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Vereadore� querem

continuidade da Avenida
No ofr.·Em recente reunião, os

vereadores' de Gaspar a

provaram indicação de

Flávio Bento da Silva no

......rtido de solicitar ao

governador Pedro Ivo a

continuidade das obras

de implantação e· asfalta
menta da Aven.ida das 1;:10-

munidades, em Gaspar. A
obra começou a ser exe·

cutada no final da adrnl
nistração de. Esperidião
Amin, apesar de' ter sido

sua promessa conceder a
_

.

Avenida dar Comunida-
-

obra pronta para os gas- das,' iniciada pelo gover-

parenses. Por determina- •
no anterior, que não che-

I ção de Pedro Ivo, os tra- gou a concluí-Ia, está a-

balhos paralisaram mo- I gora paralisada. A cornu-

I �DITOJ!!_�

nidade gasparense anséia

pelo término das obras
mentaneamente.

.

da Avenida das .Cornuní-

dades, e' as reclamações
. a este' Poder Constituído,

! ídimo representante des

te povo, são uma cons

tante. Tomamos conheci

mento que,
.

por determi

nação de V. Excia., houve
a paralisação das obras.

Senhor Governador,
.

te,

L'10S consciência de sua

preocun::lção com as ne

cessiaades dos' catarinen

se� '- a obra, que ora pe

dimos, entendemos' ser

de prioridade absoluta" ..

cio enviado ao governa

dor; os vereadores de

Gaspar dizem: "Gaspar
hoje recebe enorme flu

xo de trânsito, oriundo da
. BR-470 e demais rodo-

Enchente:· Japoneses
terão plano pronto até

o final do ano

.vias estaduais, estando.

tal situação praticamente

,i,nsuport�vel aos que por

. aqui, passam, bem' como
. aos munícípes. Uma obra

há muito reivindicada, a

A
EQUIPE de. técnl

.cos japoneses en,

carregada de for

mular . um plano mestre

para a contenção de en

chentes no Vale do Rio

ltajai deverá concluir seu

trabalho até o final do

ano . A' informação foi

prestada ao qovernador
Fedro Ivo Campos, pelo
técnico Seiji Nishikawa,

que faz o serviço de as

sessoramento
-

entre a e

quipe japonesa e o Go

verno do Estado, Nishika

wa propôs ao Governador

a criação de uma comis

são para acompanhar des

de j á os traba I hos em -de
senvolvimento, para que

tenham continuidade após
[ane) ro de 1988,

Atualmente, estão tra-

balhando
..
na elaboração

do plano mestre 14 enge

nheiros, dos quais seis

estão vinculados ao Mi-
.

nistério da Construção do

Japão. Está sene·ll"'. feit.,

uma análise de toda a ba
. era e depois apresentadas
as possibllidades de de

senvolvimento de U,�

.
balho de controle de en-

chentes. Até o momento,

existe a possibilidade de

um plano emergencial pa
ra o trecho entre Blume

nau e Gaspar, O custo,

. segundo Nishikawa, deve

rá ficar entre 3'0 e 40 mi

lhões de dólares A esco

lha se deu 'principalmen
te pela densidade popula
cional e pelo número de

indústrias existentes"

Tupi enfrenta
·Tiradentes na

abertura do Estadual

O.
estádio Carlos Bar

bosa Fontes, em

Gaspar, será. palco
da grande arrancada da

equipe do Tupi (Gaspar)
no campeonato estadual

da sequnda divisão de

profissionais. O adversá

rio será o Tiradentes, de

Tijucas, que no ano pas

sado realizou excelente
campanha..A segunda par

tida do Tupi será contra a

equipe do Blumenau _J

estádio do. SESI, dia 6, 4."

feira,

O clima entre os joga
. dores e torcedores é mui

to bom: três pontos é o

objetivo da equipe do Tu

pi, nessas duas prlmeir>
partidas. Não se esqui , .. ;

domingo à tarr a, dia 3,
tem Tupi. e Tiradentes,

em Gaspar.

. (Mais esportes,

I ' na última páginà).

--�rtII-�ise de responsabilidade
e falta (1e vergonha

Passados os hriados de sobrevivermos p o r
.

direitos e deveres, l.em-

da Semana Santa:_' os mais ,algum tempo, com bramos que a máquina
cinco dias de retiro dos' nossas empresas, nossos governamenta é a "coisa

polítlcos (elite dominante salários, nossas proprie- mais cara"
.

que o Brasil

da Nação) - tudo. volta dades, nossos investimen- sustenta; num país de eco

a0 que era antes ncquar- tos, nosso crédito, nossa nomia estatizada como o

tel de Abrantes, O noti- paz relattva., nosso: somente o gover-
ciário continua o inesmo, no detém 70% dos meios

continua a mesma indefi- Provavelmente 'vamos geradores
-

de nossas ri-

. nlção frente à crise (sal- entrar em parafuso nos quezas, e legisla os ou

vo a reformulação de pes- leilões, nos protestos, no tros 30%. Não é possí
soas nos ministérios), ca- desemprego, na concorda- vel admitirmos que, em

'da vez mais 'a9uda se tor- ta, na falência, no desejo tempo de crise, seja pos

na a situacão econômica na fome, nas contas OE:i, sível nos darmos ao luxo

do país, áfetando a' cad gativas'," nos cancelamen- de curtir cinco longos
dia a sociedade, Agravr tos de. convênios com o dias de feriado: com as

se a situação político-ir ,s- INPS, COI11 as cooperati máquinas paradas, os ór
titucional, à espera' C· ia- vas no completo desarn gãos públ icos fechados,
mente de alqurn nii paro por parte da ,Ies os juros correndo a altas
dos céus, É isso a! que recolhem. nossos lm- taxas, os doentes· sem.

ao menos o coelhi .o da. postos, que' nós conhece- assistência, a fome des-

Páscoa, que é tão bonzi- mos como autoridades, nutrindo ainda mais a nos-

nho, com tantos pacotes mas que 'provocam confli- sa gente, A crise parece

€ doces, tive�·� sugerido tos qeneraltzados.. por de- ser mais de responsabill-
um "pacot!"" 10 governo, sobediência às leis e a dade e de falta de verqo-

a fi..., �v 01 adotado em impossibilidade de convi- nha por parte de quem

.urssa economia! Não há, vermos com o cumpri- governa - daí a razão de

por isso, vislumbre de um menta das regras mínimas tamanha falta de credibl-

horizonte de esperanças, que determinam nossos lidade e desesperança,

.
.

.

Burburinho Democrático
PÁGINA 3
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rico e paisagístico. O que
sucede é que o espaço
compreendido pela' men

cionada praça vem sendo
vitima de um processo de

.

deformação estética. para
atender unicamente à ga
nâncla turlstlco-comerctal
que sistematicamente vem

falseando condições e ao'

meaçando o meio-ambien
te locais.
NOVO MINISTRO
DA FAZENDA.
Com a saída de Dílson

Funaro, e, após longas
reuruces entre o Presi

dente José Sarney e Ulys
:;,8S Guimarães, foi esco

lhido o nome do Secretá

rio de Ciência e Tecnolo
gia do Estado de São Pau

lo, Luis Carlos Bresser

\lereira, para a pasta da
Fazenda .

. Trata-se de" um
economista, ligado ao

PMDB, que reúne todos
os atributos necessárlos
ao desempenho do éargo
deixado por Funaro .

PÁGINA 2 Gazeta do Vale--------------------------------------------- ---------------------------------------------

Criada Associação de Oticiais
Maiores e· Escreventes'. '

Acaba de ser criada a tes dos oficiais maiores
/)

Associação dos Oficiais e escreventes do Esta \0.
Maiores e Escreventes À sessão de instalação
Juramentados Extrajudi- da AOFEESC, comparece
ciais de Santa Catarina' ram também o senador
-- AOFEESC", que con- Dirceu Carneiro, o depu-
grega os profissionais da tado federal Vilson de
área de. todo o Estado, Souza e o deputado esta-
com a finalidade de pro-' cual Vilson Wan-Dall. Fo-
mover os interesses da ram aprovados, na mes·

classe. O ato de posse da ma assembléia, os estatu-

primeira diretoria aconte- tos da Associação, que fo-
ceu no dia 28 de março, rarn encaminhados à Cã-
em Gaspar, no salão da mara Municipal de Verea-
Sociedade Alvorac.., quan- dores para o' reconheci-
do estiveram p r->- -ntes menta da entidade como

cerca de cem representan- de uti I idade públ ica.

Wan- Dali é' contrário ao
.

descredenciamento do H· S. I.
A ameaça do rornplmen

to do convênio entre o

INAMPS e o Hospital Sta.
Isabel; de Blumenau,

.

foi

comentada pelo deputado
Wilson Wan-Dall (PDS).
Na ocasião o parlamentar'
destacou a importância
desse ee=belcctmento

'hospitalar e apelou à Di

reção Nacional' do Inamps
para que proceda um re-,

estudo nos termos dos

contratos impostos aos

hospitais ..
Segundo o parlamentar,

o . c1escreclenciamento. do
Santa Isabel trará prejuí
ZOS incalculáveis aos pre
videnciários de �Iumenau
e região. Lembro que o

hospital atende mensal,
mente 1.300 pessoas e

que 80% destas são se-
.

guradas da Prévldêncla ,

"Acreditamos que o en

tendimento irá prevalecer,
, para que nossa gente não

morra nos corredores dos

hospitais por falta de a

tendimento", concluiu.

Curso de iniciação
musical

ESCOLA DE MÚSICA [)" ",LUBE

MUSICAL SÃO PEDRO

Tendo como administra

dores, QS professores,
Egon, Bohn, Claudete
Bohn, Celine Gaertner e

Maria Antcnía Schmitz, te-

: IIe início no
.. último dia 30

às 19 horas, no Coreto do

Clube Musical São Pedro,
(lulas de Flauta Doce, Vio-

150, Harmônio, lnstrumen-

to de Sopro em Geral, He
gência e Técnica Vocal e

.

Plano (iniciação).
Apesar de já ter inicia

do suas atividades, o Clu

be Musical está a admi
tir novos alunos, a partir
dos 10 (dez) anos.

INFORMAÇÕES PELOS FO

I\JES: 32-09-57 e 32-09-71.

6:a FEIRA, 1.° DE MAIO DE 1987

Informativo Econômico
-----------_"...--------'lVO MARCOS THEIS

POBREZA NO
MUNDO

Aproximadamente três
bilhões de habitante; '.,

-terra passam fome e mais
de três bilhões devem
morrer antes de cornple-
arem cinquenta anos. Já

o total de analfabetos a

tinge cerca de um bilhão
cento e vinte milhões de

pessoas. Três bilhões de

pessoas vivem em condi

ções reconhecidamente
sub-humanas. A popula
ção total da terra; a pro

pésito, é de pOUC0 mais

de quatro bilhões e qui
nhentos milhões de pes
soas.

�ESCIMENTO
ECONOMICO . Estão em andamento as

De acordo com o IBGE, obras do Biergarten na

o Produto InterllQ . Praça Hercílio Luz que, a-

(PIB) regis' ou 1:1," ... __
e

_ de privatizarem um

mento de '8,2% em 1986. espaço público (portanto,
O valor do PIB, no ano llmitardo a área "livre"

passado, alcançou os Cz$ . para a exploração" econô-
3,6 trilhões, passando a mical, atentam contra o

renda per capita anual a.1 patrimônio cultural, histó.
�__�!J �mm�� am__Dm�

equivaler Cz$ 26.120,00
(ou US$ 1.753).
LUCROS COM
VISITA 'DE TURl�lAS
O erasf deverá contabi-

.

lizar um ingresso de 500

milhões de dólares com a

visita de 2,1 milhões de
turistas ao país no ano

de 1986, de acordo com a

Ernbratur. Os turistas es

trangeiros gastaram 1,8
bilhão de dólares, enquan
to os 1,2 milhão de brasi
leiros que Viajaram para
9 exterior despenderam
cerca de 1,3 bilhão de dó
lares,

BIERGARTEN ANTI-,
ECOLóGICO

Acontece'-'--
Gaspar acaba de ga

nhar uma nova opção em

negócios imobiliários. Tra

ta-se da Imobiliária Wolf,
instalada à Av. das Comu

nidades, '205, 1.° andar, 'sa
la 1. Robert Wolf coman

da os negócios de" com

I 'a, venda e aluguéis de

renas, casas e 'aparta-
m, tos.

-x-

Bal.�o Bela Vista aquar
da com -msledade que o

governo I Estado, atra

vés da Sec, �_ .. , : ria Edu

cação, construa o ne.,

prédio da Escola Básica

Arnoldo .

Agenor Zimmer

mann... O estabelecimen
to de ensino, com oi sé

.

ries do 1.° grau, es á su-

perlotado de alunos, fre

quentando as aulas em

três turnos diurnos. Não

se admite uma violência

dessas, Sr. Governador! A

Prefeitura Munjçipal de

Gaspar já adquiriu o ter

reno, livre de enchentes:
falta apenas a Secretaria
da Eduacção tomar' a ini

ciativa, Apelamos para a

professora Valquíria Ra

fael, coordenadora da 4.

VCRE, tomar provldênclas
rápidas.

na comunidade cle Poço
Grande Fundos, no dia 27

(domingo). O encontro foi
conduzido por Pedro Sch

mitt ,e Sra. que, é bom

informar, estarão cele
brando "bodas de. prata"
durante o mês de junho.

-x-

-x-

Élcio de Oliveira foi es

colhido primeiro presiden
te da recém criada Asso

ciação dos Oficiais Maio
res e Escreventes Jura

mentados extrajudiciais do
Estado de Santa Catarina.

Élcio, do Cartório de Re

gistro Civil de Gaspar, foi
quem liderou o.movimen
to para a concretização da

Associação.

, iáconos das paróquias
católicas de Gaspar, Gar

cia, Vila �ova, ltoupava e

Velha estl "am reunidos,'
para reflexa", _ e debates,

Alvarás .IPTU DÉBITOS - Os contr. �s que se en

contram em débito com os irnp, :::»s
exercícios anteriores', devem comparecer
com urgência no Setor de Tributação da
Prefeitura Municipal de Ga-spar, para re

gularizar.em sua situação.

'��ALVARÁS -:- A Prefeitura Municipa] de
Gaspar comunica que. já se encontra à

disposição dos contribuintes, no 'Setor de

Tributação, os Alvarás de Licença.

IPTU - A distribuicão dos carnês do IPTU
está sendo feita nó Setor de Tributação
da Prefeitura de Gaspar. O pagamento
integral até 30 de abril de 87 terá des
conto de 10%.

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



_6._'F_E_fH_A;_1_.o_D_E_M_A_10_D_E_1_98_7__......_...;..._........_Gazeta do Vale----------=----PA-G-IN-A-3

Fatos, Gente.& Cia.

Constituinte

São bons os programas
de divulgação da Consti
tuinte, na televisão. Ao
menos; indicam para as

diversas propostas que se

encaminham _nas subco
missões: temos um pano
rama rápido e geral das
tendências que se deli.
neiarn em Brasília. Ape
sar de 'a .classe política
estar desacreditada junto

Ministério

A reforma ministerial,
que se' deslancha no Pla
nalto, faz parte do quadro
nacional: após'o fracasso
do plano Crúzado, o pre
sidente Sarney busca cor

rigir os erros e desacer
tos... No ano que vem, há

eleições; e é preciso a

certar o passo com
-

os

anseios populares. Há tam
.

bém a Alianca' Democráti
ca: o PFL, apesar de não
ter obtido o' êxito deseja
do, esquenta ,as turbinas .

para avançar terreno.Por -- .

isso, seus líderes reque
rem a presença de figu-

.

ras atuantes junto do go- ,

à oprruao pública, parece
que os constituintes se

empenham por dar' ao país -

uma C? rta que .refllta a

vontade momentãne= das
classes dominantes. E na

tural. Confirma-se assim o

que sempre pensamos:
essa Constituinte não é,
bem aquela que se que
ria. É uma facção de polí
ticos:' não é uma repre
sentação legitima da so

ciedade brasileira. Ô tex
to final da Carta vai con-

.

firmar o que pensamos.'"

vemo e de seu' comando
nacional. Marco Maciel,
hábil em estratégia elei
toral, vai assumir a presl
dência do PFL. Jorge Bor

nhausen, Aureliano Cha
ves e Antônio Car!-: .. Ma
galhães,' velhas raposas
udenistas, ficam junto a

ministérios importantes,
para' canalizar recursc+ ......

apoio ao� candidatos pt>
felistas. As malas estão
sendo recheadas de bene
ficios: é aguardar o mo

mento de viajar' para os

lugares certos. Enquanto
isso, o PMDB brinca de
ser governo... até que o

papai grite lá' de dentro:
hora de recolher, criança
da!

Fantasmas

o povo, que- normal
mente vê' fantasmas em

quaisquer sinais estra

nhos, ainda 'não viu os

"rantasrnas" que habitam
o governo do Estado, se

gundo
.

anunciaram Pedro
Ivo' e sua equipe. Essa
história de marajás e fan
tasmas está criando um

clima de horror na popu
lacão: onde afinal estão
os' fantasmas? O que fize
ram ou' vão fazer com os

fantasmas? Atenção: tra
tem de i entificar os ho

mens, se não daqui a pou
co a Justiça é capaz de
declarar estabelecido um

novo cargo na administra

ção pública: fantasma é.

figura legítima, e legai ...
Eta corrupção executiva,

legislativa e judiciária!

Rápidas
Jaison Barreto deslisou:

mesmo certo, enveredou
por caminhos tortos. En

tortou, não endireita mais ..

Fim de filme. Esse o pen
samento generalizado no

Estado. Amin J,,_, �:'"J
mesmo -·t'<>minht;,: nao em

placa IlI.h1ca mais. (-) Lu
ci Choinaski, deputada do
PT" de pé em pé, 'de en

xada em enxada, _firma e

conflrmaseu carisma de
mulher experiente em ati-

vidades eomunltárlas; Co
mo deputada está surpre-
endendo. (-) Maurir
Schmitt, engenhel,0' ape
sar da indicacâr tle mêm
bras do Dir ;tório do
PMDB de Gr lar, não vai
assumir o -L ..t{ da, região:
não 'gertence ao quadro

- .:_ ....genheiros do órgão.
(-) Marli Schramm, filha
de Orlando schramm," faz
parte da equipe de Vàlquí
ria Rafael, na 4." UCRE:
foi convidada é está tra

balhando.
...

. DÁRIO. DESCHAMPS

BurburinhoDemocrático
N·

UNCA se. questionou e debateu- diva e sim uma conquista.
se tantos os mais variado temas, Entre outras "pérolas" enfatizou que
a sociedade .omo um todo está tem muita coisa para contar. Sugiro que
interpelativa e interrogativa. As- inicie o mais breve possível, inclusive

.... .es que pareciam sepultados,' outros atualmente nada acontecerla, tendo pie
protbtdos foram trazidos a baila; cons-: no direito e até dever de relatar atos

tltuínte, política, greves, funcionalismo das "cocheiras" da velha república, tal
público, religião, violência, sexo, famí- vez consolidará a tese que a mudança
lia, economia, enfim os -nals variados foi oportuna, fundamental e demorada.

possíveis.- Estabeleceu-se o caos, Ministros e

.. Gratificante e realizador é consta- . Deputados e outras autoridades estão

tar que tudo é· feito sem medo e des- sendo "perseguidos" pela imprensa, des
confiança. Passamos ... fase de sercea- lizes são focalizados, acordos são es·

menta e do "fala baixo". Resquicias de clarecidos, desvios de condutas e outros

utoritarismo _insistem permanecer. A rechearn os noticiosos.
coisa tende a melhorar ainda mais, a- Os governado�es recem empossa-

pesar de às vezes a censura teimar em d:Js perceberam que o estado que [uí-
perpetuar-se e de somente existir um garam conhecer : tão b",ITI estão cheios

cargo do executivo em todos os nlveís
:

de fantasmas, -trene - oisas que a nos-

em que o ocupante não foi eleito pelo sa vã filosofia não imaqjna. Não dá mais

povo, em razão disso a cada decisão a para varrer para baixo do tapete. Não

ser tomada são convocados o par que dá mais para segurar.
sustenta esta pseudo legitimidade. No berço, das autênticas dernocra-

A bem da verdade tudo é recente elas mundiais, não é crime, e nem a-

..... :ias precipitaçp�� '-� QP";'uando meaça a s beranía o trabalhador pro-

.parecem. Mesmo assim existe no ar a mover greves, a imprensa cumpre opa-

adorável leveza da democracia. pel indispensável a população, acompa-
Quão difícil é implantar e manter nhando, informando as realidades, sem

este til"�
"

regime. Por vezes concluí: medo de falsas verdades.

,,'Ç1" que a a \lirquia estabel-eceu-se: ln- O Executivo é responsável não aco-

crível, greves estão acontecendo!... Os bertando nem assirnilando desfalques e

políticos, a polícia, as instituiç-ões estão apadrinhamentos.
sendo questionadas, postclonamen' s Alguns estão defendendo a volta

estão sendo cobrados! eis alguns sl] i)- aos tempos de tudo sob controle de

mas da dita cuja. É necessário fiJar que as coisas sejam resolvidas por bai-

claro que nos Estados Unidos, Inglater- xo do pano, do tempo de que alguns ti-

ra, França, onde ela está implantada, is- nharn' razão restante era comunista.

to é mais do que normal. Para estes eu recomendo mudar-se
.

Dias atrás o preso Figueiredo decla- para o Chile, lá existe toque de reco-

rou que arrependeu-se de ter. .. iniciado - . lher a meia noite, todos estão sendo

a implantação do processo democrátl-: investigados. A ordem é manter a or-

ca, cá entre nós se não o fizesse fatal- dem, doa a quem doer.

mente aconteceria. Pelo que não foi dá-· Bey, bey.

»4OS

Abrajori busca alternativas na' Suécia
M mbros da. diretoria empresa ..

' A Solna possui
da hBRAJORI - Associa- filial em São Paulo e pro-

ção Brasileira de Jornais' moveu a ida de represen-

,ào Interior - estiveram t,Çl'ntés de' jornais do inte

na Suécia, visitando a fá- 'ribt à Suécia, onde· pude-
brica Solna Printing Ma- rarn conhecer a variedade

chinery AB, com o objeti- de equipameraos aplicá-
vã de conhecer os produ- ,,�eis à edição de jornais,
tos e, sobretudo, equipa- dentro da mais moderna

mentos gráficos daquela tecnoloqia. Representando

Santa .Catarina, acampa
nhou a comitiva da Abra

jori o jornalista e editor
Darcy Schultz, vice-presi
dente da Associação e·

responsávet pela- edição
ele diversos jornais no

Oeste catarinense, sobre

tudo a excelente "Folha

do Oeste", S.M. D'Oeste!
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,Prefeitura Municipal de Gaspar SA·MAE Rua Izidoro Correa, 60
Centro - CEP 89110

.

CGC 82.636.028;0001·84-
Gaspar - SC.

COMPARATIVO ·DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

TíTULOS ARREC. Cz$

Exercício de 1986

ORÇADA Cz$

----------------------------------------..-�----�

RECEITAS CORRENTES

RECEITA INDUSTRIAL

Receitas de Servs, Industriais

Categoria "A" .

Cateogria "B" . '.' .

Ligações. de Água . .

Religações de Água .

Aferição de Hidrômetros
-

.

3.000.000,00
2.000.000,00
600.000,QÓ
10.000,00
5.000,00

DIFERENÇA
P/MAIS P/MENOS

1.428.672,20
1.087.337,46
458.963,33

3.553,56
5.000,00

3.553,56 2,979.972,99

37.561,44
10.000,00

.

1.000,00
5.000,00

40.000,00
28.156,01

37.561,44 84.156;01

2.000,00
.

136.808,26

782.000,00

920.808,26
41.115;00 3.984.937,26

1.571.327,80
912.6662,54
141.036,67
13.553,56

5.615.000,00
RECEITAS DI\I "'SAS
Multas de tarifas e água .

Outras multas .

5.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
40.000,00
40.000 ....00

2.638.580,57

42.561,44

11.843,99

. 54.405,43
RECEITAS DE CAPITAL

Alienações de Bens móveis e rrnovers

Alienação de bens móveis .

lRANSFERÊNCIAS DÉ CAPITAL
363.t91,74

782.000,00

363.191,74
3.056.177,74

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - GASPAR - SC.

AUTORIZADA
CRÉDITOS ORÇo
E SUPLEMENTAR

REALIZADA

Restituições c/ou Grat. de Natal .

Indenizações diversas .

Expediente . .

Eventuais .

1.610.000,00
520.009;00
860.000,00
20.000,00
970.000,00

1.369.717,14
318.662,09
336.678,60

·101 :000,00

500.000,00Auxíllo e/ou Contribuição do município ....

Outras Receitas Capital
Empréstimos -. . .. .

.

l(�T.àL GERAL ..

1.284.000,00
7.000.000,00

TITULOS

507.502,12

10.000,00
10.000,00
15.000,00
.15.000,00
'6.000,00

. 10.000,0
.

17.000,0\

8.029,30
1.812,74
16.855,38

3. O. O _ O - DESPESAS CORRENTES

:� . 1 . o. O - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1.0 - PESSOAL

J.1 . 1.1 ---, Pessoal Civil .

3.1 .1 .3 - Obrigações Patronais , .

3 . 1 .2. O - Material de Consr-no .

3.1 .3.1 - Hernuneração de ::>ervs. Pessoais .

3. 1 .3.2 _:_ Outros Serviços e Encargos : .

3.2. O. O - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.2.5.5 - Assistência Médica Hospitalar .

3.2.5.9 - Outras. Transferências à pessoas .

:L 2.6.1 - Juros da dívida contratada .

3.2.6.2 - Outros Encargos Dívida Contratada .

3.2.6.6 - Encargos de. Outras Dívidas· .

3.2.8.0 - Patrimônio Servidor Público .

3.2.9.2 - Despesas de Exercícios Anteriores .

4. (J. O. O - DESPESAS DE CAPITAL

4.1.1.0 -'- Obras e Instalações .

4.1.2. O - Equipamentos e Material Permanente .

4.1 .9. 2 � Despesas de Exerccíios Anteriores .

4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis .

4.3.5.1 - Amortização da Dívida Contratada .

9.9.9.9 - Reserva de Contingência
-

'.

1.160.000,00
1 .250.000,00

50.000,00
28.000,00
15.000;00

400.000,00

1.044.865,24
1 :043.967,76

lG_Q2S,78

240.282,86
2.01.337,9'1
523321.40 •

20.000,00
462.497,88

7.000.000,00 4.665.019,15
�.' '.'

.

Gaspar, 30 de janeirQ de f987
Neusa Aparecida Hotequil Téc.Ooi'lt. eRC-SC 12462

10.000,0..0
10.000,00
·1-5.000,00
15.000,00
26.970,70
13.187,26

144,62

115134,76
206.032,24
33.071,22
28.000,00
1S.MO 00

400 .000 ,O�O

TOTAL GERAL
2.334.980,85

Célio Gerônimo Bornhausen Diretor Geral

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SERVIÇ-O AUTÕNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 1986

RECEITA

TíTULOS Cz$

DESPESA

TíTQJlOS Cz$

ORÇAMENTÁRIA
.

Coord. Atividade Administrativa

Coord. Atividade Técnica .

.801.004,97
3.864.014,18

ORÇAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES

Receita Industrial .

Receitas Diversas .

RECEITAS DE CAPITAL
.

Transferências de Capital .....

2.638.580,57

54.405,43

363.191,74

TOTAL 4 . 665 . 01.9,15

EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Restos a pagar "'(1985) .

Devedores p/Adiant. (1986) .

Depósitos (1985) ; .

Saldo p/o Exerc. Seguinte

.

145. 811 ,22
8.978,80
35.923,62

798,20

TOTAL .

EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Restos a pagar (1986) : .

Depósitos (1986) .

Devedores piAdiantam. (1985)- .

Saldo Exercício Anterior

Bancos (1985) .

Conversão para Cruzados .

3.056.177,74

1 ..500.111,33
289.393,19

. 0,00

.3.110,96
7.737,77

191.511,83

4.856.530,99

BALANÇO PATRIMONIAL

SERViÇO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
----------------------------------�----����

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

GASPAR - Santa Catarina

Presidente

, TOTAL GERAL

1 .800.353,25
4.856. t;�fl..Qg

Exercício de 1986

PASSIVO

TíTULOS Cz$ c.s

ATIVO

Cz$ Cz$

PASSIVO FINANCE ao

Restos a pagar 1986·
'

� .

Depósitos . . 1.789.504,52
1 . 500. 111,33
289.393,19

Conversão p/Cruzados . 7.737,77

TfTULOS
ATIVO FINANCEIRO

Disponível
Bancos .

798,20 798,20

1 .797.242,29

SALDO PATRIMONIAL

Ativo Real Líquido
Patrímônio 1986 . .273.587,58 273.587,58

TOTAL . 2.070.829,87 .

Realizável
79.482,20 .

8.978,80
22.516,'79

Contas emitidas a receber

Devedores. p/Adiantamentos .. ,

Devedores Diversos .
110.977,79

Célio Gf' .ônimo Bornhausen

Diretor Geral
Neusa Aparecida Hotequil
Téc. Conto CRC-SC 12462

.

'PRÉDIO PARA

PRÉ·ESCOLAR EM

GASPAR

A direção da Escola Bá

sica Honório Miranda, es

tá agilizando os políticos
da região no sentido de

conseguir do governo do

estado, recursos para es

ta fim. O deputado Wilson

Wan-Da", encaminhou ln

dicação ao governador, a

través da Assembléia Le

gislativa.

�__..
-----------------------------.------------------=:�

r

Mensagema aos Trabalhado-és
Que o DIA DO TRABALHO volte à lernbranc>

.

_. aoathador. rural e ur

bano de nossa comunidade como uma Idéla de _ ..uariedade na luta pela con

qulsta de melhores condições-de vida, atr vés da participação de cada um e de

todos em seus respectivos sindicatos! A todos os trabalhadores de Gaspar, a

homenagem do Sindicato dos Trabalhadc es Rurais, com o nr sso abraço e o.nos-

so apoio em todos os dias de trabal ...d
.

CLÁUDIO ZUCHI

���i·�i��ói���������i�������������j�����������i�.���.��!i�i���i�i�����!i��i�i,���i�i���i���
�

.
�

i: ·BRASIL ANTIGO iI
� �
� �
� �

!i Móveis rústicos, Adornos para Decorações, !�
�

�

�� Lustres artesanais, Projetos e Orçamentos. ill:�
.

�
o

i� Rua Itajaí, 321 - fone: (0473) 22-3271 - Blumenau U .

·������������i��������i�i��i���i�i�i��i�i�i�i�i�i�il�i�i����i����i���i�i�ig�·.·;·;�

..
Viaçao Verde Vale Ltda.

TRANSPOftT� URBANO E INTERURBANO
. RUA ITAJAI, 1.853 -

AoTlVO PERMANENTE

Almoxarifado . . . . . . . . . . . . . 341,754,42

Bens Móveis t ••••••
, •••• 1.010.298,50

Bens Imóveis ,606.995,83

Participações Financeiras 5,13
--�----------------

FONE 32-0030 - GASPAR

1.959.053,88

TOTAL ,

..
2.070.829,87
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Tillmann investe contra empresas de ônibus
O· vereador Antônio Till

mann acaba de fazer enfá
ticas denúncias às' empre
sas de ônibus urbanos de

Blumenau. Desta vez, o

vereador exibiu da trlbu

na da Câmara dados com

probatórios 'do descaso

das empresas que,' a cada' aftrrna o. vereador. E con-

dla, prejudicam os usuá- tinua:"As empresas con-

rios de Blurnenau e mu i- t!nuam acomodadas por
cípios vizinhos. "Aumenta não te-em em linhas ou-

o número de passageiros tras que lhe façam (m-

e diminui a frota em clr- corrência. Por isso, afere-

culação, superlotando ca cem mau atendimento aos

da vez mais os veículos", passageiros, que são obri-

CÂMARA MUNICIPAL DE GASPAR

Mensagem aos Trabalhadores

Hospita.l "NossaSenhora
do Perpétuo Sacorro"

Os Vereadores. que compõem a Câmara Municipal de Gaspar, mani

festam a todo vc trabalhadores do m nicípio as suas congratulações pela pas

sagem do DIA DO lHABALb�O. Uma comunidade se constróe pela operosidade
de sua' gente: aí se inclui, de forma destacada, a dedicação de nossos trabalha

dores, que fazem o prestígio de nosso município. A eles, a solidariedade da

Câmara Municipal!

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEi..:./1986

ATIVO,
ATIVO CI-'"'SULANTE
Disponível Cz$ 29.803,87

gados a se valer dos ôni-'
bus para irem ao traba
lho diariamente... Os u

suários que nos procuram
constantemente tê. sido
Ur-;2'�i��') em sugerir que
se substituam as ernpre-

-. . ...

sas atualmente detento-
ras das concessões das
linahs ou que se colo

quem .. outras. que possam

desempenhar ..melhor ,os

serviços .de transporte COO;

letivo" .

M oradores de
Pocinho ::se·.

..

orqaruzam .

FLÁVIO BENTO DA SILVA
Presidente
VEREADORES MUNICIPAIS

Em assembléia. realiza-
'

da no dia 24 de abril, OS

---'-rlJoradores da localidade
de Pocinha, divisa . COilF

Ilhota, decidiram criar a

-:

.'�AssQciação-dos .. .Morado-
res de Pocinha", com os

objetivos de aprimorar as ;

suas 'condições 'sóclo-eco-
'

nômicas e culturais, bem
como lutar, por .melhorlas

CGCMF 841 'A -". (lI:' i Est.' 2' 50' '2'86 157 '1. no.svservlços públicos.que ....)'+0.0 ...... / "'"� .1 ser. s. .

servem à região e pela'
Rua 7 de .Seternbro, 97 - Fone (0473) 32-0109 - C.P.83

conquista de" maiores be-
GASPAR Santa Catarina nefícios comunitários. A

reunlão
'

de, orqanização
.da entidade se deu' �na'

Escola Isolada Estadual da':

localidade, na 'rodovia Jor-
.

(18 Lacerda, Km 23; quari
dei .

'.

foram aprovados .: os

estatutos': eleita a primei:'·
ra diretoria �que está 'as:'

.

sim constituída: Érica

Boenq Warmeiing (presi-
dente); Antônio Xavier

Spengler (vlce-presld.),'
Gertrudes Crescência
Spenqler . (1: Secretáriál,
Sandra Regina Schneider

Speng ler (2: Secretária),
.

Afonso Steinhausen.· (1.V
Tesoureiro) .,e José. .Zer- .:...;

· miani. ,(2.° Tesourelro) .

. . '� . .

.

DEMONSTR�RTlVO DAS CONTAS DE RESULTADO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO D,E 1986

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receitas do Inamps Cz$
lnamps diferença de aposentos Cz$
Particulares .....•.............. Cz$
Segurados diversos Cz$
Unimed .........•.............. Cz$,

--------

Imóveis de Renda (Aluguel) Cz$
Auxílios e Subvenções

Municipal Cz$ 179.000,00
, Estadual Cz$ 153.080,00
Federal Cz$ 1.700,00 333.780,00

Receitas de doações' : .. Cz$ 166.236,90
Outras receitas não operac Cz$ 102.176,46

0rog. A'. Est. Econômico _C_z_$_. (0_,_02_1
Cz$ 614.594,69

Déficit do Exercício ; Cz$ 9.9.366;91
---------.

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Caixa \ cd 4.628,78·
Bancos ; ,. Gz$ 25.175,09

DIREITOS REALlZ. C/PRAZO c-s 433.723,99
-----------

Contas a receber do INAMPS .... Cz$ 428.953,69
Adiantamento a funcionários Cz$' 4.770,30.

F:.STOQUES. Cz$ 171.172,33
�-----

Farmácia ,.'...... Cz$
Almoxarifado , Cz$

INVESTIMENTOS Cz$
------

Inv. Financeiro .. ' Cz$ 2,87
IMOBILIZADO Cz$ 27.601.148,90

Móveis e utensílios Cz$ 1.218.775,00
. Terrenos _

'

Cz$ 18;622.111,80
-Edifícios e Construções , .. Cz$ 7.760,262,10

TOTAL DO ATIVO , , Cz$ 28.235.851,96'

PASSIVO
PAssivo CIRCULANTE Cz$ 783.822,51

Financiamentos , .

Credores Diversos, , .

Fornecedores' � .•.........
Salários a pagar , .

Impostos a recolher' .

Encargos sociais ,. , .. , .

PATRIMÔNIO líQUIDO

Cz$ 133.11�,09
Cz$ 100.377,40
Cz$

.

355.967,50
c-s 130.085,00
Cz$ 1.699,46
Cz$ 62.581,06
Cz$ 27.452.029,45

2.057.365,50 ,

11,903,50
. 322.806,24
266.844,99
68.681,94

Cz$ 2.727.602,17

12.401,35

SOMA ; ••.......... Cz$ 713.961,60
SOMA G:- AL ., .. , '" Cz$ 3.441,563,77

DESPESAL "'t:RACIONAIS BRUTA

Pessoal técnlco-Servrc-, --"'Orlas .. Cz$; 1,755.074,36'

Enca�go.s sociais-S�rviços (.I. > �s .. Cz$ 175.998,37
Servicos de Terceiros •....•... " ... C�$ 98.721,49
Medlcamentos e matertala c • • •••••• ':z$ 1.175.931,65

Despesas gerais (!$ 135.416,25
Financeiras ...........••.......• C, 44:196,31
Impostos Taxas e Contribuições Cz".J 56.225,34

SOMA GERAL

.�
�---�-

Glauco Beduschi
Presido do Conselho
de Administração

Patrimônio "......... Cz$ 3.729,24
. Reservas de, reavaliação Cz$ 27.547.667,12

. Resultado a adicionar- ao patrimônio Cz$ (99.366.91)
'10TAL DO PASSIVO � . , .- Cz$ 28.235.851,96

Gaspar (SC), 31 de dezembro de 1986.

Glauco Beduschi , Aldir Moratelli
Presido do Conselho Tec. Conto Reg. CRC 12.323

de Administração CPF 247629469-15

:z$ 3.441.563,77

, Aldir 'Moratelli.'
Tec. Conto Reg, CRC 12.323

CPF 247629469-Hi·

...
".'

Na mesma ocasião, os

moradores de Pócinhc
· constituíram duas cornis

·

sões de' trabalho, cada

uma com sete inteqran-
. tes: a Comissão de Trans

portes e a Cornissão . .da
Escola, que. já começa

ram ', a atuar .ern levanta

mento. de dados para rei-

vindicação de melhorias.

A o�� '-i-z,ação da Asso-
.

é résul=«í« d,: 4-
reuniões

"".

prel iminares,
.quando foram estudados

problemas da comunida

de e a melhor forma de
" ·r "�".'

�

resolvê-los.

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estad.o de Santa.Catarina

Prefeitura Municipal de Gaspar
Liu' N.o 999/86
Esctima a Receita e Fixa a

Despesa do Município de Gas

par' para o Exercício de 1987.

Luis Carlos Spengler, Prefeito

Municipal clte Gaspar, em exercí

cio, Estado de Santa Catarina,
Faz saber a todos os habitantes

deste Município que a enfiara

de Vereadores decreta e ele san

ciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1.0 - O orçamento do Mu

nicípío de' Gaspar para o exer
. cicio financeiro de 1987 estima a

Receita em .Cz$ 71.000.000,00 (se
. tenta e um milhões de cruzados)
e fixa a despesa em igual impor
tância.
Art. 2.0 - A Receita será rea

lizada com a arrecadação nas

fontes previstas no anexo 2, In

tegrante desta Lei, obedecendo

os dispositivos constitucionais e

legislação complementar.
Art. 3.0 - A Despesa será rea

lizada de acordo com a discrimi

nação apresentada nos anexos 2 -

Despesa, da presente Lei, por ór

gãos e unidades. orçamentárias e

elementos de despesa, em obedi
ência ao Decreto-Lei n.o 1875, de

15 de [ulho clte 1.981.
Art. 4.0 - O Poder Executivo

Municipal é autorizado a tomar

medidas necessárias para ajustar
os dispêndios ao efetivo compor

tamento da Receita.

Art., 5.0 - Durante a execução
orçamentária, fica o poder Exe

cutivo Municipal autorizado a

realizar Operações de Crédito por

Antecipação da Receita, até o

limite previsto na legislação em

vigor.
Art. 6.0 - Fica o Poder Exe

cutivo Municipal .autortzaco a a

-brtr Créditos Suplementares até

o limite de .50% (cinquenta por

cento) da Receita Orçamentária
Prevista, utilizando' aÍ! recursos

previstos no § 1." do artigo 43, da

Lei Federal n.o 4.320/64.
Art. 7.0 - Os recursos da Re

serva de Contingência serão des

tinados a suprir insuficiências

das dotações orçadas, por decre

to do Poder Executivo.'
Art. 8.0 - Fica o Chefe do Po

der Executivo Municipal autort-.

zado a realizar durante o exercí

cio a Alienação de Bens Móveis,

até o montante de Cz� 80,000,00

(oitenta mil cruzados) e de Bens

Imóveis até Cz$ 5.000,00 (cinco
mil cruzados) .

Art. 9.0 - O Orçamento Plu

rianual de Investimentos para o

triênio 1987/89, em conformidade
.com a legislação em vigor, com

preende a estimativa de aplica
ções para o pel'íodo die Cz$
58.472.000,00 (cinquenta e oito
milhões quatrocentos e setenta e

dois mil cruzados), constantes de.
anexo integrante da presente Lei.

.Parágrafo único - Os valores

referentes aos exercícios de 1988

e 1989, estimados a preços de

1986, serão anualmente reajusta

dos, acrescentando-se-lhe as pre

visões de um ano, de modo a

assegurar a projeção contínua

dos períodos. por ocasião d'a ela�

boração dos orçamentos corres-

pondentes àqueles exe: .JS.

_ Ar1t. 10 - Consideram-se auto

maticah,� .• ,e 'suplementadas, pelo
Valor do excesso de arrecadação

s9bre a previsão orçamentária,.
as despes.as que correspondem a

elas vinculadas.
Art. 11 Esta Lei entra em

vigor em 1.0 de janeiro de 1987,

revogadas as dlisposições em con

tiárío .

Prefeitura Municipal )p G""_"

par, em 27 de novembro êíe"'1986.
Luis Carlos Spengler
Prefeíto MUnicipal,
em exercício.

Prefeitura Municipal de Gas-

pa� 27 'de novembro de ·1986.

Luis carlos Spengler
Prefeito Municipal
em exercício.

LEI N.o 1.004/86
Institui o GET Grupo de

Estudos de Trânsito - e dá
outras Providências.
Luis Carlos Spengler, P -�fei

to Municipal de Gaspar, em exer

cício, Estad!o de Santa Catarina,
Faz saber a todos os habitan

tes deste Município que a Câm'a
ra de Vereadores decreta e ele

sanciona e' promulga. a seguinte
Lei:

Art. 1.0 ._ Fica instituido o

GET - Grupo de Estudos de

Trânsito - de natureza 'íntergo
vernamerrtal, cabendo-lhe espe
cialmente· o exercício das com

petências, previsto no inciso I do
artigo 37 do Regulamento do Có
ri_i O'''''''''_1\I::Icional de Trânsito, modi
... ....\,.lO pelo Decreto n.c· oz , ::1,,"0,

considerandn ainda o disposto
no antigo 46 'cio citado regula
mento, além de:
I - Deliberar sobre localiza

ção di,y _m into e progra
."açao de semáfor s, sinalização
horizontal e sinalização vertical;
II - Deliberar sobre localíza

�·i'ín de pontos de táxi e ônibus.
Art. 2.0 - O GET - Grupo de

Estudos de Trânsito - será com

posto pelos repr esentantes: d'ois

representantes do Departamento
de Obras e Transportes do Muni

cípio; dois representantes da Po
lícia Militar na área do trãnsí
to. dos representantes da ACIAG
- 'Associação Comercial e In
dustrtaí de Gaspar; 'dois repre
sentantes do CDL - Clube de
Diretores Lojistas; dois repre
sentantes dia Associação dos Es
tudantes Universitários de Gas
par, sendo um -títuíar e um 'su
plente e um vereador de cada
bancada da Câmara de Vereado
res, ou respectivos suplentes.
Art. 3.0 - O GET ..:_ Grupo de

Estudos de Trânsito, se reunirá
para deliberar ordiinar.iamente a

cada semana ou extraordinaria
mente, sempre que convocado

por seu coordenador.
Art. 4.0 _: Os' membros do

GET - Grupo de Estudos c"
Trânsrto - �scolher"v entre si o
coordenador com· mandato de 1

(um) ano. respeitando o regime
de alternância entre os represen
tantes da Secretaria de Seguran
ça e do Município .

Art. 5.0 -' Além Ó" reuniões
membros do

2stud!os do

feitura o 'qual proporcionará OS

serviços de
.
apoio necessário.

Art. 8.0 - Os membros do GET

_-_ Grupo .de Estudos àIe TrânSl-

.

to - serão indicados para man

dato de 01 (11m) ano, podendo
haver renovação, sendo substitui
dos sempre que deixarem de

manter vínculo funcional com as

LEI N.o 1.007/86
Autoriza a aquisição de
imóvel para-u fim que

especifica .

Luiz C.t"j()s tlpengler, Prefu.t.,

Ú.1.u.ÚJ.",,"'Vai de liaspar, em exerci

UO, .l!;::;Lado de Santa Catarina,
. ,t·az saben a todos os ha,J1LaH

"cs d,e,:;-';t: .viurricípío 'tue a \.....a.lfl"" ...
"

ra de Ve .eadores- Ci.:Cl'<.tA" Ü"

sanciona e pl.ulllui5a a scguíutc
Lei:

_r'ica o Executivo Municipal all
torrzado a adqurrIr ele LdovaUI

Hen 'y Schneictcr- Homy Crlst"u

;:,chndder e Jaq�elini Susan So
ara bchne._., uma "rca de ter.• '

l:uS medindo 8.b�'."OOlh2 (o.to nul
quirrne-..... � vr..re e seis ll1C'"

UJ::; lJuad ades] , sem beníeíto

,Ls, na localidad!e de Figueiras,
i.este Município, com as seguín
tcs dimensões e confrontações:
], rcn te cm .:f" linhas, s<:ndo a pri
meira em 24,00 metros com ter

IH sdc Antônio Valdir Roncâglib;
a segunda em 20,45 metros com

terras de Tibério Scottini; a' ter

ceíra em 8,00 metros com terras

de Guilherme SabeI; a quarta,
011 13,65 com terras de Antônio

Machado; a' quinta em 13,00 me- .

t1"OS cem terras de Joaquim Vei-'
ga;' a sexta em 13,65 metros com

terras de Antônio Sehramm; a

sétima em 8,0() metros com a rua

Guilherme SabeI e a oitavà em

20,45 metros com terras de Clc

mentino Schrnitt; fundos em

121,80 metros com área remanes

centes dos promitentes vendedo

res; Lado direito em. 70,00 me

tros com terras de Egon dos

Santos e lado Esquerdo em 70,00
metros com uma Rua Projetada,.
parte de uma' área de

364.948,85m2 conforme consta' dá
escritura pública. de compra . e

venda registrada no Cartório' de'

Registro doe Imóveis da Comar

ca de Gaspar - SC, sob n.c

R.1-8.990, de 11 de agosto de
1986, livro n." 2, folha 1, pela ím

portáncia de Cz$ 800.000,00 (oito
centos mil cruzados).
Parágrafo único - A importân

cia referida neste artigo será

paga aos promitentes vendedo

-res em duas parcelas iguais da

Cz$ 400.000,00' (quatrocentos mil

cruzados), cada, em 27 de [anei
�'O de 1987 e 27 de fevereiro de

1987, respectivamente.
Art. 2.0 - O imóvel referido

110 artigo 1.0 desta lei destina-se

a relocação e ampliação da Es

cola Básica Municipal Dolores

Luzia dos Santos ·Krauss
Art. 3.0 - As despesas 'decôr�: _

rentes da presente' Lei cor�erão

por conta da dotação abaixo, do i
crçamento doe 1987," do Departa
mento de· Educação:
4 .. 0.0.0 Despesas de Capita'l
4.1. O . ° Investimentos
'L 1.1. ° Obras e Ins. Cz$ 800.000,00
Art. 4.0 - Fica o Executivo

Municipal autorizado a assinar

a escritura de compra e venda

"m nome da Prefeitura Municí

paI de Gaspar.
Art. 5.0 - Esta Lei entra em

vigor na data de sua' publicação,
revogadas' as disposições em

c:ontrário.

LEI N.o 1.000/86
Autoriza a doação de uma á-·
rea de terras à Associação dos

Servidores Municipais para

fins que especifica e dá ou

tras providências.
Luis Carlos Sperigler, Prefeito

Municipal de Gaspar, em exercí

cio, Estado de Santa Catarina,
Faz saber a todos os habitantes

cJleste Município que a Câmara

de Vereadores decreta e ele san

riona e promulga a seguinte Lei:

Art. L.o - Fica o Executivo

Municipal autorizado a doar á

Associação dos Servidores Muni

cipaís de Gaspar, inscrita no

CGC-MF sob n.o 83.795 591/0001-
60, com seus estatutos r1�"ida

mente' registrados no Cartório de

Registro Civil; Pessoas Jurídicas,
Títulos, Documentos e Outros

Papéis, da Comarca de Gaspar,
sob o. n.o 113, folhas 005 V, T.ivro

A-OI, dle 22 de agosto de

uma área de terras medindo

21.041,00�2 (vinte e um mi( e
quarenta e

dos) ,. parte
propriedade

. um metros quadra
de lUl1 imóvel de

da Prefeitura Muni-

para' deliberar,
GET - Grupo
Trâ!)O" peY"aerão formar equi

� de estudos, sendo facultado
então a participação de outros
técnicos e líderes comunitários.

Art. 6.0- As decisões nOll

mativas.do GET Grupo de

Estudos de Trânsito - serão au

tomaf amerite adotacltas pelos ór

gãos t) Município e da Secreta

ria de Segurança, independente·
mente de comunicação especial,
enquanto que as decisões para o

inicio de execução de obras ou

implantação de equipamentos na

esfera da Secretaria de Seguran
ça ou do Município ficam conCti

cionadas a disponbilidade de re·

(;ursos.

Art. 7.6 - O GET - Grupo de"

Estudos de Trânsito - funciona
rá junto as instalações da Pre-

partes convenerites ou
entes.
Art. 9.0 _:_ Esta Lei

vigor na data dle sua

ção, revogadas as

em contrário.

íntervení-

Preiei tura Municlplll d.e Gas·

iJar, em 19 de àlezembro de 1986,

Luiz Carlos !!pêngler
Prefeito Municipal,
em exercício.

cipal de Gaspar, conforme cons-
. ta da Escrttura Pública de Com

pra e Venda registrada no Car

tório d'o Registro de Imóveis da

Comarac de Gaspar, sob n.o R-2,
folhas 1, Livro ·2, de 22 de julho
de 1986.

.

Art. 2.0 - A área a ser doa

da à entidade descrita no artigo
1.0 desta Lei destina-se a implan

tação da sede social, complexo
esportivo e área de lazer, com

as seguintes dimensões e confron

tações: Norte em- d!uas 'linhas,
sendo a primeira em 12,90 me

tros, limitando-se com terras de

José R. da" Silva; a segunda em

12,00 metros, com a· Rua Angeli
na; 25,00 metros com a área de

verde públíx.o e em 28,00 metros

com terras de Helmuth Weh

muth; Sul em 5 linhas, sendo a

primeira em 47,00 metros com

terras de Osvaldo Schneider; a

segunda em 60,10 metros com ter

ras de João M. Cruz, e Gilmar

S. Pofo; a terceira cem 79,50 me

tros com terras de Henrique
Kock e Lázaro Vieira; a quar't:a
em 32,20 metros com terras de

Lázaro Viei�a e a quinta em

52,17 metros com terras de Cata

rina Mondini e' Renato Abeliudo
Beduscni; Oeste em 132 metros

c0!l1 área remanescente da Pre

feitura Municipal de Gaspar, e r

Leste em 80,30 metros com a

João Vieira.
Art. 3.0 Fica o Chefe do

Poder Executivo MI .lÍcipal auto

rizado a· assinar. 2 Escritura do

jmóvel em no'- da Prefeitura

Municipal de' .,ar.

Art. 4.0 - Reverterá para o

PatT-i�A'1io da Prefeitura Muni

',: Ll/cLl ue Gaspar a· área do imó

vel mencionado nesta Lei caso a

Associação venha à ser dissolvi

da OU que venha a cdar, destina

ção adversa a prevista no ar-tigo
2.0 desta Lei.

.

Art. 5.0 - Esta Lei entra em

vigor na data de sua public,!ção,
revogadas as disposições em con

trário.

entra em

publica
disposições

Prefeitura Municipal de Gas

"ar, em 27 de novembro de 1986.

Luiz carros spengter
Prefeito !\luIiicipal,
em excrcínío .

EEI 'N.o 1.005/86
Fixa o índice de correção dos

_ valores venais de imóveis e

atualiza tabelas do Código Tri

butário Municipal.

Luiz Carlos Spengler, Prefeito

Municipal de Gaspar em exerci

cio, estado de Santa. Catarina,
Faz saber a todos os habitan

.

tes deste Município que a Câma
ra de Vereadores decreta e ele

sanciona e promulga a seguinte
Lei:

Art. 1.0 F'ica fixado em

100% (cen ror cento) o índice
de correçã, a ser aplicado sobre

o valor de cadastro dos ímóveís

situados TI[ área urbana do Mu

nicípio de Gaspar, para fins de

atualizaçãv do valor venal, para·'
cálculo do Imposto sobre a Pro·

priedade Predial e Territorial

Urbana, referente ao exercício
de 1987.

Art. 2.0 - O recolhimento do

lmposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana e

demais taxas que integram o

carnê, poderá ser feito em 4

parcelas nos meses rle março,

junho, setembro e dezembro de

1987.

Parágrafo .úníco - Par-a o re

Jlhimento do Imposto e Taxas

em uma única parcela, efetuado?
até o final do mês de março 'de
1987, será 'concedido abatimento
de 10% (dez por cento i .

Art. 3.0 � .Fica atualizada a

tabela III, do Código Trib -to

Municipal, nos itens . relativos a

Execução de Loteamento e Ar

ruamento e Taxas pela Presta

ção d'e Serviços, que fará parte
. integrante da preserrte �ei, a vi

gorar a partir de 1987.

Art. 4.0 - O Imposto sobre

Serviços de Qualquer Natureza

sobre construções civis, passará a

vigorar com a- seguinte incidên

cia, a

.

partir de 1987:

Con'strução em Alvena-
r;.a 2,00% da UF por m2

ConstÍ'�çiío Mis-

ta. 1,80%. da UF por m2

Construç;;o de Ma-

deira 1,50% da UF por m2
. Construção de Gal-

.

pão 1,00% da UF por m2

Art. 5.0 - Esta Lei entra em

vigor na data de sua publicaçúo,
revogadas as disposições em con-

tr6rio.

Prefeitura. Munici»al de Gas

par, em 11 de dezembro de lnS6.

I,uiz Carlos Spengler
Prefeito Municipal,
em exercício.
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CAMPEONAT()
MUNICIPAL' DE

BOCHA: SEMPRE ÀS

SEXTAS-FEIRAS.

Nesta sexta-feira será
disputada a penúltima ro

dada do Campeonato Mu

nicipal, de, Bocha. Conti
nuam liderando: na chave
A - as equipes do Ca
narinhos e Vitor; com oi
to pontos cada; e na cha
ve B � a equipe do Sta
ne, da rua Brusque, com 8

pontos. Ainda estão na

competição as equipes do
Bolomini, Clésio Sabei,
Carolina, Ernani e Oscar
Chiminelli.

----_.......:.....................

Silvio Ramos

DENTlST

liua,15 de Novembro, 701

Fone' 22-1750 -,-:. Sala, 104

Blumenau - SC

Gasparensenã o foibemem suaesLréia

laca Guairacás de Bocha foi sucesso.

I'
.

Na abertura do campeo
nato, da primeira divisão
da Liga Blumenauense,
jogaram sábado à ta-de,
em Gaspar, as equipes do
Casparense Esporte Clu
be e a equipe do Vera
Cruz, de Pomerode. He-

Realizou-se em Timbó,
no último final de sema

na, um quadrangular de
bocha com a participação
elas equipes do Clube CeI.
Bertaso, de Chapecó: lta

[iba, de Fachinal dos Gue
des; Frigorífico Chapecó
,c Pérola, de Timbó. Para
surpresa de, muitos, a

classificação final foi a

seguinte: 1.° lugar -. Pé
rola, de Tirnbó: 2.° lugar,
Itajiba, de Fachinal duo

'Final do Campo de Campo neutro

I
do Vale" para não perder
esta grande final várzea

na.

-sultado: na categoria [u
venil - Gasparense 4x2

Vera Cruz, e na catego
ria adulto - Gasparense
1x4 \'era Cruz. O resulta
do. é considerado =Ios

entendidos como anormal,

GL edes; 3.° lugar, CeI.
Bertaso, de Chapecó: .B

em 4.° lugar, Frigorífico
Chapecó. O título de
campeão individual ficou
com o jogador Clinto
(Baixinho)', do CeI. Berta-
80; a melhor dupla foi Os
car e Nadir, do Itajlba: e

,

o melhor trio foi Valdir,
Sadia e Vasco, 'do Pérola
(Timbó). Esta 'competição, ,

ue foi uma promocão do
���:c,.... Guairacas, Ot::

q6 ANOS DO CAFÉ

BE,DUSCHI:
-

As equipes do Boran, .. I
go, de Óleo Grande, com

posta n� maioria por jo
gadores -do Gasparense, e
a equipe do Tam�ndaré,.
-da Lagoa, jO\:jam em cam

po neutro a decisão' do
campeonato patrocinado
por Café Beduschi. Um
belíssimo troféu está em

jogo. No último domingo,
em Óleo Grande, o públi
co foi excelente. A final,
que até o momento não
foi definida, em face das
disputas dos campeona
tos, de que participam o

Gasparense e Tupi, pode
rá ocorrer tanto no cam

po do Gasparense como

no campo do Tupi: ó as

sunto deverá ser discuti-

"

:

;�

� ADA um vende o

U que tem: ao

trabalhador
só. resta vender a sua

capacidade, manual e

intelectual.;
Cada um recebe o

") 'iI""
.

'que quer: àquilo que
'yoc� vende corresponde
'O valor que você

embora o resultado mos- para reagrupar seus torce-
ire o oposto. A equipe de dores e despertar ' mais'
Pomerode vem dlsputan- forte nos próximos anos,
do o campeonato da Liga já que está formando um
há vários anos e tem sido' , bom time juvenil, maior
sempre uma dr� finalis-' investimento em termos
as. A propósito, o Gas- de equipe ..
parense entrou neste ano

bó, vai fazer muita gente
refletir, sobretudo no Oes
te de Santa Catarina. Se
rá que o Vale do Itajaí
está despertando? A equi
pe de Timbó ganhou com
todos os méritos: foi a

afirmação geral. O favo
rito - Frigorífico Chape
có - que se apresentou
em Blurnenau. um dia an

tes, 'vencendo ao Vasto
Verde por 3xO, não foi a

nlC':-Ja equipe. Quem co-

nhece o seu plantel per
cebeu que a equipe está
cansada de, tantos jogos
e não tem uma boa defl
nicão técnica. O Pérola,
de> Timbó, que Já fez ex

celentes campanhas em

anos anteriores, será sem

dúvida um calo no calca
nhar das equipes milioná
rias do Oeste neste ano,
no campeonato estadual,
que será disputado 'em

Timbó, dias 1 a 7 dê S8t.

dO nesta semana. O im

portante é você estar sin
tonizado com a "Sentinela

ACÁCIO BE�NARDES

ADVOGADOS

Acácio Bernardes
João Luiz Bernardes
Terezinha Bonfante
laolde Inês Lemfers
Rômulo Pizzolatti
Luiz Zanelato

H. XV de Novembro, 342 - 2.° andar - Conj. 201/6
Caixa Postal 503 - fones (0473) 22-1402 e 22-1388
BLUMENAU Santa Catarina

Mensagem aos l-ra�

presida os gestos
concretos na busca
de melhores

de vida!

"i .......

mesmo dá ...
No dia primeiro de maio,
dia do Trabalho,
memorável por
marcar o tempo de início

da valorização
consciente da

mão-de-obra, só .

podemos felicitar a todos
os trabalhadores de

IIOSSO município.
Que a data 'lembre a

'sua . esponsabilidade
de auto-crescimento e

auto-organização,
único caminho, pára o seu

real desenvolviinento
humano, individual e

coletivo!
Que em todos a paz

Prefeitura·Municipal de Gaspar

TARCíSIO DESCHAMPS
Prefeito Municipal
LUIZ CARLOS SPENGLER
Vice-Prefeito

�- :.... ..... '
.
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