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Quero também agradecer à Secretária que, com uma visão
muito ampla, entendeu a necessidade do Grande ABC.
Tenho certeza de que hoje a região do Grande ABC, especialmente a cidade de Mauá, se sente contemplada e valorizada pelo Governador José Serra, diferentemente do que aconteceu com a questão do PAC. A cidade de Mauá, com toda a
necessidade de urbanização das favelas, não recebeu um centavo do Governo Federal.
Assim, fica aqui a minha lamentação por essa questão, e o
meu agradecimento profundo ao Governador José Serra.
Obrigada.
***
- Assume a Presidência a Sra. Vanessa Damo.
***
O SR. MARCO BERTAIOLLI - DEM - PELO ART. 82 Tivemos aqui a oportunidade de apartear a nobre Deputada
Vanessa Damo quando fez uso da palavra no Grande
Expediente. Gostaríamos de completar e concluir o nosso
raciocínio a respeito dessas dificuldades todas e dessa comoção nacional que vivenciamos nos últimos dias.
Voltarmos a Assembléia no dia de hoje e não nos manifestarmos e registrar a nossa tristeza e profundo lamento sobre
todos esses acontecimentos na área da aviação comercial do
Brasil e mais especificamente sobre esse triste episódio, o acidente em Congonhas, não seria retratar aqui aquilo que ouvimos durante esses últimos dias nas nossas cidades e mesmo
em nossas casas: a profunda revolta por não podermos - apesar de termos quase premeditado - ter evitado um acidente tão
grave quanto esse.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, buscar aqui culpados do
lado A, do lado B, ou do lado C, seria quase que partidarizar
um acidente com quase 200 vítimas, ocorrido no Aeroporto de
Congonhas, na cidade de São Paulo. Não vejo isso como justo
para com aquelas famílias que hoje sentem a dor de terem perdido os seus entes queridos, muitos deles arrimos de famílias.
Sr. Presidente, isso também não significa que num
momento de dificuldade como esse possamos fugir das nossas
responsabilidades e ficar com uma bomba-relógio, querendo
colocá-la o mais distante de si, ou tentar colocá-la no colo de
outros. E o que é pior, Sr. Presidente, chegando ao despreparo,
à ignorância, à mesquinhez - não sei qual o termo mais adequado que poderia utilizar aqui - de uma pessoa que comemora o fato de se sentir distante das responsabilidades.
Ora, Sr. Presidente, responsabilidade temos todos nós do
Brasil. Qualquer cidadão, principalmente aqueles que se dirigem à população da sua cidade e solicitam o voto para ocupar
um cargo público seja qual for, têm a obrigação de zelar por
esse Estado, pela sua cidade, pelo seu País. Sejam quais forem
os cargos que ocupamos, representamos uma parcela da nossa
sociedade e devemos, no mínimo, externar a opinião da nossa
sociedade.
Sem falar do acidente que nos comove a todos, quero
dizer sobre o que aconteceu na cidade de Mogi das Cruzes
nesses últimos dias. O Prefeito Junji Abe, atento à vontade de
desenvolvimento da nossa cidade, sabedor do anúncio do
Governo Federal sobre o projeto, ou a idéia - não sei como
chamar um factóide como esse - de construir um terceiro aeroporto na Grande São Paulo, mobilizou toda a prefeitura municipal de Mogi das Cruzes, assim como o Secretário de
Planejamento parou as suas atividades para desenvolver um
projeto, e os topógrafos e os funcionários de uma maneira
geral buscaram áreas na cidade de 10 milhões de metros quadrados que pudessem ser contempladas com o investimento de
cinco bilhões de reais para um aeroporto. Aí, tomamos conhecimento de que outros municípios da Grande São Paulo também se mobilizavam. Portanto, outras prefeituras, outras cidades paralisaram as suas atividades para se voltarem ao interesse legítimo de apresentar os seus municípios como receptadores de uma verba de cinco bilhões para a instalação de um
aeroporto.
Temos isso como mais um fato isolado tentando se mostrar disposto a enfrentar uma crise da aviação. Mas na verdade
essa crise da aviação não é na cidade de São Paulo apenas, ela
é no Brasil.
Há questão de duas semanas, alguns aviões que vinham
para o Brasil foram obrigados, em cima da Amazônia, a dar
meia volta e retornar ao seu local de origem, pois era inseguro
voar sobre o território nacional, era inseguro passar por cima
da nossa Amazônia. Na verdade, é inseguro voar no Brasil.
Começamos a ver diversos fatos isolados que completam
o quadro de absoluto desconhecimento do que é a aviação no
Brasil. Falta vontade política para resolver, falta vontade de se
investir naquilo que não é para quem viaja de avião para lá ou
para cá, mas para o País. É o nosso País que vai ficar à margem de investimentos internacionais porque ninguém vai querer investir num país que não consegue controlar o tráfego
aéreo; ninguém vai querer visitar um país que não consegue
impor segurança no seu tráfego aéreo.
Fiquei pensando quais seriam os motivos que levaram o
nosso País ao caos na aviação. Esse motivo foi dado pelo novo
Ministro da Defesa, com quem concordo. Ele tem razão: falta
comando, este País não tem comando. Foi isso que o nosso
novo Ministro da Defesa apresentou como justificativa para
esse caos aéreo.
Sra. Presidente, encerro minhas palavras dizendo que concordo com o Ministro Nélson Jobim. Ele realmente detectou o
centro desse furacão que assola o País: falta comando na
Infraero, falta comando na Anac, falta comando no Ministério
da Defesa. Mas tenho convicção de que o novo Ministro terá
vontade de resolver esse impasse.
Se Deus permitir, um acidente desse tipo nunca mais
haverá se repetir, seja por que motivo for. Muito obrigado.
O SR. ADRIANO DIOGO - PT - PARA RECLAMAÇÃO - Sra.
Presidente, falta comando na Assembléia Legislativa. Sempre
que um Deputado está nos atacando o tempo é excedido em
dois, três minutos, quando não em cinco minutos.
Vou responder ao Sr. Bertaiolli, com a sua simpatia, com o
seu “approach” para com os outros Deputados.
É verdade, o senhor tem razão. Foi o antecessor, o Sr.
Fernando Henrique Cardoso que destruiu o sistema aéreo brasileiro. Não foi só o sistema aéreo brasileiro. O Sr. Fernando
Henrique Cardoso fez a bondade de entregar a Companhia
Vale do Rio Doce para o Bradesco a troco de moedas podres. O
Sr. Fernando Henrique Cardoso entregou a Embraer para os
americanos a troco de moedas podres. O Sr. Fernando
Henrique Cardoso apodreceu o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais. E os senhores querem saber por que o País estava
insolvente? Por causa dos vendilhões da Pátria.
O senhor, que tem origem no PFL, deve ter conhecido
Aureliano Chaves. Sei que o senhor não tem coragem de me
olhar nos olhos, mas vou olhar para o senhor.
O Sr. Aureliano Chaves foi vice-Presidente da República,
um dos fundadores do seu partido, era o maior defensor da
Companhia Vale do Rio Doce, era o maior defensor da
Embraer.
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Deputado, pode deixar que irei falar no tempo, não vou
exceder. Para nós, da oposição, não tem falta de comando,
tem comando.
Se o senhor quer dizer que o Presidente Lula é incompetente, que ele é operário e que os senhores das elites sabem
governar, saiba que os senhores afundaram o País, acabaram
com o País. Cumbica está há 28 anos sem uma reforma na
pista.
Lamento que essa herança maldita tenha destruído o
patrimônio do povo brasileiro.
O SR. MARCO BERTAIOLLI - DEM - PARA RECLAMAÇÃO Sra. Presidente, gostaria de dizer ao Deputado Adriano Diogo
que eu não lhe iria responder nesse pronunciamento, mas
quero dizer-lhe duas coisas.
Não olho no seu rosto porque o senhor não tem educação.
Encerradas as sessões do primeiro período de trabalho da
Assembléia, fiz um pronunciamento da tribuna. Quando desci,
o senhor conversava com o Deputado Samuel e eu fui cumprimentá-lo. O senhor virou o rosto para mim e disse que não
desejava me cumprimentar.
Isso foi apenas uma vez na vida. Nunca mais o senhor vai
ter o prazer de virar o rosto para mim e dizer que não me cumprimenta. O senhor fez isso uma vez na vida porque não haverá uma segunda oportunidade.
Portanto, eu não olhava para o senhor por pura vontade
de não cumprimentá-lo, não por temer suas palavras porque
suas palavras são vazias, são palavras de palanque, são palavras de quem está na oposição e não está acostumado a realizar. Quando o senhor tem oportunidade de realizar, não faz.
Foi assim na Prefeitura de São Paulo como Secretário da
Prefeita Marta Suplicy.
O senhor fala como se o Governador, como se o
Presidente tivessem apenas alguns dias de governo.
Ora, o senhor vem me falar de Fernando Henrique
Cardoso, que deixou o comando deste País há seis anos?!
Tenha a santa paciência! O senhor vem me falar em privatização, que foi a primeira saída que os técnicos do seu partido
apresentaram para a Infraero durante esse caos! O senhor vem
me falar sobre o “shopping center” que vocês construíram no
Aeroporto de Congonhas quando não tiveram coragem de
reformar a pista?! O senhor vem me falar sobre a falta de
comando no Aeroporto de Guarulhos e que eu não tenho coragem de olhar nos olhos?!
Em primeiro lugar, o senhor precisa ter educação para tratar os seus pares nesta Casa. Não tenho medo do discurso, não
tenho medo do debate, falarei o que for preciso. Não importa
o partido, Sr. Deputado, mas apenas a educação de esticar a
mão e cumprimentar um adversário. O senhor fez isso uma vez
na vida, não fará de novo!
O SR. ADRIANO DIOGO - PT - Sra. Presidente, na última
sessão do semestre a que o Deputado faz menção, ele havia se
referido à Prefeita Marta Suplicy de forma desrespeitosa, com
palavras de baixo calão, havia feito uma série de acusações,
inclusive contra a honra da Prefeita Marta Suplicy.
Quanto ao “shopping center” a que o senhor se refere,
que é um hotel na cabeceira da pista, ele foi aprovado no ano
de 2000 pelo Prefeito Pitta e pelo então Secretário de
Planejamento Sr. Kassab. Fique sabendo o senhor!
O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Sra. Presidente, havendo
acordo entre as lideranças, solicito a suspensão dos trabalhos
por dois minutos.
A SRA. PRESIDENTE - VANESSA DAMO - PV - Em face do
acordo entre as lideranças, a Presidência acolhe o solicitado
pelo nobre Deputado Bruno Covas e suspende a sessão por
dois minutos.
Está suspensa a sessão.
***
- Suspensa às 17 horas e 08 minutos, a sessão é reaberta
às 17 horas e 11 minutos, sob a Presidência da Sra. Vanessa
Damo.
***
O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Sr. Presidente, havendo
acordo entre as lideranças partidárias com assento nesta Casa,
solicito a suspensão dos trabalhos por mais dois minutos.
A SRA. PRESIDENTE - VANESSA DAMO - PV - Srs.
Deputados, tendo havido acordo entre as lideranças, a
Presidência acolhe o solicitado pelo nobre Bruno Covas e suspende a sessão por mais dois minutos.
Está suspensa a sessão.
***
- Suspensa às 17 horas e 11 minutos, a sessão é reaberta
às 17 horas e 14 minutos, sob a Presidência do Sr. Waldir
Agnello.
***
O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Sr. Presidente, havendo
acordo entre as lideranças presentes em plenário, solicito o
levantamento da presente sessão.
O SR. PRESIDENTE - WALDIR AGNELLO - PTB - Srs.
Deputados, havendo acordo entre as lideranças presentes em
plenário, esta Presidência vai levantar a sessão. Antes, porém,
convoca V. Exas. para a Sessão Ordinária de amanhã, à hora
regimental, informando que a Ordem do Dia será a mesma da
sessão de hoje.
Está levantada a sessão.
***
- Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 minutos.
***

Atos Administrativos
ATOS DA MESA
DE 8/8/2007
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, no uso de suas atribuições, nomeia e dá posse ao
Conselho Deliberativo do Instituto do Legislativo Paulista, previsto no artigo 5º da Resolução nº 821, de 14 de dezembro de
2001:
Deputado Roberto Massafera
Deputado Mário Reali
Deputado Estevam Galvão
Deputado Waldir Agnello
Deputada Haifa Madi
Deputado Luciano Batista
Deputado Antonio Salim Curiati
Deputado Alex Manente
Deputado Ed Tomas
Deputado Lelis Trajano
Deputado Mj. Olímpio Gomes
Deputado Carlos Giannazi
Sr. Roberto Eduardo Lamari
Sr. Aparecido Manoel P. dos Santos
Sra. Desireé Sepe De Marco
Sra. Claribel Ortelan Fornazari
(Ato nº 18/2007);

Representante do PSDB
Representante do PT
Representante do DEM
Representante do PTB
Representante do PDT
Representante do PSB
Representante do PP
Representante do PPS
Representante do PMDB
Representante do PSC
Representante do PV
Representante do PSOL
Diretor Presidente do ILP
Diretor Executivo do ILP
Diretora Executiva do ILP
Representante dos servidores da ALESP

DECISÕES DA MESA
DE 8/8/2007
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:
WALTER MIOSI, RG nº 5044004-4, 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.
(Decisão nº 3714/2007);
NOMEANDO, nos termos do inciso I do artigo 20 da Lei
Complementar n.º 180, de 12 de maio de 1978:
CLOVIS KAZUO YOSHIURA, RG nº 11852682-0, 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 criada pela Resolução 850/2007.
(Decisão nº 3715/2007);
JOÃO ROBERTO DE AMORIN, RG nº 9881366-3, 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
MARCOS ROBERTO MARTINS.
(Decisão nº 3716/2007);
JOSE NIVALDO GRANA, RG nº 6130744-0, para exercer,
em comissão, o cargo de Assessor Técnico de Gabinete, 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 NOURIVAL
PANTANO JUNIOR.
(Decisão nº 3717/2007);
MARCIA CHAVES PIRES DE FELIPE, RG nº 16683725-8,
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 criada pela Resolução
850/2007, ficando exonerada do cargo de Auxiliar Parlamentar
na data de sua posse.
(Decisão nº 3718/2007);
MARIA DE FATIMA PORCARO, RG nº 6695474-5, 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 criada pela Resolução
850/2007.
(Decisão nº 3719/2007);
SEBASTIÃO ALVES GONÇALVES, RG nº 13100969-2, 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 MARCIA
CHAVES PIRES DE FELIPE.
(Decisão nº 3720/2007);
WALTER MIOSI, RG nº 5044004-4, 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 VANESSA DE JESUS
BENCINI.
(Decisão nº 3721/2007);
TORNANDO SEM EFEITO, a Decisão nº 3683/2007, publicada em 04/08/2007, de nomeação de MARIA DE FATIMA
PORCARO, RG nº 6695474-5, para o cargo de Assessor Técnico
de Gabinete, 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.
(Decisão nº 3722/2007);
TORNANDO SEM EFEITO, a Decisão nº 3338/2007, publicada em 12/06/2007, de nomeação de MARIA MARCIA FERREIRA VERGINELLI, RG nº 7724233-6, para 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.
(Decisão nº 3723/2007);
DECIDINDO, à vista da orientação contida na Ata da 8ª
Reunião de Mesa, realizada em 20/05/93, ATRIBUIR, à servidora LAURIE SUELI DE CAMARGO, RG nº 6.732.358, gratificação
de representação de Auxiliar I, da Assistência Policial Civil, no
período de 15/03/2007 a 10/06/2007.
(Decisão nº 3724/2007);
DECLARANDO, que a alteração da grade de substituição
do cargo de Diretor do Serviço Técnico de Programação
Financeira aprovada pela Decisão nº 3461/07, da Mesa, de 28,
publicada em 29 de junho do corrente ano, deverá ser considerada a partir de 11 de junho de 2007.
(Decisão nº 3725/2007);

DESPACHOS DA SECRETARIA GERAL
DE ADMINISTRAÇÃO
DE: 8.8.2007
CESSANDO a gratificação de representação atribuída aos
servidores abaixo relacionados, na seguinte conformidade:
Nome: FRANCISCO MARQUES DE AMORIM
RG:
13443523-0 Matrícula: 18941
Gratificação:
Agente de Segurança Parlamentar
Cessada a partir de: 08.08.2007
Nome: VANESSA DE JESUS BENCINI
RG:
29330864-0 Matrícula: 18711
Gratificação:
Auxiliar Parlamentar
Cessada a partir de: 08.08.2007
ATRIBUINDO, a partir do exercício, gratificação de representação aos servidores abaixo relacionados, na seguinte conformidade:
Nome: AMAURI PASCOAL DE PIETRO
RG:
4241061
Gratificação:
Assistente de Gabinete
Nome: BENEDITO SEVERINO DE FREITAS
RG:
4641697
Gratificação:
Agente de Segurança Parlamentar
Nome: EDUARDO FATTORI BOSCHIERO
RG:
9149721-8
Gratificação:
Secretário Parlamentar II

quinta-feira, 9 de agosto de 2007
Nome: FRANCISCO BERTULINO FILHO
RG:
27911164-2
Gratificação:
Agente de Segurança Parlamentar
Nome: MARCELLA SILVA ALVES
RG:
34316000-6
Gratificação:
Assessor Especial Parlamentar
ATRIBUINDO gratificação de representação à servidora
abaixo relacionada, na seguinte conformidade:
Nome: EDITE APARECIDA DOS SANTOS
RG: 18018070-8
Matrícula: 8630
Gratificação: Diretor Técnico Legislativo de Serviço
Atribuída no período de: 30.07.2007 a 13.08.2007
DECLARANDO que a gratificação de representação atribuída a:
Nome: FABIO CARLOS WERNECK LORENZI
RG: 9363199-6
Matrícula: 15064
Gratificação: de Diretor Técnico Legislativo de Serviço,
deve ser considerada de Diretor Técnico Legislativo de Divisão,
no período de 30.07.2007 a 13.08.2007.
TORNANDO SEM EFEITO o despacho publicado em
08.08.2007, que atribui gratificação de representação a:
Nome: ARLINDO AFONSO ALVES
RG: 7988900-1
Gratificação: de Assessor Especial Parlamentar, tendo em
vista a Decisão nº 3711/2007, da Mesa.
TORNANDO SEM EFEITO o despacho publicado em
03.07.2007, que atribui gratificação de representação a:
Nome: EMANUEL VON LAUENSTEIN MASSARANI
RG: 2113074-7
Gratificação: de Assistente Técnico Legislativo III, tendo
em vista a Decisão nº 3712/2007, da Mesa.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
PROCESSO: RGE 3842/06
CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO
PAULISTA DE
RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA .
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO E RETI-RATIFICAÇÃO
DO CONTRATO.
VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES.
VALOR: R$ 6.320.788,92 (seis milhões e trezentos e vinte mil
e setecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos).
RECURSOS ELEMENTO ECONÔMICO: 339039 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.
ASSINATURA: 13/07/2007.
DF-DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

DESPACHOS DA DIRETORIA DO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DE 78/2007
Concedendo à vista do pronunciamento da Divisão de
Saúde e Assistência ao Servidor, licença para tratamento de
saúde aos funcionários abaixo relacionados:
Inicial “ex-offício”
ALBANI DE OLIVEIRA COSTA, RG: 13.614.032, 5 (cinco)
dias a partir de 30/7/2007;
Prorrogação
REGINALDO FERNANDES DINIZ, RG: 20.856.623-5, 15
(quinze) dias a partir de 30/7/2007;
VALTER APARECIDO DE SOUZA, RG: 10.753.527, 3 (três)
dias a partir de 23/7/2007;
VALTER APARECIDO DE SOUZA, RG: 10.753.527, 1 (um)
dia a partir de 26/7/2007;
VALTER APARECIDO DE SOUZA, RG: 10.753.527, 7 (sete)
dias a partir de 27/7/2007.
Gestante Pós Parto
ELKE GOMES VELOSO, RG: 17.334.355-7, 120 (cento e
vinte) dias a partir de 20/7/2007.
Apostila para declarar que a senhora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA RAMOS, RG: 13.074.616, passou a assinar-se
ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, em virtude de sua separação
consensual.
Apostila para declarar que a senhora MARIA VALÉRIA
ZANERATTO, RG: 20.297.767-5, passou a assinar-se MARIA
VALÉRIA DI DONATO, em virtude de sua separação consensual.

COMUNICADO DO PREGOEIRO
DE 8/8/2007
No Processo RGE nº 3754/07 (Pregão Presencial nº
33/07), o qual tem por objeto a contratação de empresa especializada, para ministrar cursos de Word Básico, Access Básico,
Power Point, Word Avançado, Excel Avançado e Access
Avançado em dependências da ALESP, sob o regime de
empreitada por preço global, o Pregoeiro COMUNICA, que por
equívoco, deixou de ser atualizado o cronograma constante do
anexo III e, para todos os efeitos deve ser considerado o cronograma abaixo:
Power Point:
De 3 a 5/09/07 - das 9h às 12h
Access Básico:
De 10 à 21/09/07 - das 11h às 13h (turma 1)
De 10 à 21/09/07 - das 14h30 às 16h30 (turma 2)
Word Básico:
De 24/09 à 05/10/07 - das 11h às 13h (turma 1)
De 24/09 à 05/10/07 - das 14h30 às 16h30 (turma 2)
Excel Avançado:
De 15 à 26/10/07 - das 11h às 13h (turma 1)
De 15 à 26/10/07 - das 14h30 às 16h30 (turma 2)
Access Avançado:
(Turma 1)
De 29/10 à 01/11/07 - das 11h às 13h30
De 05/11 à 09/11/07 - das 11h às 13h
Access Avançado:
(Turma 2)
De 29/10 à 01/11/07 - das 14h30 às 17h
De 05/11 à 09/11/07 - das 14h30 às 16h30
Word Avançado:
De 19 à 30/11/07 - das 11h às 13h (turma 1)
De 19 à 30/11/07 - das 14h30 às 16h30 (turma 2)
Ficam mantidas a data de abertura do presente procedimento licitatório para o dia 20/08/07, às 14h, e todas as
demais especificações do edital.

RETIFICAÇÃO
- Na Decisão nº 3712/2007, da Mesa, publicada em
08/08/2007, referente à TORNANDO SEM EFEITO, A Decisão nº
3447/2007 de nomeação de EMANUEL VON LAUENSTEIN
MASSARANI, leia-se: “...publicada em 29/06/2007,”, e não
como constou.

