderá manifestar-se, mediante
inscrição prévia junto ao Secretário do Conselho, sobre o assunto em pauta que for de seu
interesse, tendo, no máximo, 3 (três) minutos para defender seu ponto de vista.
Art. 16 - O Município expedirá documento de identificação aos membros do Conselho.
Art. 17 - Quaisquer alterações deste Regimento serão propostas em sessão do Conselho,
discutidas e votadas em sessões posteriores.
Art. 18 - Os casos omissos neste regimento serão decididos pelo Plenário.

Art. 6° - As reuniões do Conselho-Gestor do FHIS serão Iavradas em ata de forma suscinta
e a lista de presença fará parte integrante desta, sendo que assinam a ata o presidente e
o secretario.

Art. 10 - Compete ao Presidente do Conselho-Gestor do FHIS:

Art. 7° - As reuniões terão duração máxima de 2 (duas) horas, prorrogáveis, por no máximo,

Ipresidir as sessões, coordenando os trabalhos, resolvendo as questões de
ordem, conduzindo os debates, apurando as votações e estabelecendo os procedimentos

Art. 19 - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.127, DE 20 DE OUTUBRO DE 2014.
Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do inc. IV do art. 11 da Lei Municipal nº 5.555, de 17 de julho de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º
Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 970.000,00
(novecentos e setenta mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente
exercício, classificados nas seguintes dotações:
05.00

06.00

09.00

R$ 32.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.20 Departamento de Administração da Educação
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
12.361.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (382)

16.00

SECRETARIA DE FINANÇAS

05.40 Departamento de Turismo
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
23.695.0018.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (101)
R$ 100.000,00
06.00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

09.40 Departamento de Arrecadação
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (263)

07.00
R$

9.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

10.10 Gabinete do Secretário
1025
Equipamentos em Geral
04.122.0005.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (272) R$
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.11 Fundo Municipal de Saúde/ Gestão
2025
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.301.0020.1
3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil (313)
R$ 10.000,00
11.13 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)

11.00

09.00

R$ 20.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

R$

8.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.12 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
2025
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.301.0020.1
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros P. Física (325)
R$ 24.000,00
2036
Manutenção Atenção Básica
10.301.0020.5
3.3.90.30 – Material de Consumo (326)
R$ 50.000,00
11.13 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
2028
Manutenção Cerest
10.331.0020.5
3.3.90.30 – Material de Consumo (342)
R$ 30.000,00

11.40 Departamento de Assistência Social de Moreira César
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
08.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (375)

R$ 80.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.25 Departamento de Gestão Educacional
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
12.361.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (394)

R$ 55.000,00

12.31 Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
2046
Operação/ Manutenção – Ensino Fundamental/QESE
12.361.0025.5
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (413)
R$ 400.000,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.20 Departamento de Esportes
1006
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer
27.812.0017.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações (467)

R$ 120.000,00

Art. 3º
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
R$

4.000,00
Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2014.

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

08.30 Departamento de Serviços Municipais
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (190)

Reserva de Contingência
9.9.99.99 – Reserva de Contingência (253)

10.40 Departamento de Segurança
2012
Operação e Manut. da Guarda Municipal
04.122.0026.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (298)

13.00
R$ 32.000,00

SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO

07.20 Departamento de Comunicação
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (149)
08.00

8.000,00

10.00

12.00

06.50 Departamento de Ações Fundiárias
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (133)

11.00

R$ 17.000,00
R$ 4.000,00

Art. 2º
Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de anulação
das seguintes dotações orçamentárias:
05.00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
R$ 20.000,00

9001
99.999.0030.1

11.14 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Farmacêutica
2025
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.302.0020.1
3.3.90.32 – Material, Bem ou Serv. distr. Gratuita (347) R$ 18.000,00

R$ 100.000,00

09.20 Departamento de Finanças
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.123.0005.5
3.3.90.93 – Indenizações e Restituições (247)
R$ 120.000,00

10.00

R$ 55.000,00

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

16.00 Secretaria de Relações Institucionais
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (561)
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (562)

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

08.20 Departamento de Obras e Viação
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (184)

R$ 19.000,00
R$ 8.000,00
R$ 50.000,00
R$ 80.000,00

12.21 Departamento de Administração da Educação/ Merenda Escolar
2013
Manutenção e Serviços de Merenda Escolar
12.306.0009.5
3.3.90.30 – Material de Consumo (392)
R$ 400.000,00

SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO

07.20 Departamento de Comunicação
2041
Manutenção de Eventos
04.131.0024.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (153)
08.00

3.000,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

06.20 Departamento de Projetos e Obras Públicas
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P. Civil (115)
07.00

R$

Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
3.3.90.30 – Material de Consumo (336)
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros P. Física (338)
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (339)
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (340)

11.15 Fundo Municipal de Saúde/ Vigilância em Saúde
1025
Equipamentos em Geral
10.305.0021.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (361) R$ 30.000,00
2026
Manutenção da Vigilância em Saúde
10.305.0021.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (366)
R$ 5.000,00
12.00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

05.10 Gabinete do Secretário
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (68)

2025
10.302.0020.1
10.302.0020.1
10.302.0020.5
10.302.0020.1

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
R$ 20.000,00

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

SECRETARIA DE FINANÇAS
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de outubro de 2014.

09.20 Departamento de Finanças
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (240)

R$

9.000,00

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

QUINTA-FEIRA

Pindamonhangaba
Arquivo pessoal

entrevista
TExTO ODirLEy PErEirA

“

Quem nasce lagartixa pode virar
jacaré”. Está é uma frase muito usada por Luis Henrique Nunes, o Luis da
Autopinda, para motivar os funcionários da concessionária, sobretudo os
mais jovens. Ele repete a citação há
anos, porque se recorda da sua trajetória dentro da empresa, onde começou fazendo limpeza na seção de peças,
em 1987. Na época, trabalhava como
office boy na Rádio Difusora e havia
recebido o convite de seu amigo Isac
– que conhecera na Igreja Cristã do
Brasil (Alto Cardoso). “Ele trabalhava na seção de peças e me informou de
uma vaga na área de limpeza. Aceitei
porque era um novo desafio e porque
sempre gostei de carro. Nesse tempo, a
Autopinda ficava na ‘entrada da cidade’, onde é hoje o colégio Progressão.
A empresa acompanhou o crescimento
de Pinda e continuou na entrada da cidade, mas hoje colada com a Dutra.

DeDicAção
Luis conta que se dedicava muito para deixar
tudo em seu setor em
perfeitas condições.
Além disso, segundo
ele, sempre buscou conhecer outras atividades
da área. “Não me limitava a fazer o meu serviço.
Gostava de observar os
outros funcionários, suas
atribuições, como atendiam os clientes, onde
buscavam os materiais e
com isso fui aprendendo
bastante”.
Luis afirma que as
pessoas devem estar preparadas. “São poucas às
vezes na vida em que um
cavalo passa selado esperando para ser montado. Quando o meu cavalo passou, eu agarrei a
oportunidade e cada vez
me prendo mais para não
soltá-lo nem cair”. Esse

Odirley Pereira

mios,
Clean, sala contém apenas prê
de
xe
pei
foto dos funcionários,
a de
estimação, quadro com planilh
aro
marketing e miniatura de Cam

”

SuceSSo De venDAS
Dois anos depois de atingir o topo dentro da empresa, a Autopinda recebeu em 2013, pela primeira
vez, o selo de Concessionaria Chevrolet Classe A – maior patamar de qualidade de venda, pós-venda,
serviço e atendimento entregue pela General Motors às lojas de sua marca.
Na ocasião, toda a concessionária comemorou o feito inédito, que se manteve no ano de 2014. “Pela
segunda vez consecutiva recebemos o prêmio, o que demonstra toda nossa qualidade. E isso é o sucesso
de toda nossa equipe, composta por 49 funcionários diretos, 11 terceirizados, e aos nossos clientes, que
nos ajudam nessa caminhada”.
Da sua trajetória de infância no Jardim Imperial, passando por estudos na escola João Martins de
Almeida, cursos de mecânica no Senai, técnico na mesma área na Etec João Gomes de Araújo (antigo
Instituto) e faculdade de propaganda e marketing na Anhanguera, Luis tentou absorver tudo que a vida
lhe ensinou, não apenas nas salas de aula, mas principalmente no relacionamento com as pessoas e nos
ensinamentos de seus pais (José Benedito e Marlene).

PerfiL Do PúbLico
Em 27 anos no mercador automobilístico, Luis Henrique já conheceu todo tipo de clientes, dos tradicionais conversadores, aos estilos mais radicais e aventureiros. Ele também traça o perfil do consumidor de Pindamonhangaba, de acordo com o volume de vendas na loja. Segundo ele, os veículos mais
vendidos hoje são Onix e Prisma – representando cerca de 30% do volume total, posteriormente vêm os
carros de valor médio, como Cruze, Spin, e alguns Tracker, para completar quase que a totalidade aparecem os mais básicos como Celta e Classic e outros com pouca saída, como a linha Sonic hack e sedan,
por fim aparecem Captiva, S10 e os importados.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Ciclista, ele gosta de subir a serra em direção a Campos do Jordão

o outro LuiS - eSPortiStA e vioLiniStA
apenas de passar de 10 a 12 horas
por dia dentro da autopinda, Luis arruma
tempo para atividades de lazer e religiosa.
evangélico, foi criado dentro da doutrina
da Cristã do brasil, onde conheceu isac e
também onde aprendeu a tocar violino – um
de seus hobbies. “iniciei minha formação
como músico dentro da igreja e o violino
sempre me ‘tocou profundamente’. hoje,
além de tocar nas horas vagas, ensino meu
filho Henrique (11 anos) o mesmo hábito.
Tocamos e ouvimos música erudita juntos.
gostamos muito de amadeus mozart e outros
do período clássico”.
Luis também acompanha as atividades
da filha Larissa (20 anos), estudante de

Tribuna do Norte

Luis relata trajetória que contribuiu
para a Autopinda ter nota A da GM

é outro ensinamento de
Luis para os funcionários. “Tento colocar na
cabeça deles que é preciso conhecer o seu setor, a
empresa, as atividades de
todos. Uma hora a oportunidade surge e aí só vai
conquistar o espaço quem
estiver preparado. Por
isso, é importante a dedicação, o aprendizado, a
pró-atividade e o estudo.
Todos têm a chance, mas
o sucesso depende daquilo
que cada um faz, por isso
uso a frase da lagartixa”.
Dentro da Autopinda,
a ascensão de Luis passou
da limpeza na seção de
peças para a gerência de
peças (1993), gerência de
pós venda, que abrange
peça e oficina (2003), gerência de vendas (2008),
até assumir toda a concessionária (2011).

Luis e seu filho Henrique

18 de dezembro de 2014

enfermagem. “gosto de estar sempre perto
dela e acompanhar seu desenvolvimento
nos estudos, a vida pessoal, e dar
conselhos”.
o esforço esportivo também é uma das
marcas de Luis. Segundo ele, hoje não
tem muito tempo para malhar, mas gosta
de frequentar a academia Flex e sempre
que pode faz exercícios físicos. “Também
adora pedalar, que é hoje o que mais faço
de esporte. Tenho disputado provas e feito
grandes percursos com meus amigos”.
Torcedor do tricampeão mundial, o São
Paulo, ele também gosta de bater bola e atua
com os veteranos do ‘dentadura’, embora
confesse que tem sido difícil arrumar tempo.

Arquivo pessoal

Filha Larissa

futuro DA eMPreSA
Embora tenha atingido o ápice
profissional dentro da empresa
onde trabalha, para ele o desafio
agora é outro. “Temos que buscar
a perfeição na venda, pós-venda,
serviços e atendimento, buscar a
melhoria contínua, para conquistar
o selo novamente e agradar nossos
clientes. Temos que nos manter
nossa liderança no mercado regional,
aumentar o volume de vendas de
novos e seminovos e expandir a
loja, contratar mais trabalhadores e
mantermos o otimismo e a fé”.
Luis, reconhece que o cenário
econômico brasileiro não é dos

melhores, mas acredita que no
diferencial da autopinda. “não
apenas pelo selo ‘a’ da gm, mas pela
competência e atenção da nossa
equipe e pelo nosso produto de
muita qualidade, acredito que iremos
superar este momento difícil na
economia do país. e o cliente
pode ter certeza que aqui
buscaremos a melhor forma para que
ele saia satisfeito com sua compra
ou revisão, tanto para área de
seminovos, que temos cerca de 100
de diversas marcas, e principalmente
em toda a linha zero km da
Chevrolet”.

