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“Por entender usurpada a iniciativa reservada ao Chefe do
Poder Executivo para instauração do processo legislativo em
tema concernente à definição do regime jurídico dos servidores
públicos (CF, art. 61, § 1º, II, c), de observância obrigatória
pelos Estados-membros, o Tribunal julgou procedente pedido
formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado
de Santa Catarina para declarar a inconstitucionalidade do
inciso III do art. 26; do art. 27 e seus incisos e parágrafos, e do
parágrafo único do art. 85, todos da Lei Complementar esta-
dual 170/98, de origem parlamentar, os quais dispõem sobre
jornada de trabalho, distribuição de carga horária, lotação dos
profissionais da educação e uso dos espaços físicos e recursos
humanos e materiais do Estado e de seus Municípios na orga-
nização do Sistema de Ensino. O Tribunal não conheceu da
ação direta relativamente ao art. 88 do mesmo diploma legal,
que fixou prazo de 60 dias para que o Chefe do Poder
Executivo remetesse à Assembléia Legislativa projeto de lei
compatibilizando o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério
Público estadual às disposições da lei impugnada, tendo em
conta que o artigo em questão tivera exaurido o seu intento
com a publicação da Lei Complementar estadual 351/2006.”
(ADI 1.895, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 2-8-
07, Informativo 474)”

Dessa forma, a decisão sobre a efetivação de atos dessa
natureza é privativa do Chefe do Executivo, a quem cabe, no
exercício da competência deferida pela Carta Federal.

Sensibilizado com a propositura de autoria do deputado
Edson Giriboni, o Chefe do Poder Executivo empreendeu estu-
dos no sentido de acolher a sugestão proposta pelo parlamen-
tar, vetada por razões estritamente de ordem jurídico constitu-
cional.

Em sua Mensagem, inclusive, o Governador reconheceu a
relevância da matéria que vai muito além de uma adequação
das leis indicadas às disposições do texto constitucional fede-
ral, ao Código Civil e ao Estatuto da Criança e do Adolescente,
relacionados à unidade familiar, aperfeiçoando a disciplina da
licença à gestante, da licença-paternidade e da licença por
adoção, com o objetivo principal de fortalecer vínculos afetivos
entre pais e filhos.

Por todo o exposto, sob os aspectos que ora nos compete
examinar, entendemos que assiste razão o Chefe do Poder
Executivo, eis que a matéria fere princípios constitucionais
vigentes, motivo pelo deva ser mantido o veto governamental,
rejeitando-se, via de conseqüência o Projeto de lei
Complementar n.º 13, de 2007.

a) Barros Munhoz - Relator Especial

PARECER Nº 3099 ,DE 2008
DE RELATOR ESPECIAL, EM SUBSTITUIÇÃO
AO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº
1175, DE 2007, VETADO TOTALMENTE
De autoria do nobre Deputado Davi Zaia, o projeto em

epígrafe tem o objetivo de estabelecer limite para emissão de
enxofre proveniente do diesel comercializado no Estado.

Após o trâmite regimental, foi o projeto aprovado em
Sessão de 30 de abril de 2008, sendo expedido o competente
Autógrafo de nº 27.728.

Através da Mensagem A-nº 086/2008, o senhor
Governador do Estado, usando da faculdade que lhe confere o
artigo 28, § 1º, combinado com o artigo 47, inciso IV da
Constituição Estadual, vetou totalmente o projeto.

Nessas condições, a propositura retorna ao exame deste
Poder.

Por força do despacho do senhor Presidente (fls. 15 v), foi
o projeto encaminhado ao exame das Comissões, competindo-
nos nesta oportunidade, na qualidade de relator especial e
face à não-manifestação da Comissão de Constituição e Justiça
no prazo regimental, analisar a matéria vetada quanto ao
aspecto constitucional, legal e jurídico.

Nesta qualidade, verificamos que o Sr. Governador inter-
pôs suas razões de veto à presente propositura dentro do
prazo estabelecido na Constituição Estadual, obedecendo,
inclusive, ao prazo de 15 dias contados da data do recebimen-
to do Projeto, indicado no parágrafo primeiro do mesmo artigo
28 da Constituição Estadual. Todavia, somos compelidos a dis-
cordar das razões invocadas pelo Governador.

Em suas razões, o Senhor Chefe do Poder Executivo alega
que o projeto fere os artigos 177 e 238 da Constituição Federal
e que cabe a União editar leis de âmbito nacional, disciplinan-
do e pormenorizando a matéria.

Contudo, não podemos concordar com o Senhor
Governador, pois entendemos que se trata de projeto de natu-
reza legislativa e, quanto à iniciativa, de competência concor-
rente, em obediência aos ditames dos artigos 21, inciso III, e
24, “caput”, da Constituição Estadual e 146, inciso III, do
Regimento Interno.

Ante o exposto, sob o aspecto que nos cabe examinar,
manifestamo-nos favoravelmente ao Projeto de lei nº 1175, de
2007, e, conseqüentemente, contrariamente ao veto oposto
pelo senhor Governador.

É o nosso parecer.
a) Roberto Morais - Relator Especial

PARECER N 3100, DE 2008
DE RELATOR ESPECIAL, EM SUBSTITUIÇÃO
AO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE, SOBRE O PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 441, DE 2005
O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe reconhece a

decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, no
acórdão referente ao Processo TC - 028915/026/01, verificou
irregularidades em contrato firmado entre o Departamento de
Suprimentos e Atividades Complementares (DSAC) da
Coordenadoria Geral de Administração da Secretaria Estadual
da Fazenda e a Empresa Limpadora Centro Ltda.

Por meio do ofício C. ECR. n. 322/2003, o Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Eduardo
Bittencourt Carvalho, encaminhou a esta Casa a documenta-
ção relativa ao processo TC - 028915/026/01, que decidiu pela
invalidade jurídica do Contrato celebrado em 24 de setembro
de 2001, entre o Departamento de Suprimentos e Atividades
Complementares (DSAC) da Coordenadoria Geral de
Administração da Secretaria Estadual da Fazenda, mediante
dispensa de licitação.

Nos termos do artigo 239 da Consolidação do Regimento
Interno da Assembléia Legislativa, foi o processo encaminhado
ao exame da Comissão de Finanças e Orçamento que, não
apresentando manifestação tempestiva, suscitou a designação
de Relator Especial. Este, por seu turno, decidiu pela apresen-
tação do presente Projeto de Decreto Legislativo.

Submetido ao exame da Comissão de Fiscalização e
Controle, não mereceu a presente proposição pronunciamento
tempestivo, o que deu ensejo à designação deste Relator
Especial.

É o relatório.
Do exame dos autos verifica-se que a invalidade jurídica

imputada à licitação promovida pela Secretaria fundamenta-se
na dispensa da licitação necessária à contratação de forneci-
mento de bens ou de prestação de serviços a Administração
Pública. Não tendo a Colenda Corte de Contas reconhecido o
amparo legal para a celebração de contrato de emergência
entre a Secretaria Estadual da Fazenda e a Empresa Limpadora
Centro Ltda., o mencionado órgão da Administração Pública
foi instado a manifestar-se nos autos a respeito da matéria.

No entanto, sentimos em reconhecer que o fundamento
normativo indicado pela Secretaria da Fazenda para a celebra-
ção do contrato não precedido de licitação não é pertinente à
matéria, visto que os fatos narrados pelo órgão não se enqua-
dram na hipótese contida no artigo 24, IV, da Lei Federal n.
8.666, de 1993. Tanto assim, que mesmo a Douta Procuradoria
da Fazenda Estadual pronunciou-se pela invalidade da avença.

Com efeito diz o mencionado dispositivo legal que a licita-
ção só é dispensável

“ nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de situação
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendi-
mento da situação emergencial ou calamitosa e para as parce-
las de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininter-
ruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade,
vedada a prorrogação dos respectivos contratos”.

No caso em apreço, não nos parece configurada nenhuma
das situações previstas no artigo mencionado, razão pela qual
só podemos concluir pelo acerto da decisão proferida pela
Egrégia Corte de Contas.

Por outro lado, estando exaurida a matéria no plano fáti-
co, nenhuma providência cabe ao Parlamento, não incumbindo
a este órgão lembrar outros Poderes ou Entes Públicos de suas
atribuições institucionais, razão pela qual não podemos ratifi-
car integralmente os termos do presente projeto.

Ante o exposto, nossa manifestação é contrária à aprova-
ção do Projeto de Decreto Legislativo n. 441, de 2005.

É o nosso parecer.
a) Celso Giglio - Relator Especial

PARECER Nº 3101, DE 2008
DE RELATOR ESPECIAL, EM SUBSTITUIÇÃO
AO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE, SOBRE O PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 206, DE 2006
O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe reconhece a

decisão proferida no processo TC-034078/026/01, pelo qual o
Tribunal de Contas do Estado julgou irregular o contrato cele-
brado entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU e a empresa Engelux
Comercial e Construtora Ltda., assim como a respectiva con-
corrência pública e o ato determinativo da despesa.

Nos termos do artigo 239 da Consolidação do Regimento
Interno da Assembléia Legislativa encaminhou-se o presente
processo à Comissão de Finanças e Orçamento para que ela se
pronunciasse sobre a matéria. Não logrando aquele Órgão
manifestar-se no prazo regimental, foi designado Relator
Especial, que se manifestou pela apresentação do presente
Projeto de Decreto Legislativo.

Do exame dos autos verificamos que os autos cuidam de
contrato do qual são partes a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU e a socie-
dade Engelux Comercial e Construtora Ltda., que a Colenda
Corte de Contas entendeu por bem julgar irregular, assim como
a respectiva licitação e o ato determinativo da despesa, por deci-
são transitada em julgado em 02 de março de 2006.

A avença impugnada tinha por objeto a execução indireta,
sob o regime de empreitada integral, de duzentas unidades
habitacionais do tipo VII - 22F - V2, no empreendimento deno-
minado Poá “C/D” (Código RMPOA), localizado, como o pró-
prio nome sugere, no Município de Poá.

Ao decidir pela invalidade da licitação e dos atos subse-
qüentes, o Tribunal de Contas entendeu que careciam de fun-
damento legal (a) a exigência de que os licitantes comprovas-
sem a propriedade do terreno ou opção de compra do terreno
onde seriam edificadas as unidades objeto da avença e (b) a
cláusula que permitia ao vencedor o parcelamento da garantia
contratual (caução).

Instada a manifestar-se no processo, a CDHU manifestou-
se pela legalidade dos atos repelidos pela Corte de Contas,
argumentando, em resumo, (a) que a aquisição do terreno é
elemento substancial à modalidade de empreitada integral,
compreendendo esta o empreendimento em sua totalidade e
(b) que conforme o disposto no artigo 56, da Lei n. 8.666/93,
diploma que no direito brasileiro funciona como norma geral
das licitações, o parcelamento da caução é perfeitamente váli-
do, “inserindo-se no poder discricionário do contratante”.

A despeito de não restar comprovado nos autos deste pro-
cesso que o Erário houvesse sofrido qualquer lesão por conta
das cláusulas inadmitidas pelo Tribunal de Contas, este insistiu
em pronunciar-se pela invalidade das mesmas, emitindo,
assim, ao nosso juízo, condenação essencialmente formalista
dos atos em exame.

Formalista, conforme insistimos, porque é a própria Lei
das Licitações, que no seu artigo 10, ao tratar das formas pelas
quais as obras e serviços contratados pela Administração
Pública poderão ser executados, que prevê expressamente a
existência da empreitada integral:

“Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nas
seguintes formas:

I - execução direta;
II - execução indiretas, nos seguintes regimes
a) empreitada, por preço global;
b) empreitada por preço unitário;
c) empreitada integral”.
E no seu art. 6º, VIII, ‘e’, o mesmo diploma define a

empreitada integral nos seguintes termos:
“e) empreitada integral - quando se contrata um

empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas
as etapas da obra, serviços e instalações necessárias, sob intei-
ra responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contra-
tante em condições de entrada em operação, atendidos os
requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições
de segurança estrutural e operacional e com características
adequadas às finalidade para que foi contratada.”

Ora, ao rechaçar a exigência da aquisição do terreno pelo
contratado, como vem fazendo de modo recorrente, a Corte de
Contas sempre fundamentou o seu entendimento na crença de
que tal requisito restringiria a competição entre os licitantes, já
que, por definição, o empreiteiro de obras públicas tem como
objeto de atividade a construção civil e não o negócio imobiliário.

No entanto, a simples leitura do art. 6º, VIII, “e”, demons-
tra cabalmente que essa possibilidade já havia sido prevista
pelo legislador, pois quando este preconiza que, pela emprei-
tada integral, “se contrata um empreendimento em sua inte-
gralidade, compreendendo todas as etapas da obra, serviços e
instalações necessárias”, não se pode cogitar de empreende-
dor preso a sua especialidade, já que esta conduta se mostra-
ria incompatível com a plena execução do objeto contratual.

Por outro lado, carecendo os autos em tela de qualquer
comprovação de que tenha havido efetiva restrição da concor-
rência entre os licitantes, o argumento ventilado pelo Colendo
Juízo de Contas não merece ser acolhido por este Parlamento,
pois carece de base factual.

Ademais disso, não houve também no transcurso do pro-
cesso qualquer demonstração de que o Erário houvesse sofrido
qualquer lesão por conta das cláusulas tidas por ilegais, não
tendo sido sequer motivo de alegação a ocorrência de algum
dano à qualidade dos bens ou serviços oferecidos a coletivida-
de por meio contrato firmado entre a CDHU e a Engelux.

Por esta razão, a imputação de irregularidade à licitação e
ao contrato em exame se nos afigura completamente fora de
propósito. Mesmo o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o
Recurso Especial n. 111.527-DF, ponderou que:

“Não tendo sido comprovada a lesividade do ato impug-
nado e não tendo havido qualquer prejuízo ao patrimônio
público, não se justifica a sua anulação, porque a Constituição
e a lei de ação popular só prevêem a anulação de atos quando
lesivos ao patrimônio público, sendo insuficientes que eles
sejam ilegais. Como na espécie vertente, houve demonstração
e comprovação de não ter ocorrido qualquer prejuízo ao patri-
mônio público, nem mesmo a lesividade presumida do ato jus-
tifica a sua anulação, que seria inócua e sem sentido.” (1ª
Turma, rel. Min. Garcia Vieira, j. 17.2.1998, DJU, de 20.4.98).

Evidentemente que a lesividade do ato administrativo não
é condição essencial a sua anulação, sendo suficiente para
este propósito que se demonstre sua ilicitude, entendida esta
nos estreitos limites do direito administrativo. Ocorre, contudo,
que a condenação ora refutada tinha por fundamento a mera
presunção de dano ao interesse público em modalidade de
contrato administrativo que - conforme demonstramos -
encontrava irrefutável amparo na Lei de Licitações.

Não há, portanto, ao nosso juízo, uma única perna que
mantenha de pé a decisão proferida pelo Tribunal de Contas
do Estado, razão pela qual formamos a convicção que este
Parlamento não tem motivos para ratificá-la.

Ante o exposto, nossa manifestação é contrária à aprova-
ção do Projeto de Decreto Legislativo n. 206, de 2006.

É o nosso parecer.
a) Celso Giglio - Relator Especial

PARECER Nº 3102, DE 2008
DE RELATOR ESPECIAL, EM SUBSTITUIÇÃO
AO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, SOBRE O PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 10, DE 2008
O projeto de decreto legislativo em epígrafe, apresentado

por relator especial, o qual exarou parecer em substituição ao
da Comissão de Finanças e Orçamento, dispõe sobre o arquiva-
mento do Processo RGL 5793, de 2003 e a remessa de ofícios
ao Ministério Público e à Procuradoria Geral do Estado reque-
rendo a adoção das medidas cabíveis.

Encaminhado à Comissão de Fiscalização e Controle, nos
termos do artigo 239, § 4º da XIII Consolidação do Regimento
Interno, não recebeu manifestação daquele órgão técnico no
lapso regimental, ensejando a designação de relator especial,
portanto, nesta qualidade opinamos sobre a matéria em dis-
cussão, conforme disposição do artigo 239, § 5º, combinado
com o artigo 31, § 19, parte final do regimento supracitado.

O relator especial, Deputado Jorge Caruso, concluiu pelo
arquivamento do Processo RGL 5793, de 2003 e pela remessa
de ofício ao Ministério Público e à Procuradoria Geral do
Estado requerendo as providências pertinentes para o caso em
análise, após tomar conhecimento da decisão do Tribunal de
Contas e tendo em vista não ser mais possível adotar as medi-
das previstas no § 1º do artigo 33 da Constituição do Estado.

Pela análise do processo constatamos que o Tribunal de
Contas tem razão quando verificou irregularidades nas despe-
sas constantes do instrumento particular de quitação recípro-
ca, bem como sua composição, referente ao contrato celebra-
do entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU - e a empresa ETEMP
Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.

Pelo exposto, manifestamo-nos pelo encaminhamento do
Projeto de Decreto Legislativo n.º 10, de 2008, apresentado
pelo relator especial “ad referendum” do Plenário, em substi-
tuição à Comissão de Finanças e Orçamento.

a) Roberto Massafera - Relator Especial

DESPACHOS

PROJETO DE LEI Nº 1511, DE 2007
DESPACHO
Junte-se o projeto de lei nº 1511/2007 ao projeto de lei nº

1228/2003, nos termos do artigo 179, parágrafo único, da XIII
CRI.

Em 6-8-2008.
a) VAZ DE LIMA - Presidente

Comissões
RETIFICAÇÃO NO RELATORIO FINAL DA CPI
DA QUEIMA DA PALHA A CANA-DEAÇUCAR:
......................................
6.6. Conclusões Finais
.......................................
Por derradeiro, registre-se o importante trabalho desem-

penhado nesta CPI pelo nobre Deputado Uebe Rezeck, con-
substanciado no Sub-relatório que aborda o ponto de vista da
saúde para a população e para o trabalhador, já aprovado por
este Colegiado, que adotamos como parte integrante deste
Relatório.

.......................................
7. Proposições
......................................

Projeto de lei nº          de 2008

Altera dispositivos da Lei nº 11.241, de 19 de setembro
de 2002 e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante nomeados, da Lei nº

11.241, de 19 de setembro de 2002, ficam alterados na
seguinte conformidade:

I - O caput do artigo 2º da Lei nº 11.241, de 19 de setem-
bro de 2002 passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 2º - Os plantadores de cana-de-açúcar que utili-
zem como método de pré-colheita a queima da palha, são
obrigados a tomar as providências necessárias para reduzir a
prática, observadas as seguintes tabelas:

ANO ÁREA MECANIZÁVEL ONDE PERCENTAGEM 
NÃO SE PODE EFETUAR DE ELIMINAÇÃO
A QUEIMA

2009 55% da área cortada 55% da queima eliminada
2010 75% da área cortada 75% da queima eliminada
2012 100% da área cortada 100% da queima eliminada

ANO ÁREA NÃO MECANIZÁVEL, PERCENTAGEM
COM PERCENTAGEM DE DE ELIMINAÇÃO
ELIMINAÇÃO, DECLIVIDADE
SUPERIOR A 12% E/OU DA
QUEIMA MENOR DE 150 ha
(cento e cinqüenta hectares)
E ONDE NÃO SE PODE EFETUAR
A QUEIMA

2011 55% da área cortada 55% da queima eliminada
2013 75% da área cortada 75% da queima eliminada
2015 100% da área cortada 100% da queima eliminada

“(NR)

II - O inciso I, do artigo 5º, da Lei nº 11.241, de 19 de setem-
bro de 2002 passa a ter a seguinte redação:

“ I - Realizar a queima obrigatoriamente no período notur-
no, compreendido entre o pôr e o nascer do sol, evitando-se os
períodos de temperatura mais elevada e respeitando-se as con-
dições dos ventos predominantes no momento da operação de
forma a facilitar a dispersão da fumaça e minimizar eventuais
incômodos à população;” (NR)

III - O artigo 6º da Lei nº 11.241, de 19 de setembro de
2002 passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 6º - O requerimento de Licença Ambiental Prévia,
para cada imóvel, independentemente de estar vinculado à
agroindústria, deve ser instruído nos termos do regulamento.

§ 1º - Sendo contíguos os imóveis, o requerimento de
Licença Ambiental Prévia o pode ser instruído com uma única
planta, observadas as exigências fixadas, sendo que cada imó-
vel deverá ser referido à respectiva matrícula ou ao documento
imobiliário a que corresponder.

§ 2º - Considera-se Licença Ambiental o documento subs-
crito pelo interessado no emprego do fogo para despalhamen-
to da cana-de-açúcar, mediante o qual dá ciência à autoridade
ambiental, ou ao órgão regional que esta determinar compe-
tente, de que cumpriu os requisitos e as exigências do artigo 2º
da Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000, e desta lei.

§ 3º - O pedido de Licença Ambiental para a queima pode
ser apresentado individualmente pelo titular do imóvel, por
grupo de titulares ou por agroindústria que mantenha com o
mesmo titular, ou diversos titulares, contrato de arrendamen-
to, parceria ou outro instrumento hábil a garantir o forneci-
mento de cana-de-açúcar para suas atividades.

§4º - No caso de grupo de titulares, a Licença Ambiental
poderá ser subscrita pela associação de fornecedores de cana-
de-açúcar da região onde se insere a área objeto da queima,
ficando os associados responsáveis pelo cumprimento das exi-
gências legais e a entidade apenas pela apresentação dos
documentos necessários à instrução do requerimento.

§ 5º - Excepcionado o disposto no parágrafo anterior, caso o
requerimento seja feito por grupo de titulares ou por agroindús-
tria, cabe ao interessado subscrever a Licença Ambiental.” (NR)

IV - O caput do artigo 8º, da Lei nº 11.241, de 19 de
setembro de 2002 passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 8º - Os pedidos de Licenças Ambientais para plei-
tear a queima devem ser protocolados até o dia 31 de dezem-
bro no ano anterior, na sede da secretaria do Meio Ambiente
do Estado.” (NR)

Artigo 2º - Fica incluído na Lei nº 11.241, de 19 de setem-
bro de 2002, o artigo 14-A, com a seguinte redação:

“Artigo 14-A - O artigo 2º e o artigo 24, da Lei nº 10.547,
de 02 de maio de 2000, passam a ter a seguinte redação:

“ Artigo 2º - Observadas as normas e condições estabele-
cidas nesta lei, é permitido o emprego do fogo em atividades
agrícolas, pastoris e florestais, mediante a obtenção de Licença
Ambiental Prévia.” (NR)

............................................
“Artigo 24 - O descumprimento do disposto nesta lei e das

exigências e condições instituídas em razão da aplicação de suas
normas, sujeita o infrator, além daquelas já previstas na legisla-
ção federal e municipal em vigor, às seguintes penalidades:

I - multa de 1.000 (hum mil) Unidades Fiscais do Estado
de São Paulo - UFESPs por hectare de área queimada e recom-
posição de sua vegetação, de acordo com parâmetros ambien-
tais definido pela Secretaria do Meio Ambiente;

II - aplicação de multa diária, para casos de reincidência,
correspondente ao valor e a forma de correção previstos no
inciso anterior, elevadas ao dobro até o limite de R$
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), incluída a interdi-
ção da atividade na ocorrência de infração causadora de danos
à fauna, flora, ao ambiente e à saúde humana.

III - obrigação de recomposição da área nos casos de
vegetação natural protegida por Lei, a qual será feita por meio
de plantio de espécies nativas do local, sob supervisão e orien-
tação da Secretaria da Agricultura e Abastecimento.

Parágrafo único - O recolhimento das multas aplicadas e o
cumprimento das obrigações impostas não desoneram os
infratores da presente lei de responder por seus atos em ações
judiciais, movidas por quem de direito, na defesa de interesses
individuais e coletivos.” (NR)

Artigo 3º - O artigo 16º da Lei nº 11.241, de 19 de setem-
bro de 2002 passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 16 - Esta lei e suas disposições transitórias entram
em vigor na data de sua publicação, ficando revogados o § 2º
do artigo 1º e os artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º 10, parágrafo
único do artigo 11, e os artigos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19
da Lei nº 10.547, de 02 de maio de 2000.” (NR)
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Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogado o artigo 3º das Disposições Transitórias
da Lei nº 11.241, de 19 de setembro de 2002.

.................................................

RETIFICAÇÃO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
Constituída com a finalidade de investigar e apurar a

perda de receita na arrecadação tributária no Estado de São
Paulo

No Relatório Final, publicado em Suplemento ao Diário
Oficial - Poder Legislativo de 19 de julho de 2008, conste como
segue e não como constou:

............................................................................................
CONSIDERAÇÕES FINAIS
............................................................................................
Dessa forma, apresentamos abaixo a seguinte proposta

legislativa:
Diante da relevância do tema e considerando o interesse

do assunto para a sociedade paulista e, por conseqüência,
para os representantes do povo, reunidos nesta Assembléia,
sugerimos que, apurada queda significativa na arrecadação de
tributos pelos órgãos competentes da Secretaria da Fazenda,
em especial aquelas decorrentes da “guerra fiscal” e outras
formas de evasão que verificamos nos trabalhos desta
Comissão Parlamentar de Inquérito, esta Casa de Leis e
Fiscalização seja imediatamente informada através de sua
Comissão de Fiscalização e Controle, para as providências
cabíveis no âmbito do Poder Legislativo. Para tanto, pugnamos
pela apresentação da seguinte proposição:

Projeto de lei nº                                    , de 2008+

Dispõe sobre a obrigatoriedade do envio à Assembléia
Legislativa de informações relativas à perda de arrecada-
ção tributária no Estado de São Paulo.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETA:

Artigo 1º - Determina à Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, sempre que verificada, pelos órgãos competen-
tes e na forma de regulamento do Poder Executivo, perda
substancial e anômala de receita na arrecadação tributária no
Estado de São Paulo, o envio à Comissão de Fiscalização e
Controle da Assembléia Legislativa de relatório circunstanciado
informando:

I - os tributos sobre os quais recaem as perdas;
II - os valores envolvidos;
III - os motivos ou suspeitas que ensejaram a queda na

arrecadação. e
IV - as providências adotadas pelos órgãos de arrecadação.
Artigo 2º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no

prazo de 60 (sessenta dias), a contar da data de sua publicação.
Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
............................................................................................
(Publicado em Suplemento ao D.O. de 19/07/08)

CPI REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CONSTITUIDA COM A FINALI-
DADE DE APURAR A FORMA COMO O PODER PUBLICO TEM
REMUNERADO OS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRES-
TADOS POR ENTES DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO E HOSPI-
TAIS UNIVERSITARIOS, ASSIM COMO OS EFEITOS QUE TAL
POLITICA TEM PRODUZIDO SOBRE A SAUDE PUBLICA EM
NOSSO ESTADO DESDE A PROMULGAÇÃO DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 2000.

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e
oito, às onze horas, no Plenário “José Bonifácio” da Assem-
bléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Décima
Terceira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito consti-
tuída “com a finalidade de apurar a forma como o Poder
Público tem remunerado os serviços médico-hospitalares pres-
tados por entes de direito público e privado e hospitais univer-
sitários, assim como os efeitos que tal política tem produzido
sobre a saúde pública em nosso Estado desde a promulgação
da Emenda Constitucional n.º 29, de 2000”, sob a presidência
do Senhor Deputado Waldir Agnello. Estiveram presentes os
Senhores Deputados Celso Giglio, Hamilton Pereira, Marcos
Martins, Uebe Rezeck, Waldir Agnello e Raul Marcelo (mem-
bros efetivos) e o Senhor Deputado Samuel Moreira, substituto
eventual indicado pela sua liderança partidária. Presente tam-
bém o Deputado Baleia Rossi. Ausentes os Senhores Deputados
Antonio Salim Curiati e Vinícius Camarinha. Havendo número
regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos.
Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada.
Inicialmente, o Senhor Presidente informou que o objetivo da
reunião era a votação do relatório final, tendo esclarecido que
as duas últimas semanas foram utilizadas pelos membros da
CPI para a análise do relatório apresentado pelo Deputado
Hamilton Pereira. A seguir, o relator apresentou alguns escla-
recimentos sobre o seu relatório, conforme sugestões levanta-
das no dia da sua apresentação em 08 de maio e esclareceu
que as alterações já foram incorporadas à versão final do seu
relatório. Pela ordem, o Deputado Celso Giglio pediu a palavra
para fazer a apresentação de quatro destaques para que fos-
sem apreciados separadamente do relatório, destaques esses
que elencavam parágrafos a serem suprimidos do relatório
final. A seguir, fez a leitura de todos os parágrafos constantes
dos destaques. Em seguida, os Deputados Hamilton Pereira,
Raul Marcelo, Marcos Martins e Uebe Rezeck manifestaram-se
sobre o conteúdo dos destaques. Ato contínuo, o Senhor
Presidente colocou em votação o método de votação, que con-
sistiu em votar inicialmente o relatório do Deputado Hamilton
Pereira, salvo destaques, e a seguir votar cada destaque sepa-
radamente. A votos, foi aprovado por unanimidade o método
de votação. Em seguida, foi colocado em votação o relatório
do relator, salvo destaques, ou seja, sem os parágrafos cons-
tantes dos destaques apresentados pelo Deputado Celso
Giglio. A votos, foi aprovado por unanimidade o relatório,
salvo os destaques. Ato contínuo, foram colocados em votação
sucessiva os quatro destaques apresentados. Todos foram
aprovados, tendo os Deputados Hamilton Pereira, Marcos
Martins e Raul Marcelo votado contrariamente a todos os des-
taques, portanto contrariamente às supressões ali propostas. A
seguir, o Senhor Presidente anunciou o resultado final da vota-
ção: a aprovação do relatório apresentado pelo Deputado
Hamilton Pereira, sem os parágrafos destacados, que foram

suprimidos, conforme deliberação da maioria dos membros
presentes. Em seguida, o Senhor Presidente comunicou o rece-
bimento do ofício circular GS-GES/SP n.º 012/2008, da Secre-
taria de Estado da Saúde, assinado pelo Doutor Renilson
Rehem de Souza, Presidente do Conselho Estadual de Saúde,
encaminhando posição contrária daquele Conselho à integra-
ção de parlamentares ao Conselho Estadual de Saúde.
Finalmente, o Senhor Presidente faz diversos agradecimentos a
todos que de uma forma ou outra participaram dos trabalhos
desta CPI e após, declarou encerrados os seus trabalhos. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu a reu-
nião por dez minutos para a lavratura da presente ata.
Reabertos os trabalhos à hora aprazada e com o mesmo “quo-
rum”, foi a ata lida e aprovada, encerrando-se definitivamente
a reunião, última desta Comissão Parlamentar de Inquérito, da
qual eu, Marisa de Fátima Duque Platero, Agente Técnico
Legislativo, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Senhor
Presidente e por mim. O completo teor dos trabalhos foi grava-
do pelo Serviço de Audiofonia da Casa, e uma vez concluída, a
transcrição passará a fazer parte integrante desta ata, para
todos os fins regimentais. Plenário “José Bonifácio”, em
26.06.2008.

a) DEPUTADO WALDIR AGNELLO - Presidente
a) Marisa de Fátima Duque Platero - Secretária

Atos Administrativos
DECISÕES DA MESA
DE 7/8/2008
EXONERANDO, nos termos da 1ª parte do item 2 do

parágrafo 1º do artigo 58 da Lei Complementar n.º 180, de 12
de maio de 1978:

MARCELINO MARSON, RG nº 4543412, do cargo que vem
exercendo, em comissão, de Auxiliar Parlamentar, do SQC-I do
Quadro da Secretaria da Assembléia Legislativa (QSAL), com
vencimento fixado no Anexo IX - Escala de Classes e
Vencimentos - de que trata o artigo 68 da Resolução 776/96.

(Decisão nº 1714/2008);
MIRIAN MARQUES DOS SANTOS FREIRE, RG nº 19520939-4,

do cargo que vem exercendo, em comissão, de Assistente
Legislativo I, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX -
Escala de Classes e Vencimentos - de que trata o artigo 68 da
Resolução 776/96.

(Decisão nº 1715/2008);
PAULO DA SILVA GONÇALVES, RG nº 44213900-7, do

cargo que vem exercendo, em comissão, de Secretário Parla-
mentar I, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX -
Escala de Classes e Vencimentos - de que trata o artigo 68 da
Resolução 776/96, a partir de 07/08/2008.

(Decisão nº 1716/2008);
ROBERTO VICENTE, RG nº 50629528-X, do cargo que vem

exercendo, em comissão, de Assessor Especial Parlamentar, do
SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia Legislativa
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de
Classes e Vencimentos - de que trata o artigo 68 da Resolução
776/96, a partir de 07/08/2008.

(Decisão nº 1717/2008);
THIAGO JOSE FRANCO DE GODOI, RG nº 33462309-1, do

cargo que vem exercendo, em comissão, de Agente de
Segurança Parlamentar, do SQC-I do Quadro da Secretaria da
Assembléia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no
Anexo IX - Escala de Classes e Vencimentos - de que trata o
artigo 68 da Resolução 776/96, a partir de 06/08/2008.

(Decisão nº 1718/2008);

NOMEANDO, nos termos do inciso I do artigo 20 da Lei
Complementar n.º 180, de 12 de maio de 1978:

ALEXANDRE DE SOUZA LOUREIRO, RG nº 27074976-7,
para exercer, em comissão, o cargo de Auxiliar Parlamentar, do
SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia Legislativa
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de
Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução
nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de MARCELINO
MARSON.

(Decisão nº 1719/2008);
CARLA GLAUCIA DE CARVALHO MAIA, RG nº 18588157-

9, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor Especial
Parlamentar, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX -
Escala de Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da
Resolução nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de
ROBERTO VICENTE, ficando exonerada do cargo de Auxiliar
Parlamentar na data de sua posse.

(Decisão nº 1720/2008);
FERNANDO RODRIGUES, RG nº 21443882, para exercer, em

comissão, o cargo de Agente de Segurança Parlamentar, do
SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia Legislativa
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de Classes
e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução nº 776/96,
em vaga decorrente da exoneração de JOSE OTAVIO LOBATO.

(Decisão nº 1721/2008);
LAVINEZITA DE CARVALHO, RG nº 6368337-4, para exer-

cer, em comissão, o cargo de Assessor Especial Parlamentar,
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia Legislativa
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de
Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução
nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de ALEX SAN-
DRO DE CARVALHO.

(Decisão nº 1722/2008);
MARCOS CARVALHO BARROS, RG nº 17156873-4, para

exercer, em comissão, o cargo de Agente de Segurança Parla-
mentar, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX -
Escala de Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da
Resolução nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de
AGUINALDO BARROSO DE OLIVEIRA.

(Decisão nº 1723/2008);
REGINALDO MARIANO DE PAULA, RG nº 13334420-4,

para exercer, em comissão, o cargo de Assistente Técnico
Parlamentar, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX -
Escala de Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da
Resolução nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de
ANTONIO DE PADUA MACHADO, ficando exonerado do cargo
de Auxiliar Parlamentar na data de sua posse.

(Decisão nº 1724/2008);

SOLANGE CRISTINA LIMA CAMARGO, RG nº 15483015-X,
para exercer, em comissão, o cargo de Assistente Legislativo I,
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia Legislativa
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de
Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução
nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de MIRIAN
MARQUES DOS SANTOS FREIRE.

(Decisão nº 1725/2008);
VIVIAN MARTINS DOS SANTOS, RG nº 34700980-3, para

exercer, em comissão, o cargo de Auxiliar Parlamentar, do
SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia Legislativa
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de
Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução
nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de VIVIANE
CRISTINA ALVES SIRAQUI.

(Decisão nº 1726/2008);

TORNANDO SEM EFEITO a Decisão nº 1259/2008, publi-
cada em 26/06/2008, de nomeação de ALEXANDRE COSTA, RG
nº 16516900, para o cargo de Jornalista, do SQC-I do Quadro
da Secretaria da Assembléia Legislativa (QSAL), com vencimen-
to fixado no parágrafo 5º, do artigo 1º, da Lei nº 12803/2008.

(Decisão nº 1727/2008);

DESPACHO DA PROCURADORIA
DE 7/8/2008
Autos de Sindicância RG: 3.421/2008 - Interessado: Admi-

nistração da Alesp - Sindicado: Junior César Carolino, matrícula
15.784.

Despacho: “Para audiência de oitiva do sindicado designo
o dia 28 de agosto de 2008 às 15:00 horas. Intime-se para
comparecimento, sob pena de decretação de revelia”

DESPACHOS DA SECRETARIA GERAL
DE ADMINISTRAÇÃO
DE 7/8/2008
CESSANDO a gratificação de representação atribuída aos

servidores abaixo relacionados, na seguinte conformidade:
Nome: LUCIA INES COSTA DAHER
RG: 9108592-5 Matrícula: 18813
Gratificação: Assessor Técnico Parlamentar
Cessada a partir de: 06.08.2008
Nome: THALES PINTO GONTIJO
RG: M-9361530 Matrícula: 19554
Gratificação: Secretário Parlamentar II
Cessada a partir de: posse novo cargo
Nome: VIVIANE CRISTINA ALVES SIRAQUI
RG: 24111915-7 Matrícula: 19670
Gratificação: Auxiliar Parlamentar
Cessada a partir de: posse novo cargo

ATRIBUINDO, a partir do exercício, gratificação de repre-
sentação aos servidores abaixo relacionados, na seguinte con-
formidade:

Nome: LUCIANO SARTORI FERRACINI
RG: 29583017
Gratificação: Agente de Segurança Parlamentar
Nome: ODEMAR ANTONIO CAMARA
RG: 10442046
Gratificação: Auxiliar Parlamentar
Nome: RENATO MULLER PEREIRA FILHO
RG: 10260836
Gratificação: Assistente Legislativo I
Nome: THALES PINTO GONTIJO
RG: MG-9361530
Gratificação: Assistente Técnico Parlamentar
Nome: VIVIANE CRISTINA ALVES SIRAQUI
RG: 24111915-7
Gratificação: Secretário Parlamentar I

ATRIBUINDO, gratificação de representação ao servidor
abaixo relacionado, na seguinte conformidade:

Nome: CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO
RG: 17821938
Gratificação: Auxiliar Militar I - Serviço de Segurança
A partir de: 22.07.2008

DECLARANDO que a gratificação de representação atri-
buída a:

Nome: ROSY MARI ROMERO
RG: 5161623 Matrícula: 3220
Gratificação: de Consultor Técnico, deve ser considerada

de Diretor Legislativo de Serviço, no período de 04.08.2008 a
02.09.2008, tendo em vista a FSE nº 115/08, do DRH.

ATRIBUINDO, tendo em vista o Ato 20/ 96, da Mesa, a
gratificação instituída pelo artigo 92 da Resolução 776/ 96 a:

Nome: WILLIAM ALFREDO ATTUY
RG: 2174679 Matrícula: 6287
Atribuída a partir de: 01.07.2008

NO PROCESSO RGE Nº 6659/2005
DE 05/08/2008
O Secretário Geral de Administração da Assembléia

Legislativa do Estado de São Paulo, tendo em vista todo o
quanto contido no presente procedimento, em especial a partir
de fls. 292, no uso das atribuições que lhe confere o Ato
4/2000 da Mesa e diante do disposto na Lei Federal nº
8.666/93:

CONSIDERANDO que o Departamento de Informática
deste Poder efetuou a substituição de 130 (cento e trinta)
impressoras, modelo LEXMARK E322, por modelos recentes,
uma vez que utilizadas por período superior àquele recomen-
dado pelo fabricante;

CONSIDERANDO que tal postura refletiu na intenção
desta Administração em proceder à supressão parcial do obje-
to do contrato de prestação de serviços de manutenção correti-
va de impressoras em epígrafe, ajuste que restou restrito a
apenas 10 impressoras Lexmark T632N e 05 impressoras
Lexmark E330, portanto além do limite permitido pelo parágra-
fo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO que, por meio do ofício SGA nº 393/08
(fls. 323), devidamente recebido aos 17 de junho de 2008 (fls.
324), foi dada oportunidade à contratada para anuir a propos-
ta de supressão de tais equipamentos do referido ajuste ou
apresentar defesa prévia, face à manifesta intenção deste
Poder em proceder à rescisão do contrato;

CONSIDERANDO que a contratada exerceu o direito
constitucional de ampla defesa e do contraditório, por meio da
manifestação de fls. 325/326, em resposta ao ofício nº
393/2008, recusando anuência à pretendida supressão do ajus-
te, propondo, porém, a rescisão do ajuste;

CONSIDERANDO os Pareceres Jurídicos de nº 194-1/2008,
respectivamente de fls. 306/314 e fls. 329/332, ambos da
Procuradoria da ALESP, cujos termos acolhe, bem como a infor-
mação prestada pelo Departamento de Informática, a fls. 327,

DECIDE RESCINDIR o contrato firmado com a empresa
CONSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA., por acordo entre
as partes, a partir de 1º de maio de 2008, nos termos do dis-
posto no artigo 78, XIII c.c artigo 79, II, ambos da Lei Federal
nº8.666/93 e alterações posteriores.

COMUNICADO DO PREGOEIRO
DE 7/8/2008
Acha-se reaberta, com instrumento convocatório para ser

retirado na Comissão Permanente de Licitação, sala T-71,
andar térreo do “Palácio 9 de Julho”, situado na Av. Pedro
Álvares Cabral, 201, CEP 04097-900, telefones (11) 3886-6521
e 3886-6872, no horário das 12 às 19 h, a seguinte licitação:

Pregão Presencial nº 28/2008 - Processo RGE nº 5659/2007
Objeto: contratação de empresa no ramo de engenharia

para execução de serviços de divisórias para adequação de
diversos locais na ALESP, sob o regime de empreitada por
preço global.

Abertura: 21/08/08, às 14h (início do credenciamento).
Local: Sala do Pregão, subsolo.
Observação:
O edital estará disponível também na Internet

(www.al.sp.gov.br).

DECISÃO DO PREGOEIRO
DE 7/8/2008
NO PROCESSO RGE nº 467/08 (Pregão Presencial nº

19/08), o qual tem por objeto a contratação de empresa de
consultoria, especializada na ISO-9001:2000, para prestação
de serviços de suporte técnico e manutenção do Sistema de
Gestão da Qualidade da ALESP, o Sr. Pregoeiro DECIDIU: 1)
CLASSIFICAR as empresas SQS ASSESSORIA EM QUALIDADE
LTDA. como 1ª colocada, KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO
LTDA. como 2ª colocada e M & F CONSULTORIA LTDA. como
3ª colocada, por apresentarem propostas comerciais em con-
formidade com os termos do Edital; 2) HABILITAR a empresa
SQS ASSESSORIA EM QUALIDADE LTDA. por apresentar docu-
mentação de acordo com o exigido no Edital.

DECISÃO DO PREGOEIRO
DE 7/8/2008
NO PROCESSO RGE nº 2542/2008 (Pregão Presencial nº

24/2008), o qual tem por objeto a aquisição de papel higiêni-
co, o Sr. Pregoeiro decide ADJUDICAR o objeto do presente
pregão para a empresa COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS
DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS LTDA.-EPP.
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Tribunal de Contas
Presidente: Eduardo Bittencourt Carvalho
Av. Rangel  Pestana, 315 – Centro – Fone:  3292-3266
INTERNET: www.tce.sp.gov.br

PRESIDÊNCIA - PROCESSOS
DISTRIBUÍDOS - 05/08 A 06/08

DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO

Tip: Contrato

Num. da Origem: 5/2006 - TC 1734/009/08

Prefeitura Municipal de Mairinque

Enob Ambiental Ltda

Relator: Fulvio Julião Biazzi

Tip: Prestação de Contas - Convenio Terceiro Setor

TC 1431/006/08

Prefeitura Municipal de Guaíra

Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Relator: Antonio Roque Citadini

PRESIDÊNCIA - PROCESSOS
DISTRIBUÍDOS - 05/08 A 06/08

DISTRIBUIÇÃO ALEATORIA E EQÜITATIVA

Tip: Admissão de Pessoal - Concurso Processo Seletivo

TC 1327/002/08

Prefeitura Municipal de Iaras

Relator: Antonio Roque Citadini

TC 1364/006/08

Prefeitura Municipal de Batatais

Relator: Edgard Camargo Rodrigues

TC 1093/010/08

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Mogi Mirim

Relator: Claudio Ferraz de Alvarenga
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