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cálice envenen
o ex-governador do Rio, I:ieonel

Brizola esteve em Florianópolis no

último dia 11 do corrente fi
-

para o

encerramento do congresso do PDI' e a

bonou a filiação do senador' catarI
nense, Nelson WErlekin, ao seu prrtI
do. Na oportunidade, Brizola concede
u ampla entrevista a imprensa, cóii
f innando as conversações estre as e=

.

hecutivas do PT E PDT tentando viabi
lizar diversas aianças para as elei:
ções majoritárias de 1990, de acordo
co,' as características de cada esta

I' -

do.] QJ.anto a Santa Catarina, Brizola
af ',' a que não haverá problema, pois

entende que aqui os dois prrtic-'"1s ,

PIJI' e PT deverão fechar-se can um

só cardidato, o =enador Nelson wede
Jc.in. Pois ele reune tooas as condf
�oes para aglutinar estas forças e
crErlibilidade para ganhar o governo
do estado, pr ando aL..air para
esta coligação o .oaíor número de :pélf"
tidos e seguimentos organizados Clã
sociErlade catarinense. SOBRE ALIAN

ÇAS COM PARI'IOOS DE IDEDI.OGIAS. DI:FE
RENTES, Brizola diz que são prat.:i..cas
que se escrevem nas maiores darocra
cias do rnurrlo. Pois elas se dão em

torno de idéias e programas comuns

/

Em animada festa no plenário da AssEmbléia Legislativa, WErlek.:Lt. �,-,.L re

cepcionado vibrantes a� lausos pelos pErletistas de txdo o estado. O senador
afinna que apôs 20 anos de militancia no PMDB, não era mais possível amar
dentro de um partido que esta afastado do povo e não aceita nenhuma propos
ta de �eciclagem.

" Entendo que nossas idéias só terão espaços dentro dõ
PDT, nao me filio ao PDT para ser candidato. Quero ajudar na construção de
um partido forte que corresponda aos anseios do povo, de um futuro . melhor
para ser-ta r..atarina".

Aposentados
Reuniram-se em Blumenau no ii.Lt.ímo

mês de janeiro aposentados e pensio -

nistas de tcdo o Estado representando
diversas AssociaçÕt das 35 existen
tes em Santa catarina. Cem a presençã
dos deprtados Renato Vianna, Vilson '

de Souza, Wilson Wandall, do Vice Pre
feito Victor Sasse e o Presidente dã
FAMPESC - Silvio Rangel FigueirErlo, e
diversos Sindicatos e Associações de
Classes. Foi eleito para a FErlereção'
o <X>l11bativo Raul Clemente Pereira que

tem cem; meta: Criar mais 52 Associa

ções em ticdo Estado, nos mais :impo!:
tantes' inunicípios, fazendo um total
de 86 Associações que representaram '

os 350 mil aposentados e'pensionistas,
Do plano de metas consta a defesa do
direito dos aposentados junto ao INPS
e o poder pâbl.íco, "Queraros estar

sempre organizados e de prontidão, �
ra agirmos com eficiência e rapidez T

Em qualquer circunstância em favor da
Classe".

de in er sua e

leição o Brizola af�
ma, "Dig catarina que pr�
rarÉü s digno da confiança
que o pavo me depositou. O povo cata

rinense, pode contar ecmíoo onde �
estiver, por toda a minha existência.
SOBRE COLIDR DE MELID, diz Brizola:es
te será o Últ.i.Jro cálice :.' envenenado
que conseguirão Impor ao povo brasile
iro. A ditadura vai ter seu últ.ürÕ
resquicio can o governo Collor, sera

o epílogo. O que cxx>rre hoje, e que
. todos devi&oc>s esperar que a mídia
não one o 'SEU produto,
ador não abarrlone a crLature

CME
PREPARA
ATLETAS

pago 8

Luciani cantprengher, loira de olhos
verdes, é a Miss Blumenau 1990. Hon
rou �El'A DO VALE can sua visita.

._
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VISTA 1-
PEDRO NELSON

Não há dúvidas, o mundo '

mod no é governado pelos novos

cavaleiros do apocalipse, Como
tudo sofre profundas alterações,
hoje nos deparamos com a dura
realidade de uma sociedade em

constante tran�formação. Os - n�vos cavaleiros .do apooaLf.pae
sao:

O PODER DO DINHEIRO: (de prefe
rencia dolar) o qual tudo co�
pra. Tudo pode.
O PODER DA ARMA: onde a máxima;
se queres a paz prepara-te para
a guerra; impera'. Nós achamos'

que quem se prepara para a gueE
ra, quer a guerra. A guerra de

qualquer forma sempre 'a tendeu
aos interesses de muitos, ou m�
galomania de alguns.
O PODER POLíTICO: longe de ser'
exercido em nome daqueles a

quem o poder teria obrigaçao de
servir, via de regra, está isso

sim, a serviço de poucos, pelo
go�to do poder sem pudor.
O PODER DA IMPRENSA:o mais mo

derno e poderoso instrumento a

serviço dos demais cavaleiros
Agindo como fator indutor, CO!!
duz a grande massa social por
caminhos inteirameetes demarca
dos por aqueles qcc:! exercem o d�
minio do mundo. Construindo uma

sociedade de consumo, onde o 1
cro e a ganância é o grand�
objetivo. Sem se deterem dian
te de nada. insell�iveis e desu-
manos.

O homem chamado moderno'
inserido nesta sociedade, cor

rendo sempre at�ás de objetos �
se t.ransf'orma-vse também num

objeto.

COLUNA DA TRADIC�O

Em primeiro lugar, gost�ria de des�
jar nesta primeira ediçao dos ' �nos

90, a todos os tradicionalistas �
leitores deste jornal, muita paz,sa�
de e felicidade durante toda essa no

va era.--* O partido farroupilha fOl
fundado por Luiz Soje dos.Reis Alpo
in. --* Já que estamos falando tanto
em presidênc ia vamos 1 embrar doi s im
portantes governantes do RS. Juliõ
Prates de Castilho primeiro pre
sidente eleito do RS. Antonio Augu�
to Borges de Medeiros - governou o

R zrante 25 anos. --* Durante ' ,a

Guerra Guaranitica em 1756 morreu o

grande lider ind;gina, corregesor da
missão de São Miguel, Sepe Tiaraju
--* Jose Garibalde (casado com a

grande catarinense Anita Garibalde )
e considerado herói de dois mundos
por lutar em defesa do Brasil e da
Itália. --* O autor da missa criou

CAROLINA TOLEDO
,

22 DE FEVEREIRO DE
-

1990

Pó
Netuno está rubro. Ieman

já indignada. Tudo devido ã
esta sujeira toda a beira

mar, escurecendo as areias
de nossas prai�s. Mesmo sem

'a colaboração de são Pedro,
que fez chover nd molhado,o
movimento nos fina�s de se

mana, pricipalmente em Cam

boriú, foi grande.Grande em

número de pessoas, mult!
plo em sujeira. Sabugo de
milho pra lá, ossos de gal!
nha prá cá, cascas de lara!!
jas acolá, pedaços de mela�
cia, copos de plástico, p�
péis dé picolés em tudo que
era canto. Sem falar em CQ

cô de cachorro, além das
"Terezas estrangeiras" e os

"pedrões do Deserto" a faz�
rem xixi no quebrar das o�
das. Um chiqueirão. Tarefa'
ardua para o Prefeito Leo
nel pavan no seu primeiro
a�n de governo. Utilizando'
mais de cem homens, com ca

misetas patrocinadas pelõ
Supermercado ·Vitória, botou
o bloco na rua, 24 horas
d�árias, para recolher a s�
jeirada. O Chito, que é m�
caco esperto da coluna,acha
que é uma baita sacanagem
sujar o terreiro alheio."Se
na praia fazem isso, afirma

imaginem como será no teE
reiro deles". Mas a tempora
da está no seu final e ai
sim, quem curte praia de
verdade, pode�ã desfrutar
de areias limpas e um mar

sem muita uréia.

la (que deveria ser mais lémb��da
por nossos tradicionalistas, Ja .que
e tão bela) foi o Padre Paulo Arlfe.
--* Você sabia que as danças que at�
almente são apresentadas por grupos
folclóricos eram dançadas nas festas
de antigamente? --* O Rio Uruguai ,

que faz a divisa RS e SC foi desco -

berto em 1525 por Sebastião Gaboto.
--* Estando no RS durante as festas
de final de ano, pude comprovar mais
uma vez, a integração dos tradicion�
listas, homens, mulheres, jovens e

crianças que parece estar em baixa
na nossa região, principalmente em ��_.__

Blumenau. --'* De quebra a diferença
de dois termos constantemente con�u�
didos: fandango- só dançam pessoas
pilchadas. Baile a Gaúcha: dançam
cola fina e pilchados.
Um forte quebra costelas.

m
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Escola de Ballet do Carlos Gomes

A escola de Bal)et do Carlos �
mes continua com suas matriculas a5�!:
tas oferecendo cursos de Ballet Cla�
sic� e Dança Moderna. Na opinião d�
diretora do Pro-Dança, Beatriz Niene
ier, o Carlos GUines mantem umei trad]
Çã0 em ballet clãs�ico hã m�is de 50
anos e sua escola e c redenc iada pela
ROYAL ACAUEMY DF DA�CING DE LONDRES .

O lIIi�tod'J adotado no ensino da dança
clássica e ori entado pela maior acade
mia de ballet da Inglaterra. As pro
fessoras d�Prõ-Dança são dipl0'!1adas,
e req i s t.reda s naquela organizaçao. M�
is infunnações junto ao Carlos Gomes
ou pelo fone: 22 71 66.

PRÓ
DANÇA

/

Do CHITO

"se sujeira � cultura, ca

chorro deveria usar calça '

plástica".
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GOMES

ESTATTSTICA

Por motivos ainda inexplicados,
o Centro de Saude de Blumenauestã omi
tindo os numeras da estatlstica sobree
os casos de Aids no municlpio. Atê en

tão, esses dados sempre foram facilitã
dos, atê para melhor concientização dã
comunidade, que pode assim melhor es
truturar-se na prevenção da doença. A
própria Secretaria da Saude do Estado,
tem encontrado dificuldade na obtenção
desses numeros no Vale do Itajal.
CONFLITO

Os fiscais de saude de Blumenau,
que foram designados pelo 79 CARS, pa
ra auxiliarem no trabalho de fiscalizã
ção dos bares e restaurantes nas prã
ias de Navegantes, Piçarras, Armação ê
Penha, receberam instruções para que
retor!lassem ã base. Segundo Mã'rcio AI
bani, diretor do CARS, a tarefa desses
profissionais ficou desvalorizada pela
ação da Justiça nesses locais, que d�
tenninou a abertura imediata de bares
e restaurantes que foram fechados por
falta de higiene e outras deficiências
BOA NOTICIA

A exemplo da assessoria jur id tce
gratuita, mantida pela Furb pura aten"
dimento aos carentes, dentro do pró
grama de estágio do curso de Ciências
Jur-Id icas , também a recem criada Facul
dade de Medicina, que começará a funcl
onar em março próximo, terá um sistemã
de emergência e plantão para atendi
mento aos necessitados.

CONQUISTA

U Sindicato dos Trabalhadores na
Industria do Vestuário, presidido pelo
experiente Julio Rodrigues, ex-secretá
rio do Sindicato dos Trabalhadores Têx
teis, conseguiu aprovar beneflcio ine
dito na sua convenção coletiva. As
mães adotivas têm direito a uma '1 icen
ça de 30 dias, para atendimento aos fi
lhos.

PROTESTO

o vereador Arlindo de Franceschi
está protestando pela demora na regula
rização das novas linhas de ónibus dã
Itoupava Central, cuja concor-rênclafo i
vencida pela Verde Vale. A empresa
aguarda liberação de financialllento do

·I3NDS para confirmilr ii compril de novos

velculos. "Assim fica f�cil", desabafa
o vereador:.
ADVERTrNCIA

o ex-assessor do 11eio Ambient.e da
Prefeitura de Bl umenau, ecólogo Lauro
Bacca, faz uma advertência ao Poder Pu
blico Municipal, no caso da propo5l�
da Prefeitura, de ligação rodóviií,.,.iil
dos bairros Garcia e Velha. "Caso !::,
sa ligação seja feita atravês da Ru�
António Zendron , o local estará SII,!;';
to a frequent.e e perigosos desl izarileiil
tos de terra".

INTRIGAS
O prefeito de Brusque, Ciro Roza ,

desautorizou qualquer espaculação 50

bre sua eventual salda do PDT.":SeCll.lndri
ele, "trata-se de intriga de pe�snas
preocupadas com o crescimento do no s so

partido". Negou tambêm que seja c:andi
dato a deputado estadual. "Não tenhõ
vocação para a ação legislativa", arre

matou.
.

BLEFE

A polêmica que se instalou em Bl�
menau, nos uI t imos seí s meses, em tor
no do local para a construção da novu

Cadeia Publica de B I umenau, parece e�
tar reservando novos e emocionantes ca

pltulos. Pode ser at� que tenhamos umã
novela de final nsn tão feliz.

.

Inicialmente a construção seria e

dificada no bairro Passo Manso, prolon
gamento da rua Bahia, local_que acaboíi
sendo descartado pela pressao dos pro
prios moradores da ârea. Atendendo aó
apelo dos moradores, o prefeito Vilson
Kleinubing apressou-se na tarefa de e�
contrar outro local onde o berreiro fq
sse menor.

Pensando ter encontrado a solu
ção, o prefeito apresentou como o� ao

ao Governo do Estado, ma i s do is. ca

is; o primeirr. próximo � fabrica Dud�
;ina, na BR 4.J (que igualmente foi

rejeitado pelos moradores) e, final
mente no Badenfurt (quando entrou na

p�rada a vereadora Vara L�ef, repr ��
tante daquele bal rro na Camara).
Impotente para resolver o prob 1 ema da

localizaçio, a Prefeitura voltou ao

Secretário de Segurança, apresentando
lhe como solução o primeiro local, no

Passo Manso. �a verdade, sabe-se agora
que o pr6pri� Governo do Estado pode
estar estimulando os diferentes movi
mentos de protestos das comunidades
pr6ximas aos locais antes escolhidos
para a construção da obra. Ora, quanto
mais demorada for a polêmica, menor se

rã a responsabilidade do poder publicó
estadual com o inlcio da obra, cujos
r.ecurssos certamente estarão rendendo
bons dividendos numa conta bancária
qualquer. Por tor percebido o "blefe"
em tempo hábil, o prefeito de Bluarenau

jã decidiu: "a obra será real izada no

Passo Manso, antes que seja tarde e o

Governo do Es tàdo encontre outra justi
ficativa para retardã-L".

-

Nâ'o acredito que a fatura esteja I iqu�
dada, a tê porque os moradores da rua

Bahia, ai ..da ressentidos com a chamada
Taxa de Melhoria, pelo advento do as

falto, dificilmente permitirão que umã
Cadeia Publica lhes infernize a vida.

TRANSFORMAÇAO

'A recente adesão do senador Nelson

Wedekin ao POT, pode representar m�
dança, _

:ficativas na politica :do
Estado � notadamente no' process<?_ suce�
sório estadual. Essa constataça� pode
ser feita a partir da pre�cupaçao do

PMOB, 9ue admite a defecçao de um de

seus llderes mais ilustres.

DISPUTAS

Na corrida por uma vaga para di�
putar a Assemblêia Legislativa, pél o
nenos três partidos registram tncômoda
disputa em Blumenau. No PDS, o deputa
do Wilson Wan-Dall pode ter seus plã
nos dificul tados com a candidatura d,')
advogado Luiz Carlos Nemetz; no PSOB �

situação ê idêntica. Há duas vagas om

disputa pelo vereador Alil indo de Fra!_!
ceschi,pelo presidente do partido,> L�
i z Eduardo Canri nr e pelo mesmo probl e
na. Para uma vaga, há dois candidatos":'
Vereador Braz Roncâg io e Ademar L i 119
ner.

Previsões
. OBRAS

Julio Cesar Junques, secretário
de administração e finanças da Prefe�
tura de Gaspar, fala dos planos de �
ção do governá municipal par� 90� Oe�
tro dos limites da arrecadaçao, e di
flcil fazer-se previsões. Mas dentre
nossas metas está a transferência da

garagem para a entrada da Rua Brusque
em terra própria da prefeitura, ret�
.rando-a do canto da cidade onde causa

muitos transtornos. A construção de
uma estação de tratamento de água no

bairro Bela Vista, com capacidade pa
ra 90 m cubicos pi hora de água trata
da. Oeveramos umentar em mais ires
salas de aula Escola Zonaisa Schmit
Costa no bairro Rua Brusque. '. Ampl ia
ção em mais ·três salas de aula na E�
cola Dolores Kraus; Bairro Figueira,
ambas jã em andamento. Está prevista
a construção de mais dois postos de
saude la localidade de Gasparinho e

Por te r" raiaI. Uma creche no bairro
Bela Vista em terreno da Prefeitura,
mantendo a arquitetura '�riginal, d�
vendo mudar a cor. Tambem o equipamen
to rodo: iârio sel'ã reforçado com ã
compra de uma niveladora (patrola) ,

urna retro escavadeira, um trator de
esteira e um caminhão coletor de lixo.

Quanto a situação do funcional is
mo, pretendemos imp lautar o regime ,. 11

co de servidor. Para que sejam todos es
tatuãrios, ou todos celetistas. AtuaT
mente em torna0 de vinte funcionários
são estatuários enquanto 442 são pelá
CLT. Durante o ano de 90 o quadro de
func tonârios deverá perrsnnecer estável.
Jul io l embra ainda que quando a atual

. administração assuerío o numero de fun
cionãris estava em 495, diminuindo dü
rante a atual gestão para 462 atê o mo
mento.

TRAFEGO
-

Ou tra preocupâçâo C0l15 tante dos
gasparenses e da adlllinistraçáo pUblicp
de Gaspar �, sobre a BR 470; trecho Gas
par-Navegantes. Aguardamos o cumprtmen=
to �o governo federa l na tmed i a ta apl i
caça0 do orçamento da obra. Afinna: Nós
giCsparenses deveremos util izar todos os
meios de pressão ao governo federal pa
ra abrev i a r a cone I u são ela es trada. Teii
do em vista os incômodos e os males que
a atual situação do trâfeqo desta rodo
via causa ao centro de Gaspar. Já sobre
a Av. das �omunidades, trecho que ê de
2 Km e esta dentro da 'área urbana de
Gaspár. O que esperamos ii que ela fique
pronta ainda este ano, desafogando o

zig-zag dos velculos no centro da cida
de -

TELEFONE

o telefone e em

mais rápido para
distantes. Menos

qualquer parte do mundo, o meio
a comunicação entre duas pessoas
em Blumenau e região. Ate quando?

BONl;;Etõ
8UFFET

o seu almoço
mais saboroso

OS MELHORES PRATOS DA COZINHA CASEIRA

DE SEGUNDA A SÁBADO - DAS 11:00 ÀS 14:00 HS.

Rua: Getulio V

Gráfica IUOLIDISLI'''.
1'1"1111 •• 11. c•• a•• r • I,•••• , ,.el

i". Ira.11. 322 - 'Inta Arda - F.I (0473) ·22-7019 -. (I. 'ostal 2257 -19001 .ll_IIAU - se rgas, 144 - Centro

(0473) 22-2220

J

B1umenau I
�,------------------------------------------------��----�--------------------------
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LEIS MUNCPAIS DE

LEI N'1 1.!S4

RECONHECE E AUT�RIZA O PAGAMENTO OE VESPESAS PARA
O FIM �E ESPECIFICA.

FJI.atlc.üco Ho�.titú., 1''I.�6v-i.to Ml.lIlic..ipal de
&upall, E6-t.ado de Santa. C��, 6az 6ab!'t a ti!.
do� o� hab.i..tan.tu du.te IttIUUp.t.O que a CaollVi.a de
Velr.eadoIlU apltOvou e ele �atlcúmlt e pItOmulga a

��ILi...,te Le.i:
. .,A1r..t. I - Ficam ,\econJlec..idM e ruttolU.zada�. ClV.6pe

sa« 110 vaio« :w.tal. de NC;.:$I.6S1,Ol IUIn mil. 6('..i.6-·
c.en.to� e o.i..tenta e um c.IlUzado� nOV06 e um C.C.tl�
1.'0 I lleal..i..zaclM com a c.on6·'l.a.te.'l.n.i..zação do� .6e1r.v.i.
doll�6 ativo� e mativ06 da. AdJlI.itLi.6tMção Oü�tll E

1ndille.ta, na da.ta eOllI0lK1IULt.iv'l do V.i.a do hlloo
llw. A1r..t. 2'1 - A.6 dUpUM deco.'I.,e�tu r!a fJ'!1!.6etl-
-te Le.i. cOAAelr.âo. poll eOIl.ta de do.t.açao p'(1p.\<a do
ollçamen.to v.i[j ente - 3.1.3.2 - 0u.t'W6 61/..'1.�i.ç06 e

etlc.allgo� do Oepa1ltalll�lLt.o de Admolt6.úutç,to. A�L.
39 • E.6.ta Le.i. etltJl.a 011 vigoll tlll da ta d"

_

6ua pu�
cação ,lleV09� 116 d.i6po6.iÇCI!.6 l'lIl cotltluVr.io.
PREFEITURA MUNICIPAL OE GASPAR, 29 dI!. jlllll.o
1989.

F/ulttc.i6ao H06.WI.6
P1r.e61!.i.to Mr.uúc.ipal

LEI NCJ 1.1 sr;

ALTERA OISroSlTIV()S OA LEI �IIINIC I rAL NI! 843, OE •

22 OE AGOSTO OE 1984 - OÃ f)CN('MINAÇ1\O A VIAS I'{j
6LICAS - EM SEU ARTIGO l�,NI! 084.

-

F·\.IlJtwco 1I0.6tÚ16, PJtI!61'.i.to lltuticipa! d�
C-a6ptlll,: ú.tlldo dI! San-tlt Ca.taIlilta, 6az Mb�.\ a t�
dall Oll lUlb.i..tmÚel> dl!.6.te llunie.4'-io qlle a Cama'�11 dI!
I'I!Jt"adolI.U apli.ovou I! ,,111. .wle.il'lta e t(;;omufga a-

MgUOlt". Le.i.:
/1.1(..(. 19 - F.icam drncm.inadM 116 6�IÚlltU 1lU.a� I!
ba."":o 1I.e.l.a.c..iottO.<Ía.6:

.

OUI ii 083 - jJlaUe�d06 06 dih,x,�iti.vo�.
OM. RUA sA"t) rAUl() - a RIta nA" do l.C'tr..iml'lIto ('.tá
v.ia G;;;;'.6:·Rü"L'I.O 6d'a V.i..6.t.l, inicillJl.lo-61'. IIll RII.a
"t:" do .. It�mo .lC.teQ!lll!llto Ijlle 60i. dl!l(OIftittacla Rua C�Il.i..tibtl e ,(e:úi lleu .(VIUIIÚW Ira p'Lop1l.i.edade dr. lIa.�
Ill} Ga.il.lle'Ult!'. G.'I.4cbe. 0�5 ii 100 - úl,tLtMad<,ó 06
dÜP06itlvN. "-t. 21] _ [6,(a Lc.i I'''.{.'W. I'Jn vig"Jt '

...a dl1ta dI!. "ua ',_,.mi iC'lçii.o, ll"vl'gadlB a.6 d.i.6p<'ú-'
çC;l!.6 t?III corrt'l.iilúo. PRHEITURA AlUNICIrAl OE 17M
rA�, 29 de jWllw d ... 19�?

FIlAf.<CISrO IIOSTINS
P.\e6.ú..tc lluniupli

lEI N<J 1.IS6
CONCEOE AUXILIO fINANCEIRO AO CLUBE ATLtrICO
rr.

·TU

f!laIt<'.i.6co H06t.Út.6, �;"e5e.i..t., �Lic.iptt de

&upall. fÚado de San.ta CataJLÚla, 6'lZ 6I1b�'1. a .tl!
dl'6 o/lrabittW.teó dute Aluni_e.{�'io que. a Cama'la de
IIn'orulo·\u apitovou I'. el.e MlIcúma C .p�onlu.lga � .a

..Jlte Le.i.: AIl-t. 1·1} - F ic.a ccmclld-<.do um I1I!x-I.c.w

601<lJIc.e.i..w no Valoll de Ncd �:!'. 000,00. (doze .mil
c.IlUzadO.6 lIovo.6I, ao efube At.le.t.(co Tl(p�, de.��uta
do ao CM túo de. dUrJuat. cOln Aua L-.vt.tic..UJIlCao tIO

Campe{lttt.úo de fut>?b(,l_da Sl!g'Uld� Vivi6ão de p�06ü-
6·tona.i..6 pIlomov.ido pela Fedl'.'W.ç.ao �a.t�le'l.6e de

. Futdw.f., a Aell págo pall.c�(ar, ml'.lt.6a.u, _.tg1Lll-l.6 I'. COt�-
6ecI'-U"<l6. II paúill de jllnl", de 1989 a dl'uml",o de
1989. Mt. 2'! - A.6 d�A��6M dllCOllllrJ1.tvlI da pH'M..te
Lei eO.Hellão poJt COllta do eCeml'lIW 3.2.3.0 - T.�
6e1r.illrc..iM a Irll.> t.i..tILiçõu I'tiIJlldat.; Aub-elpmetl to 3.
2 _ 3.3 - COIl.t'tibu.i.çõu CCMettte6, 110 Oer.:rM�ento de
CulÚlJtll, E.spolLte e TUll.ÜI1I{I,. � o.'l.çatnettto v-<.ge.lI.te..
AlLt. 31! - A tmt.id,lde bimeá tc.iada com �6 lle.eUII.60.6 dI!.
p-'f.�l.>ellte Lei .slljeLtM-6e-a a p'l.utaçao de CcllÚM a

P1l1l6r.i..tIVlI1 Muni.c ipai dv. Ga.6pa11., de acolldo com 06

d.i.6pa6.i..t.iv06 do VecM.to MUlÚc-ijXll III! 035/86, de I �
d� junlro d� 19S6. M..t. 41! - E6.ta Lú elL.tIla �JII ';'�
g�.'l tIa da.ta d� �UCl publ..ic.açw, .'Ievogl1<Ú16 116 di.6po6�
çoU �m con.t�o.
PREfEITURA MUNICIPAL OE GASPAR, 29 dv jW1110 de 1989

FRANCISCO 1I0STINS

PIlv6eito Altuúc.i.pal.

LEI N'1 1.1,,'-

RECONHECE E AUTORIZA O PAGAMENTO OE OESPESAS PARA O
f IM QUE ESPECIFICA.

.
.

F.'UItlwco Ho6.t:.itl6, P1I.1'.6e.ito AIu�
c.i.pa! de &upall, E.\tado de Srut.tll Ca�.iJ!a, 6az 61!.
b�Jr. a tod06 06 Irab.i.t.atltv.6 dute Mun-<c..tpW que 11 C�
""ua dr Velr.v.adolle� ap'lovou I'. �tv 6atlc..LOt,a e .pItOmul.
gl1 a .s"9Iúnte Le.i.: A'!..t. II! - Ficam ,!1!.conlr"c.,dM I'.

alLtollizadall dupeAM 110 v.t1oll d". M!'. NCz$ 10. OO�. 00
Ide;: mif clluzadoll nov".61 e6v.fttad�� com.o V F,,�.t_(.val.
dr. jnvMJItl, a .AM lleaLiz,ulo no mu de jutllO do co.,�
lLellte. eXelr.e:tc..io. IVr..t. 21! - A.6 dUjJe6M decc�etlte[,_
da. pIl!'.6en-t1'. Le.i. cO.'I.Ilelr.âo poll conta. de do.taçao �
pIl�a do OlrÇaJIli!.llto vigetÚe, do OI!.pM.twnl!.n.t;o de ClIlt�
!la, E6pa.H". e. TUlÜ.6lno. M..t. 31!· - E6-ta Le.! etttlL<1. q.nI

v.igo.\ n � data dr. .6ua publicação, llevogl1da.& at. dl.6pl!
6içüu rm cont/lÍÍ!l..io.

.

PREFEITURA MUNftIPAL OE GASPAR, 30 de j )tIre dr. 1969
FRANCI5CO HOSTINS
P1I.e6e.i.tUlla /.lwúc..ipa.i

GASPAR F',á"c'6C'(! f/I'61;'II.>, I'�,'�ri.to MUllicitJíl.t'
d� G<BpaII., E6.tado de SClntll C<ltMÍJta, naz sabe». a

rodo« ClI.> Ilab.<..tall te�. d"-M('IHl.iC.iP'i.O Que. a CâmaM '

de VMMd('·H..6 aptovflu e j .MIICiollll f. y.>,�o"lf":9a �Hgu.úl.te le.i: A/t.t. 1Q - ·.lca o c.lrq.óe do fXI'.CU.t.lVO
M(I.YI.ic..ipa.(, all.to.úzadc' a 6·illJl!a!L .iJ-1.1.>.t�wnetl to �"-ticu.f.a..'1. de. COIl.t\lttO de cOIUp"om.i.660 de. úldl!l"/ i.zaçao aJn{.
giíve.f. eom �upe.'me'lc"do Gae.'l_tlle:' /. tda; pe.Hoa jux{_=
dica de V�.�.e..{{o p't.i.lI,ulo, e�(.lbeeec.ido lia Rua V.l. '

N,',Hu Ramo�, "el.>.ta Mcuúc.{pio e, ú,�cü.t(' 'lO CGC/MF
<lGU o nl! 84.043173/0001/87. Mt. 2(/ - A IYl.U�tlte '

le.i aut"lti.za úlde.ltizaç;io II!II.igávef de uma â.'lea de
tr.�1!.Il6 ""'.<1 ;'ldo 1.163.1 Icu2, 4ue c"nta pe�.tp.HCM ao

6UpM III"Jtcoldo GaM..t.He.'1. Lida; de acoMo com M 11..6
<".ll.i..t,,�a6 púl>f i.CM de c.(''''p�a I'. penda; .h.af16C.. � i,t,B r

110 Ca.�.iô,'I.{o de. Re.gü t�o de Imóvc.il.> da Comall.ca· de
Ga.6P'Vl 60b o ,,9 17.533, f_ivJto 3/j, 6.i�. 30, de .30
dé 12 de. 75; R/I/4853, l.-Í.v'l.o· 3 6ró.I, de 11 de. 02
de 82; R/2/ 1397, (..ill.'I.0 2 6CI.>. I, de 7.9/07/86.
A'Lt. 39 - O 1'<I.t'0� P.�.f,lbe.el'c.id" p,Ha 1.1.tP.Mllfe íllde.
nizaçiio an'.i.g;;_v�f. i de Ncz$ 7.200,00 I�de mi.!" e. di!UJI.t06 c.mzadvl.> novo61, de aaondo com o .falldo de
avaLiação e dcó.wl1I-u pan« abe/l.ttVla de uma ,'lUCl i-
110m i.nada, que .tt?lll {t-1.7c..(.o rIa Rua A/tflo.fda K('c.1t a..tê
a Rua. O.fga Boi.,." óe.qllêflC.ill da Rua Jo�é 1I0llOltato
�kd.eM. M�. 411 - A �"'I.eMnte Le.<. Jr.e.tltOage. MM �6e.i.t.06 a o do dI! jUflllO de 1989, Jtel'ogandll-6e
d i.�po6.içõe.6 �m cOflt.IM.Ú).
PRffEl1lJ1M MUNICIPAL VE GASPAR, em 30 de jUllho de
1989. FRANCISCO /lOSflNS

LEI N("II. 18 8

REGUL.AMENTA E VISCIPLINA VISPOSITIVOS 00 PLANO rISI
CO TERRITORIAL 00 MUNICIPIO VE GASPAR, COMPREfNVfN·
00 AS LEIS DE NI!�. 1.151 Ã 1.155, DE 10 VE N('VEM6RO
VE..J9U.

FII.,wcüco (/06ÚJló, PlLe6e-i..to Mw�
c.ipal. de GMpaII., Elo.toldo de Sa,eta C�a'f.i.tla, 6az I.>�
bc,'l a .túdo6 06 IUlb.i.tante.6 du,te MUfl<.CA p.(o qfL� a C�
moVr.a d"e VMead(1lle.6 I1p�OVOU e �.f.e. 6anc�0"a e �'tOlUtd
gol a 6egu.illte Lú: A-1.t. �Q - Se. d.i.6.ttibua '.'.HCO� .{J!
di.c.o..t.ivol> da a.l.t1.l/la das agua� 11M c.lle.!1l.6 de. 83/64 ,\
de aconiio com levantamento do P''LoiMo CJti6e da FUl,�
que 6e1r.v.i.lIiio pana: de6ol-içãa do« r�ve.i.6 dà.6 COIl�,.tJt�
ÇÕI/.6 e. 6eM lI.ecuol>, t?III ponto6 6ac.llnll!.tlte. -<;J1d�nt-<;ó.(;c.iivw .tIli.6 como, c.IlUzámento de 1!.UIl6 e pIl-IJ1Upa.!.6
via6 d.i6.ü.ibuidoJta6 do tlÚÍ6vgo, em toda C!M11 _ U1L�
rIIl. M..t 21! - f i.C..an1 autollizarl.lll COIt.6 t.'Utçue.6 Jle.�-<.d�fI
ciai6 e Ião llu.idenc-iai.6 nM 6a.i..x.M .f..il1diÚltM do r

Rio I taja.i-Açú e. RodoviM E6tadUil.i6/Frd<'(Ulü, em .t�
da. 6ua ed�lt.6ão, 1I.upe.i..tando-6e 116 .6e.gll-IJl.tu COHtL}çõe.6: I - _A ocupação dali ,!!Mgr � l..úr.de0M do R.i.o
I.taja.i-A.;"-. IlUpU.tllJt-6I/.-11 � o.ux11 d� a'l.� de. nr�
Ilinlla, ccmplle�ndl!.t1do 33 (.tIlOtta e -tIlu) llIe.t1l06 da
pIll/.l1JlIM. PM4g!la 60 UtI-<.co - CI1�O 0<1 _3 3 .me..tJt.o.6 u.ta
belv.cid06 no pIluen.te llIltigo l'!ilO a.wlg.(/I.em 06 .ta.f.g
rl�.6, e�.tendell-< -: u.tr., a.t;;_"-titlg.iA ."q(f�.('v.. II �
N06 IlibÜ1!.iiu, '\1'.6pe..i.ttH-<le-( lIna 6a<.XCl Il�m ed{��
clUldi" de>. 15 (qumul OIet1!.06 111 - Na� 6al�M 1.0]
dei.'M à.6 Rodov.ia6, llupe.i.ta�M.M f.l!.gHf.IIÇM.� F�dv.'a.(_ e EAt.a.dua.l.. e.x.{. .gill-6e-11 tunda, WII 1I.ecuo _de
110 '":{J1imo 5 I e-iJtco I me.tllOA. Aú. 31! - Não � e,'W.o

pe-\m.i..t.idM con6.t!luçÕe.6 aoo.i..x.� da co�a I!IIchrnte pi! �
vi6to tiO levatLtallll!rlt:o do PJtOje.to ClU..()e da FUlI.b,. ��
ce.tuando-6e dr.6.ta pIloi.b-ição (16 pavimetlto� dut.ina�
dOIl ã ã.'!.� de l.4zVII. e ga'W.geJ16. AILt. 4q - Pt<JIJIl�
.t.iIl-.6e-á que 11 MI'11 co 'U..tJr.u.{dll, lle6pe.í.!;ada a .taM
de ocupação do telr.-'f.ltIlO, �eja de 3 (·01/.6) vezu �
ã.�{'a do nrl!.6mo. § II! - O fllUllelr.O de paI! Ullelúo.� pe,.'UII�
tido li , 6 eIr.â de I1COMO com 11 zona u.tabeleuda '''1

61!.guittte tabela:
NÚJneJtOA de pav.ime.tlto6 ZOlla

03 RE 1.
03 RE 2
02 RE 3
04 RE 4

08 aÚ 12 MC I
04 MO I

§ 2<J - Não .6e!1.ãc' .cO"'(>�.dMailM pa!la o düpa�to ti"
'

ca�'lLt de.tr. ,1.'l..ti.!)o, 116 ã.'I.I!..a.6 de.6 tÚlada6 pCl�a Q_'vur.-'
g�'". Na zOlla MC I 6Mão pl!,\m.i.t..i.daA CO'16t,1uçOe.6 de
12 /-,avilllNIÚJI.> de6ile 'iu�., a �gU/'.J1 da /tfla mau o

pa.�./>cio, 61!..ja .igltal '!..u 6Itpe.<uo'!- a II 11111(.106.
•§ - 3Ç' - A6 C0I16ót.u.ÇOU com mIl.<.6 de 4 paV.I ·(')t(O.6

del'eJúio obedv.c.eIr. 116 'WltmM .técllicM pe1.4 a BTN.
CC'lpo dI'. &mlbei.'f.1'6. A1r..t. sr -_são co'u._.i.dl!.'ladIl6 z�nM {lldu6.t11.iaÜ 6rc.lradM, a� Me� l10je ocupada6
po'!. iJll:lÚl.>tIl.iLll.>. Ati. 6'1 : Nil.O 61!.�ao pe.�"",t<d�.1
c,m6.tJt(J.çõe� de. IWVM ÚI<!iL6.� 6'!..M de zor�a.� .U}
dlt.6·t'Lia..i.6 e �em I1p'Lovaçao do./> oJtgaol.> de. Me.(.() Amb-<.
ettte. 1 - No caM de. e.x.pa'Mão de itldú�üiM j� .ÍI�
pCan(adM, em zona6 i.tldu�.t'tilli.<l 6v'SlíatÚl..6, 6eJta PP!!
III-i,t-ida, dl!6dl'. que., complloveJll_com .t.i..tulq �e. P'IIlP'!:, �
d,!dv. e. a aolpLi.a.ç.ão, depe"de.�a de. ap\�Vilç,lO do� c.\
g.lú6 de Me-<o Alllb U'.ll te. Á-'Lt. 7</ - A t.i.lt{,o. COI1.(,JIl111
li"e df/JIIMca o pM.(nr<!.t�o IVlbrttlo do MWI.icip.io de Ga�
'.1<1'1, Ó ica MA-Í.JII de6·i.n.ida, co ti 6U}IJIIP. mapa allPXI! ao

Na"/l r.u.-ico TI!AÜ.to.Uai UlLbauo: Ao ue_(> te. IlI) &t.",
110 6�.tA V.i.6.ta, I.>egue. pdo cúllltego de UJlli.t� e"'I.t.�eT
f) il'tniup<./l de Ga.6pa'. e (1 Mw,ie.ip.io dI' Rfl,",,'no.ll, em
·.tivç'ã.c a �ua 1l,16c�ntr.At.iI1�le. o d.iv.i.I.>(I.�. d'llgua fIC6

r-Oll.tO& 132, 127,124, ·111, e. 28, até a eht�ad� G�
"-ar de ÃgUal> Neg.�a6. :'qjue p'-' ...._e6-t11 em di,t'�CIlO a

RUIr. Rio do Sul. I!, p6lL e.�.t<1, ate c' I.> eu 6.lllaf. de,�.te
palito, VJlI .Unha llr.til.p-1Jr.ale.Ca e rI.i�.tanc.iado ar'�oJ(�
lI/alÍllJIfe I:.te. 7QO lIIe.t'lO.6 dol Rua P�. Ne·"".!. Romo�, 6egue
Ilte ,1 .einlca de �lf'ldo d06 COÚ6 da �UD ].oú El'e!dlll..�
dt. Pe.-Co R.ibe.illao Ga.6pal! G·tal1de ate 500 mpt.106 d�
po.i.6 da. P.iilgue.l'a qltl! f ig.'l a RW1 A�fl(,.f.do K"d,. CO'!!
GMrú'do d06 Santo L Em f úlita M.ca, rle6.te. (-'O'Lto ,,-te
r:udt!. Ufa € cOJt.tado pelo CÕ!l/r.e.go. Ve.M:e. POllto-6e-'
all.€

.

.6e('a. lia di.� eção Le�.te.. PIB la pe.Ra.� g
"'rvaçõe6 de co.ta� 75,79 e 103 a.tr a Rua FJt�.i SoCa:
no e .6eguv. COfl.tO'l.l"lllluio a Rua Fe.\'lal1do KJtauM ate
o c'Wzame.f1.to com 11 E.6.tJuÍda de. Ge.'I.4i' de GMpa.� Mi-'
.,<illl; c<JntoJr.'llUldu (, tMllello da Col,ab, .indo em .fil;I!ft MC'I. a.te o 6i. .lla!. ri" Rua Ivo Te.6toni. PMc'õlllte
mi! IIIv.t'l.06 em d.iIleção Lute em .f..i.nllll .6�ca a-te o

6-illl1f. da Rua JMê �uchi.• CantllIUCl"do em l.útllll Mc.Il
Mii. o .i.nlc..io da. ZOllll mdu.6.tJt..ial.. Co,Lt.otuarldo .ca

mWlla d0e.çaõ pa..66tt. pel.a6 e.t'evaçÕu de. catM 32,30e 25 ate o 6.i.J14l. do l:o.teamento MMUono. Segu.úuio'
'�nI d.iIl�ção Lut� c,!:1.tando a Rodo\'.i.a Ivo Sie.vc'}l.a

•

Xl�·la p'�.eaA e.fe.vaçoe.6 dI: C.O;(11.6 10,39,34,28 e 1-4
,

!011..tanao 11 Rua A-'I.tUII. roUo. Segllúldo 1'111 .e'"1c11 .6e.ea
:t.(r a Rita João Vie·i.�ol rm di.teç,lq a drvaçiio de c�ia 10 .f.ocl1f..i.zada. 1111 Rodovia dv. c.onto�ftll Lute.. Se.
gue prla Rodovi.a de c('nto'l.'lO Lute. ate a Rua I.ta:
,a.f. V.i.6tancial1Clo 170 m�.t.'106 da Rod,wia Jo/tPIi; ��eMda até a ponte. Poço GMlldl!.. RI!.t01l.tlaYldo, I",[..'f.ge.-la
o R.ia Itaj,u-Açú ati o t.�evo �a,Rudov.i.a �e.6-.te e. RI!
.davia JO.'I.ge. Lace"d,r.. Em di.'l�çav No.He �te a BR 470
Ae.gue pe.l.a BR 470, em di,'I.e.çao Oute. a.te. o 6-<.f'I� da
Ile.ta de6.ta '10 ponto P�Ú)(.IIIIO du Ri.o 1.tajai.-Açu e,
pd'.o Rio, .teJll06 a dei.ún.dllçã.t' a.té a d.i.vüa COIII. 6.f�
menall, no &LiMo Be.t'11 V.i.6 ta. Alf.t. 8(/

_

- E� ta. Le.! e�.tJta rlll vigo.'!. na da.ta. de �ua publ-icaçao, Jr.evoga<Ía.6
at. dupo6.i.çõe6 em contlÜÍ!l i o, .

PREFEITURA MUNICIPAL. VE GASPAR, 30 de junho d� 1989
FRANCISCO 1I0SrINS
PJte.6e.i.to MWli.cipa.C

Ln Ni! 1.190

RfA]US IA OS NTvus UE VENC lMENTVS VlJS 'SERVlVORES
MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO VIRETA, 00 SAMAE E OA
CAMARA OE VEREAOORES.

FRANCISCO IIrlSTINS, PlLe6e�.to Iklll ic il-'l.�
de. Ga.6pa.'l, f6 tado de Sl1.tLta Ca.taAúra, 61lz 6ab�.� a

.tod06 0.6 Jcab-i.tante.6 d.e.6te IIIUtUC7p-io que 11 Cã.mIlJta
de Vv,tl!adoJrel.> af.'�Ovou e. dr �allc.io,Ul�. p,'!.vn".I.tHa a

6equ.illt.'l Lei: Mt. II!- Fica Jte.cofllrecú!o o Jt�ajll6:tede- 27% (V�lftl!. e �e-tr pa'l eento), já 1,�·t.tbvlec.ú1(l 110

Oec..'f.v.to Exe.c.u.t.ivo n�' 042/89, d� 12 de 'juDIO de
1989, 60bJtP. aó atu,,-i.� n:tve.ih d� vellc.i.mm:0 d06 Se.",
v-i.dOJtu Mu .. -Í.c.ipa.it., ce.l'.e.W.ta6 e 1'.6.ta.tu.ta'Li0.6, I1tf
V06 e .i..a.tívOl.> da QfI<ld.Jr.O de PeMoai C.i.vd. rl11
Adm.itlÜ.tJtação Oille.ta da. Plle6�i.t.wr.a, do SAMAf- �c.�
v,i.ço Afltôllomo AlflII.i.c.ipaf. de �gua e fl.>go to e. da Cama
.�a de. Ve.'W.dolru de. GMplL'f.. AIl.t. 21}- COllcr.de 1I.eajfl.f.
.te de 30% I.tJt.úLta P.'1l cmtol, -60bJte ali 11.7ve.Ú> de'
Vl!tlUme.l1.tol.> do� SMv�doJtu Mwtic.-ipaü, upec.i.6i.ca
dO<l 110 AJt tigo II! de6ta Le';, a f.M.tiJt de I q de rtg(J�
.to de. 1989. All..t. 3'?- A./> dU(X!.6lló dvcollltellte.� da
,.'tc.�l!.Ir.t� Le.i, eollltwo pall COII.tIl de do.taçõel> p��
p" ial> d06 OJtçamvnt06 v-ige"t�� do. Plreór.i.tu/ta, di'
SAr.lAE li da. Cama�a. de V",tead,).H6 de Ga6pa11.. "-,.t..H'
[I.>.ta le.i ellt"-a em vigoJr ,ca tla.til ele 6ua ,ubtiC«�'.ã:",
.�f"(.Igada.6 i1.� d.i�P06i.(;iiH cm co".t�â.üo.
PREFEITURA MUNICIPAL VE GASPAR, em 21 de. ago6to de
19&9.

FRANCISCO HuSTlNS
Plll'.6e.i..to MWLÍ.upat

LEI NQ__!_,_!_'!_I_
RECONflCECE E AUTORIZA O CIIEFE VU EXECUTIVO AfUNICI
PAL, AVQ!/lRIR E DOAR mOVEI. PARA O FUI QUE ESPECI-
FICA. -

fRANCISCO /lOSTINS, Pte.óe.. i.to Afwl.i.c.i.pa.f
de G<upall., f�.tadu de SAnta Ca.ta!i ':a, 6a.z 6llbe� a

tudo.6 IH habi.tQfLte.� de.6.te. MUf"LI.c..{p-<.o que a CalUa/ta
de Vel!.r.ado.�u ap'lavou � ele Ml1ciOfUl .11. . P!t<)"'l1.t..g� a

�egl1�f1te Le.i.: A.H. Iq- Fie.a .�rcaf1"�c.tdo I!. ltll.tt','t..lZ�
do o Cllen!/. du Podei!. Ex�cu.t{.vo MulI.üpa.e., adqu.tlU.,'
de. Lu.iz "r<d.o Va;!Ylí'lI.i., Wlla ,í�ea de .te.'t.\ltl.>, medindo
6.850.68111

, quI'. e po.!tt:e ide11.f. de. um todo ' Cl''''

175 383 00m2 6-i.tuada 'la l.oca.Udade de r7f1�pa-'t..{'lllO'Qi1(l.;vw,' drht.if'lal.oa 11 cOflótwç.ilu di' '""<1 E.6,=c(a Bii.6i-·
ca co", dez 6a..Ca.6 de. au..ft1 !/. demw depe.ndeneA.Il.6 .,

oL>je.tiva.ndu a me.t'IIOJr.'a do lt7.vel. de I!I"f6.iJlO da popu
f.açã.o do MUI';_p-io de GMpaII., com a.6 6 egutlr.te,� cMa
c..te.lt.u.t.i.c.at. e cO'l6/totlt.cloçÕe.l>: F"-etl.te. a OESTE cOlr
a 'utJtada GeIUl.t' de Ga6pallÚ"1O em dUM lúd,a�, 6QI'I
do a püml!... i/la Ilm 18.75 IIIt!.Vt06 lI,tê �IICf)rltJta.'t-.H,1
com o Jr.a-io de concoJr.dârlC.{a de. 19, 82 me.t�06 � .telui(,
o dr.6e'lVoCvimr.nto da clVlvalOCl 11,64 "'W06; a 6�
glll"lda C i"ha co,. 22, l3 met/lo<l, iudo pm p.I1cont'to com
;'/11 JUlio de. CVI"lcOlldâl1cia com 3,00 me.tJr.ol.> e .(elido d�
�etlvo.f.v.Íl1Jell.to de ClVlva IVCI 5, 51 me.tJto�, que. 6az
.6e. com uma Rua Znomolada. de AceMo tendo e.�,t.a., 5, oe
metlL06 de. .f.t.l/IgUII.a; FUI1dol.> a LESTE, ('_III 97, 00 met�o./>
com tMJl.al.> de Joúi F<..&.tMO.e.; lodo ViJte..i.to ao NORTE
em 5 (,'"lla6, a p.', inre.i.lla wllca f!.I!l 31, 9� me.t1!.06 COII
uma RUIl 1 f'IOmúll1da de. ACU60, cúU. paIl.t.illdo pa1lI1 o

.6egw,da. .f..iJllca com uma deórexão Cll1gufM �� 90íl
gJtaU6, mecUl'!do 25, 00 ml'.tJtf)� com .teMa� ja pM.trn-
c el'ltu ao MUtli.up.i.o de. Ga6pol1. I Lei ti'! I. 13�, de.
15/09/8S), a .te.�cr.iJr.a i.illl- �(lm wna de6(e�ao allgll.
.eM de 2701! g,�au6 'll{w.i.J.,ac lO,OO 1I1e.t1!.O� com .teií.
.'1.a.6 já pe/ltence.nte.6 'ao Murtic.7'ri.o de Ga6pa./t

.
I I. e.!.

n'? 1.138 de'15/09/U), a ql.ul.'I.ta e.üllcl1 com LOlla dI?61.e.x.ão I1ngu.l.a,'1. de. 270'? g,\IllI� me.d-indo 25, 00 me.t1!.o�
.
com .trA'I.a.6' t:ambem jã pl'.lLtCJlCell,teõ ao MUllic7p{o dI!.
·GMpolI. (Lú tl'1 1.136 15/09/681, a quúeúl Unlcl1 em
'36,48 ml!.tJto� eom uma Rlla l,wminada. de ACe_6�(l; l.�do Eóqul'.ILdo ao Sul. t?III 127,50 ",etllo.6 CO", te.'fIIM do
PJtom.i..te.n.te Ve.ndedoJr., .6('_111 beJI6e.i.toÜM, .e.;_v·te e. de
.6impedido de qual.que.Jt. ÔIlU6, dr.vi�ame;r.t� 1I.�g.i.6tJr.a.:
do 110 CaJr..tÕ1!.io de Rf!.9.i.6.tM de ImoveM da

_ ComMca!.60b II'? 4.695, l..ivJr.o 3-B.A.'Lt.2(/- A qu).t�çao. �e.'ta
e.6vt:uada rm dUM pallCe.t'M igua.i.6 de. Ncz.$ 3.500,00

•
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LEIS MUNCIPA·IS
I ]Iteh m.L{ qu.. inl1e.to-6 c.'tuzad, tl('v06) de. aco!tdo'
ca� laudo de_avaüação; �e.I'It,O a P�e..iM ·T.Jll!tcela'
ql!_dada ,Ia m�-6 de jUVW e a 6e!Junda P. úLtima 110
mru. de agoM:a. Att..t. 3g- 1.-6 dru.pru.M de.<'!I)Me.ntu '

da_p'teMnte Le.-l, cO-VI.l/../t([O po!t conta de dot.a.çã.o
p�.('p�.� do o�\·""'I1.i" vi.gellte 'TO Dppa.�.tamel1..to de
Educaç.ao, ou 6I'.j�, do el.emmtl) de. dru.pe6a 4.1.1. O
Oh.'a6 e lN6talaç-oe6. A.'lt. 4<;'- Uca aÁm{a o Expeu
'(.i.�o MUIl.i.cÁpal a.u.(o!t.i.mtÍo a 1J'l.oc.l/..delL a cf�açãa clã
.I.mo,!p.i de-6Clu..to '10 a ..'!.tlgo 1'1 desto .f.d., ao GOl'M
'10 do E6.tado de SiUl.ta Caf.llÜJla. A�·L Sq- L'.ta
_fej entlLa v.i.ga.'!. na data da 6ua pubf..i.ca,ão, 'te..tJtOa
g�f/do �eu6 P6e.I.·t06 a pllH.. i.'t dr 30 de [unh» de.
/9B9, !te.voga./do-6e ll6 düpo�içãeó' em cl.'ll..ttá.-'.io."
PREFEITURA MUNICIPAL VE GASPAR, Pt" 21 de afioMade. /989. •

fRANt: I ';cC "(1(" r ivs
P'l e � c, ro j',til.fl (I�·.I·!. a.f.

LEI N'? 1./92

AUTORIZA Vt1AÇAO DE ÁREA Df TERRAS PARA CONSTRUÇÃO
DE UM CONJUNTO HABITACIONAL.

FRANCISCO HOSTINS, r,e.6úio AhUlic.i.pa.i
de GMpa.'t, Eótadtl. de Santa Cata!tula, 6az 6llbell a

toâo« oó lutbitrulte6 âest« Munic<p.i.o que a Câma.'ta
de VpJt.e.ado!tu apitovou e e.re 6lluc..i.ona e pltomuiga a

6egu,{Hte Le..(.: M.t JÇ'- F.i.ca auto·úzado o Che6e do
P"d�.� hecut-ivo �bUl.ic.i.paf., a dOl1lL pa.'ta ti SOCÜd'l
dr. Habitac{o.ta.i GaópM Miüm, com 6eIÍv. no. f6.Úlllda
Gella.f. GMpa!t M.i./[_i.m, l1e.ó.tl'. Alu.·�i.C.lpi.O, .i.1I.6C1lU.a '10

CGC-MF 60b "q 79 365 66�/000I-04, fUlla â!tea de.. te.�
!tM medindo 46.165,00 ln

, com ,16 6egu..i.u.teó c,,�
6!to'ltaçõu: a Oru.te, �/II t��-6 .f-itllu16, com.t flua Ri!
dol6o VÜ.iM Pampiotla, 6�lIdo a ptimei'ta l,ÚJ11d �m

35,00 me-ów<I, a 6eflutlda em 90,00 me.t.'tO<I e a .te.,!
CÚM em 120,00 me,t.'o6; ao SeLe, com .te/lJla� de. PI'.
d..tu f(.taM6 em dUM l.i.JII",.6, Mudo a p't.im�.ilLa . ..iii
54,ia ml'.t!to� �. a <le.gutlda QIn 17B,00 met..'I.06; Lute
com t�"'llW.6 dv. Ped!to K.'l.auM em dua-6 l.ÍlI',a6, 6endo'
,t IYI";me";lIa �m _l27,80 mp.tll<16 r a 6vgm,,11I vm 35,00
IIIv,t't06; No.�.te, c.cm te}l.'ILI�,âe Adm;Jl.i.6.t'l.<1lk'l.a de
BeM Wr.lUlHLtIt L.tda em 164; 00 me(//.06, del'iJalll'·.l'Ite.
!tefjüt'tada '10 ·Ca!ttõ/[_i.o de Rr.gi.6.t1LO de Imõve.i6 da
ComMca 110 .f.. i.v!to u'! 2, 6t�. I, 60b .Iq R-I-I0.892.

A.�.t. 2q- O obe.e.to da pltp_óellte Le..i, d,'óti.na- 6e a

COtl".t'l.ução de. WII conju.�to II,tb.i.tac.iL·H'l.f., pa.!tll
_ pe.�

6uM que pe..'tcebem uma .'I.CJld'l mr'lóal d(�.1O 1II,1J(.ÍJJlO
doü halM.io6 m;(IL(.m06 e. e.ó.t:ejam 'I.I'-6id.ü,,{v 'lO ,.ill.L
mo d"ü anal> no AluJuc1pio de Gtl-6pM., cump.'l.OVadV6 r

.o.tll.lvr6 dp t.o.ti 6a de água, f.uz ou c.olI.:t..'tato de a.f.u

guel de Ámõve.L Mt. 3<7- A pIt�etLte Lr-i. ent-\a em

vigo1l. na data de. 6ua py.b.f..i.c.açao, !tevogadM M dú

p06.i.ÇÕru. em cout'tã..uo.
f!REr-E IrlIRA MUNIC I PAL VE GASPAR, em 21 de ag06to de.
1989

FRANC lSCll HOS UNS

P!te6úto Mun.i.c..i I-ui

LEI Ni! 1./93.

RECONHECE E AUTORIZA A RECEBER; POR VOAçAO, O MA
TERIAL QUE ESrECIF ICA.

rRANCISCO HOSTINS, r·�e6út() �kUl.i.c<paf.
d� GMpa!t, Eótado de Santa CatMil111, �az 6l1.be!t a

todo6 ()� Ildb.i.tlll�teh deó.te MLlIl-lC.7p.i.o que. a CâmMa
de. Vell.ll11dolte..6 ap'avou c el�. 6a'II.'.i'Hla P. J.>'I·/IIILlfj<l a

�l'g{(Úl.te le.. ':: Att. Iq- rica .�./'!'.rJJ.iJec;dtl � lllltO.�i.Z,!
da, a doação 6P..i.ta po!t leopodo MoR6o Scllllla.Cz, b��
6.i..f.ÚJIO, coóado, Ú16C.,dt> ''10 c.tlda6.t�.{) d�. pr�6ull6
6.Zó.<.c.a6 Mb "g 093 372 6/9-87, o quantia de. 250
.t1l.1.>06 de O,BO cm de di.íime.tJw. Altt. 2q- A rJl!Mellte'
doação, ti'JlI po.'1. obje.t.i.vo, v.i.ab.i..U.Z,l.� a .execução'
dllh ob!ta� de v.6o!tma do e.6go.to púbUco e iigu.l16 piu
vi.aú da Rua Joaqu..im S.(Jt'.UIO da Cllllhtl. ""t. 3q: º
maú..'Ua.l, de.6C1Lita t(O a./t.tigo 1 q de�.(a le..{., 61'..'ta

contab.il'.izado na ercme.n.to de dvópe6a - 3.1.2.0- Ma
tCllia.c de COI1611.mo; do S� .. to!t - 091 0- Depa� tamento r

de Ob.'tJló e SeJtv.i.çoó Wlbano6. A'Lt. 4Cf - E�.ta Le.i. !t�
..t!toage 6eM e.6e..i.toó ao dúl. 26 de j,;:rtlO de. 1989, !t�
vogando-H 0.6 dÚpo.6,{çije6 e.m c.o1l1lILMic'.
rl�UEITURA MUNICIPAL DE GASPAR, em 21 de agaMo de
1989.

FRANCISCO HOSrINS·
r!t� 6 e.i..t(l MUil.i.C..ipa.E

�EI NCf I. '°4

IIOMOLOGA OS VECRETtlS DE SUPlEMENTAÇAV QUE ESrECIF!
CA.

FRANCISCO 1I0STlNS, P.'I.e6edc'
.. Mun.i.r.ipal.

de. G<l6pa!t, E6.t.ado de Sll1�ta Cata!ti.na, lIaz MÍJe..'t a

..todo� o� l,ab.ita,�tv.6 de..6ú MWli.cipio que a Câmll!La
de Ve..'te.ado!tru. ap!tovou e de. 6al1c.i.ona e pltomulga a

õegwlte. lú: A'r..t. lq- F.icam IlOm()lagado� 0.6 Ve.c.te
.tO<l de. Supf.eme'Ltação Itd�.o.ti.v06 tia exCIIC.7.ci.o de 19H

peta 6€11. valo!t .to.t..tf. d_e dec.!te.taçiio, aba..ixo !te..iac-i�
''Illda.6, que pMMm a .vttefj.'taIL a p!tue.ntl1. Le..(.:

DE GASPAR
Ve.ClLe..to nq 04186, 05 de 6evMe0-0 de 19U;
VeCILeto nQ 05/69, 05 de ÓCVe.!t�AAo de 1988;
DeClLe.to nQ 18/88, 30 de DIltJtÇO de 1988;
VeCILeto nq 19188, 07 de abJt.i.l de 1988
VeCILeto ng 22/88, 06 de ma.i.o de 1986
VeClleto .lg 22188, de. 06 de maio de 19U;
Dcc.!te..to uq 26/88, de 13 de jUlllw de. '1988;
De.C-'teto ng 27188, de 04 de juflto de 1988;
VeClle-to nQ 30/68, de '02 de ago<l.to de 191i"8;
Dec.'le.to nl] 46/88, de 13 dI' .6ete/n. de. 1988;
VeCILe-to ng 48188, de 03 de outnb. de 1988;
De.c.!teto llg 57188, de 29 de novem. de. 1988;
Vec!te.to ,,<7 S8IH, de. 29 de. i,o\!{'IJI. de. 1988;
DeC!te..to nq 641B8, de 30 de deze.m. de 198á;

Mt. Z�- EMa le..(. e.J..ÓIa em VifjOIl na dat« de 6ua pU
b.c.tcaçao, .'tel'oga'ldo-6e a6 dÚPC6ição em co..t'liiüo�
PREfElTURA MUNICIPAL DE GASPAR, em 23 de ago6.t.o de
1989.

FRANCISCO 1l0STINS
PJr..e6e..ito MWli.c..i.pa.f.

LEI N9 .195

RECONHECE E AUTIRIZA VENVA DE EQ!JIPAUENW RODOVIÃ
RIO PARA O MUNICfPIO DE RVVEIO.

-

FRANCISCO HO("IIIS, I"leól' i.... MUllic.iJ"lt
dI' (;upa!t, E6.fado de. Sal Cata!tVIll, 6az 6llbVIL a

.ti'd06 06 habitante.6 deste .km.i.c(pio que a Cebna/tll.
de Ve.!teadoJr..u apllOvolL e' ele <lallcio.1d e p'lomuiga a

6egtúttte. Lu: A-'Lt. lf!- F.i.cã .'r.�c(Jttll"c.i<la e au.to!t.i.
zada, a vV.nda do eJjlLipronento !todoviã.üo t.ipo "lato

Iliveládolta, 1JI(l·'r.ca M.i..ió C/lal'nleJr.., alio 1916, pl.\a ii

AkUlic:ip.io de Redeio, r!'MOa JU'll.li.ca de tlvlI'i.fol
púb.lico inte'UIO, U16c ..,ao tiO CGC-lIF Mb III] 83 102
814/0001-64. AlLt. 29- O vall'!t t.....tal d� Ilvllda do e

quipamento d!'�c·üto .10 .o.'Ltigo Jfl de.Ha LI!..i., ê. d�
NCz$ 10.000,OOldez md. (')tuzado! lIov'HI II �r·"'1II

p<lgoó 1'11' dua6 I-'(ncl'..� dI' NCz$ 5.(.I00,oaleúlcc. lIIi.f
CJIUZad(l<l "ol'o<ll. A'Li. 39- D.�Pl'n6a-6e, pl.'ILI VA.ta'
V�tlda, !l6(l de .f_j.ci.taçiW, d!'. aCMdo cl'm .0.' tigl' 2'1.
Dl'c..'le.to-Le..i .IC} nOOo'de 21 d� .,IIvl!Jllb'r." ele 1986.
AlLt. 41}- E!.ta Le..(. Itetltoage 61'.1H v5e..i.fo<l ã 30 ju
nlw de 19S9, "e.vogalldo-6e a6 dÜpoó.i.ção em cont�
Jr..io.
PREfEITURA I.IlINICIPAL DE GASPAR, cm 23 dI! ag,,�to

1989.·

FRANCISCO HaSTINS
PILl'.61!.i;ta lkmic.i,m>

LEI Ni! 1.196
------

DÁ VENOmNAçÁO Á VIA raSUCA RUA HERI.1TNlO FACIlI -

N1.

FRANCISCO IIOSTlIJS, PJr..e6'!..i.·to Uwú.�
,ut de GMpVI, Eó.tado de Santa Ca.tM.itla, 6az <II:!
be.!t a :tcdo6 0<1 Illlb.i..tru�te6 du.te MUlLiclp.i.O que. a

Câmai'ul de Ve...w.doJr..el> apitovou '11. v.r e 6aue.tona
_ p��

mu.tga a óefjl.!{nte Le..(.: Mt:.. 1�- Denomvtll-'I.-6e-a �u�
HeJUn:Uúo fadt.Üu. a v.i.a publ�Cll que tem <leu • .uI-!:
c..(o ria Roo DoAalíc..i.o GcL'l.c.i.a e. MU t;;,'mJ�'(o' 'em .te,!
/UJA d06 lJeAde..iw<l de Boavetltu!ta Scltnl.il.t. Mt. 2�
E6ta Lú e.tJ..ÓIa em vig�1t na data d� �ua pubf..{.caçao
Jr..evl'garlM M d.i.6po6.i.çoU e.m eo.�tJtaII...i.o. <:'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR, em 06 de. órtemb!to

de 198·9.

FRANCISCO HOSTIIIS
Plte6e.i.to llun.i.c..ipo.i

LEI N'? 1.197

v� VLNOmNAçM Ã VIA raBLICA RUA PAULO
GAfRTNER.

EVALOO

rRANCISCO HO_C;TlNS, P!tt>6e.i.to l!1.111i.cipal de.
Ga6p",�, Estada de Sa.t.ta. CatalL.i.na, 6az óab\1.'t a todo«
06 Ilab.i ..tante.ó de-6.te. mUllic:tp.i.o qllP a Cruna/ta de VPlLea
dM.P6 aT'wvou e I'.ie ó,UIC.{Otld e p!tOmulga a .scgu.ulte r
Le.i.: Mt. 19- Denomi.nall.-<le-ã RUA PAULO EVALDO GAERI
'leIt, a v.ia riíb.f..i.ca que tem <leu .i.Juc..i.o na Roo AIlno.c=
dl' Koclz, 'u.uW.6 do Supe.JIlII�adO GaeHne.!t e 61'11. têlL
m.{no 110 Beco lnu &vton. Mt. ZI}- E<lta ü-i mtir.a. �,
v.ig01! tia data de. óua púb.f..i.cação, !tevogarlM ll6 fupo
6.i.ç.Õu 0" con.tJtii.tio •

-

PREFEITURA MUNIClPAL VE GASPAR.: 06 de {le-tl'mbJw de
1989. $

FRANCISCO HOSTINS
Plte6e.ixo MulÚc..i.pa.f.

LEI Nq 1.198

DECLARA DE IITILlVAVE raBLICA A ASSOCIAÇM DOS MORA-
DORES DA.RUA SÁO PEVRO.

.

FRANCISCO HOSTINS, r,'I.eóuto �lunie.i,.�f. de
Gc�t.tII, f�.tcldo dI' Sa.lta Ca.tetllÚla, �oz MIJe" a tudo6 .

oó ',abi.talt.tl1ó do ldun.ic..lp.io qUI? a Câmalta. de V\'Jtl/..lld,.
Jr..e! aT''r.Ovou e ele 6QtlC.iNIIl e p'tOmu.(9a a 6rgUÁlI.tc
Lc.i: AV. lq- F.ica ,!('daMda de. uú.f.i.dade púbR.ica ,

a A66oc.iação doó MOIIadO/iU da RII,t Sãr rcd�.v, com 61'
de v. 6"''1.'' 'iii c..i.do:de dI! (;0 6JXt11, ÓVCúd\l·de. c.iv.il, 69i;
6·;U6 luc�o:.ti.vU-6,com dIL'lLlção ·.i.lIdeteltmvlada, dI/.. ca.'ILI
.tI'.'!. .'leplt P.l!V�lta.t.i.V", !tI> i v.ind<.ca.tii.1f.i (I , edllc.o.ti.vo e. be.
'IP6·ic.iclI.te. A-ú. 2'1- Ã e.nt..id.1.dl! bl'tI�6·tciada . p�.eã
p"'I'.,se.tte Lu, ó® c00l6e.,udo<l oó belle6<c.i.o� pltevü'
tl'6 IIll .fegi.6R.ação v.i.fjwte, A'l.t. 3q- Eóto: le..i. ellt!ta'·.
11JJ1 1'.ig(lJr.. na dtt.ta de. �ua ,iibLicação, Itl'.vogadM d6

dióptJúç.õpó 11111 CI't1t�M.(.o.
I'IU It IllIRA MUNIC I PAL DE GASPAR; 13 de 6e-temblto d�
1989.

fRANCi S(.'<:; II('.':T 1IIS
P·p'ó,,·.i.t·(t UUIJ.: C i,)(�.f

Ba1ancete Fir.anceiro
4 Trimestre de 1989 - Anexo 13

Oes;Je�a

11.01.9009:28

GASPAR
PREFEITURA MUNICIPAL

Estado de Santa Catarina
Prefeitura �!I.micipal de Gaspar

Re::eita
I Orçamentaria
R��eitas Correntes
Receita Tributãria
Receita Patrimonial
Receita Agrapecuãria
Traoferências Corrente
Outras Rec. Correntes
Totais _ ..

"ecei tas de Capi"ta 1
Operações' de Credito
A1ienãçã� de Bens
Transferencias Capital
Outras Rec. de Capital
Totõis ..

II - � tracrç��entãria
Realizavel
Oesp�sc a Pagar
!tes tos a PaGar
�ep. de Dvs:

..
Origens

lot"is _ ...

Salde do Mês Anterior
Dispcnivel
Caixê
�ênco5-cl Movim�"to
Banccs-ci Vinc�;ada
Totais .

Total Gera1. ·

413.970,95
2.381.001,67

1.350,:JO
5.314.653,01
114.698,30 8.225.673,93

8.225.673,93

77 .877 ,50
144.535,64
262.190.00
2.488;69 487.091,83

487..091,83

242.469,94
915.400,50

0,00
935.145,72

2. 093 . Oi fi, 16

189,16
169.338.09
619.72�;75 .

789.252,O(}
11 .595.033,92

Prefeito Municipai

I Orçamentaria
Despesa Correntes
Oespesas de Cus Leio
Transferências Corrente:

5.539.590,23
172.999,Q5 5.712.590,18.

Totais .

Despesas de Capitõ!
Investimentos'

5.71 2. 590.18

.2.074.430,48

Transferências de Capital 72.893,36 2.147.323,84

Totais .

II - Extraorçamentãria
Real izavel
Despesa anterior paça
Res tos a Pagar
Depositos de Diyersas Origens
lota is � ..

S5ido para o Mês Seguinte
[)jsponivel
Caixa
Bancos-c/MoVimento

. Bancos-c/Vinculada
Totais ..

Total Gerai. ..

2.147.323,84

218.556,14
109.113,17
3.664,77

267.659,18

876.482,14
544.025,05

1. 715.50S,45
3.136.016,64

11 . 59S. 033 ,92

Fãtima T. Cerutti Arruda
Tec. contabilidade
CRC-SC nQ 12,095
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'PEDRO II
Desde o dia 19 de fevereiro, o Con

junto Educacional Pedro II de Blumenaü
segundo maior estabelecimento educacional
do Estado, retorna às atividades em sua

sede própria, já completamente reconstru}
da. O nosso Pedro II, como e chamado por
muita gente, jã que por ali passaram deze
nas de milhares de cidadãos da região,fol
vltima de um ataque criminiso, por um pi
romanlaL I, que queria vê-lo em cinzas. Pe
lo menos parte do Pedro II foi destrulda'
pelo fogo e causou grandes transtornos a

sua administração, professores e alunos,
com serios reflexos na comunidade do Vale.
Porem, com o apoio do governo do Estadp e

da comunidade, al estã, o nosso Pedro III
recebendo denovo todos seus alunos para o

regosijo da comunidade. Sua inauguração I

oficial serã em março, com a presença do
governador Pedro Ivo Campos. Mas fica' ain
da uma interrogação que só pollcia pode:
rã responder. Quem foi o incendiãrio?

-

A VO Z DA RAZAO

o Vereador b1utnenauense, Reinaldo de
Ldma e Souza (PSDB), reage às crf.ícas
do jornal "Voz da Razão" e desálca a

cusações iradas contra o proprietário
do mesmo, O jornal afiI:ma que o verea

dor passa o verão na praia enquanto õ
povo que o elegeu sofre cem as enchur
radas e falta de atenâímento por pare
te do poder plblico, por's.seso alguns
moradores declaram' que _ querem vê-Lo -

pelas costas. Na condição de pol.Lt.íco
eleito pelo povo para representa-Jo '

o vereador deveria voltar suas aten -

ções a essa cx:rnunidade e' r'espondercrtr>
o melhor desempenho das suas funções:
Pois, quem está em julgamento é o hO:
nen plb1ico e não o jornal ou o jorna
lista. O I:XJVo sabe i- il.gar. Q,lanto ao
proprietáriO' do Jornal Voz da Razaõ','
conheço seu trabalho e o tenho num a1
to --"'ceito.

-

S�vio Rangel FigueirErlo

VOLTA
.AS AULA'S

Segundo levantamento da nossa re

portagem o retorno às aulas neste Feve
reiro e Março custará, por aluno, na�
cidades de Blumenau, Gaspar e Indaial
tom materiais didãticos adquiridos no

FAE-MEC, para o curso de primeiro grau
da escola publica entre taxas, materi
ais didáticos e agasalho, custarã em

torno de 4 mil cruzados novos. Nas es

colas particulares este preço sobe p�
ra 6 mil. Já os alunos de 29 grau cus

tará em torno de Ncz$ 2500,00 nas escõ
las publicas·e Ncz$ 5000,00 nas parti:
culares. Nestes cãlculos não estão in
cluldos tênis e' muchilas que tem seus

preços em torno de Ncz$1500,00. O ensi
no superior ( Furb) varia muito seu

custo. de um curso para outro.

PREFE rruru. ou SOC TEDADE ANl)N IMA?

Em dia de feliz inspiração
o presidente do PMDB de B1umenau
Renato Wo1ff, lascou que "estão'
transformando a Prefeitura de
B1umenau numa Sociedade Anônima,
tamanha é a fome de arrecadação.
Assim fica fãci1 administrar"
Pode ser que ele tenha exagerado
mas o faturamento da Prefeitura'
certamente faz inveja a muit s

empresas de porte médio. Seus d
ministradores revelam-se com in
questionãve1 competência na co

brança de taxas como Ârea Azul �
Taxas de Melhoria para asfalta -

mento, Taxa de Melhoria de Ca1ç�
das, IPTU, Multa de Ârea azul ,

Q

A1varãs diferenciados para cada
atividade, Taxa Funerãria, Taxa
de Expediente e outros.

.

•

EDITAL DE CONVOCAÇAO

Pelo presente edital, ficam
cor �-das as Federações e

Associações de Micros e P�
quenas Empresas, de acordo'
com o Artigo 12 e seu pará
grafo únicó, para a Asse�
b1éia Geral, que serã rea1i
zada no dia 03 de Abril de
1990, às 10:00 horas, no A�
ditório Nereu Ramos do Co�
gresso Nacional, em Bra

sí1ia- DF. A Assembléia te
assun-sos

�

ra

em

os seguintes
pauta.
a)E1eição da Diretoria'
da CONAMPEj

b)A1teração do Estatuto

c)Assuntos gerais.

Blumenau, 02 de Feve

reiro de 1990.
Pedro Cascaes Filho

Presidente

D

/J

.i

Guerrilheirus
�a

Prosperidade
A,6.6.tm 6omOb deYwmhta.da.6 peXa. 9':O-fl

de A);lplteYlM bltM.{1.e_.úta., pei.a. .tet!,:e-t.da.
de eom q4e de6efldemo� Ylo��� ideA�,d�
aJl.ga.rúza.ç.ão e pltogltU�O pa.Jta. .todo�;. �
eJto " Pe.queYlo� Emplte..6a.Jtia.6 do BItM.u..

Nosso movimento nasceu em Santa
Catarina, especialmente e!11 BluTl)enau e

Vale do Itajal. Sob a liderança de
Pedro Cascaes Filho, aglutinando inume
ros companheiros que deram sua colabo:
raçao nas lutas e organização desta im
portante classe social.. Constitulmos :
juntos, num trabalho pioneiro, em todo
Brasil, 250 associaç�es,12 federações'
estaduais e uma confederação nacional,
para defesa das m+croenpr-eses de todo
pals. Aqui em Santa Catarina, esta or

ganizaç50 se t0rnou mais s5lida e aT
cançou grandes conquis las para a cate:
goria com destaque a nlvel �acional
mantendo-se inclusive na liderança das
grandes mobilizações como: Anistia da
cor+ecão monetãria sobre as "--dlvidas'
oriundas do plano cruzddo, que levou
ao desespero pelo menos 25 mil tomado�
res de emprestimo. Somente em nosso es
tado e, ao quitarem suas dvidas sem
a correção monetãria, conseguiram co,n
tinuar com seus estabelecimentos aber
tos e produzindo. Bem como gerando em
pregos e mais impostos resultando . em
mais riqueza para nossa gente, mesmõ
diante da enorme crise inf l ac ionàr ia '

que vive o pa Is . Outros beneflcios que'
estão al ao alcance de todos microem -

presãrios registrados e o próprio esta
tuto da 'microempresa que isenta dõ
ICMS, e outros tributos a .. todos ! eque
queiram investir no trabalho e geroQão
de riquezas. Hoje caminhamos para uma

nova conquista: a inc�usão na Lei Orgâ
nica Municipal de ·todos municTpios ca:
tarinens.es de uma proposta comum que
serã tirada durante congresso a ser

promovido neste mês de fevereiro pela
FA�P�SC- reunindo micro e pequenos em

presarias, vereadores e prefef tos de
todo estado. Tambem, ê nossa missão,lu
tarmos junto aos deputados estaduais T

pela criação de leis que adecuem a prã
tica.l em favor do micro e pequeno . em
presario, o que foi incluido na constI
·tuição.

-

Sil vio Rangel de Ftque+redo
Presidente da FAMPESG

A FORÇADA
,COMUNICAÇÃO
IMPRESSA

iNSTALADORA DE

BLUMENAU
TE�l PROMOCÃO !!!

DUCHAS FAr'._,mOJ DA MARCA

FAMEJ COM 50% DE DESCONTO.
I

RUA: XV DE NOVEMBRO, 1409
FONE: 228188 ou

RUA: 2 DE SETEMBRO, 3756
FONE: 230853
ITOUPAVA NORTE - BLUMENAU

.\
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GAZETA00%LEESTANTE

OBRAS P ICl'JEIRASo meu cronista preferido chama
se Antônio Maria. Sim. Aquele dos �
ba.s-canção que cre�o algum tirará do
ar. Mesmo em plena '?JCa da idiotice '

chamada "discoteque'. Certa vez, numa'
entrevista para a televisão, a jovem
repórter fez ao governador da Guanaba.:
ra Negrão Lima a pergunta, tzípo cliche
senão fosse o que é, que gostar�a :de
ser? A resposta, pronta, espontânea ,

foi esta: "Antônio Maria". Dá pra ter
uma idéia da grandiosidade da figura?
Bem, o .papo, o intróito, foi apenas �
ra registrar que o Ministério da CUl�... ... . .,ra, em homenagem a sua meroraa, crlou_
no D"lstituto Nacional do Livro o Pr§
mio Antõnio Maria para distinguir an!;!
almente o autor do melhor liVJO de Cr§
nicas. Portanto. estão avisados os es

cribas catarinenses. Agradecimentos s�
jam feitos diretamente a Osvaldo Pera!
va, da "Folha", onde colhemos a infor

maçao

Dois novos lançamentos da Livra -

ria Pioneira Editora de �o paulo:"Ad
ministrando a Informática" e "As Novas
Realidades". O primeiro, assinado FOr
Paulo Roberto Rodrigues, aborda um eg
foque completamente novo para essa :fug
ção dentro da Empresa. Destina-s� a

profissionais que ocupam ou almeJam a

gérênCÜt de CPDS -. "As Novas Realidades
no Governo e na Política, na Economia'
e na Empresas, na Sociedade e na_Visã<_?do Mundo", de peter F. Drucker nao e

'um livro sobre o próximo século nem �
bre o que está FOr vir. O autor: afízma
que o próximo século já chegou e que
até est.am:>s bas ante avançados nele
é'l'lentro. peter é rrnmdialmente aclamado
l.A.lllO

li

pai furrlador da ciência da adrn!
nistração", "guru", ou "pana". Quem d!:!
vidar que duvide Confira ..

A CELES GASTOU·
100 MILHÕES DE DÓLARES
PAU QUE OS C IARINENSES

TIVESSEM UM FELIZ ANO NOVO.
a população que depende da�n;r
gia elétrica para a sua sobrevivên
cio e garante o desenvolvimento
desta terra. .

É a Celesc assegurando melhor qua
lidade de vida para a nossa gente.t

•

A Celesc trabalhou duro o ano intei
ro. Foram dias difíceis, com sol ,ou
chuva pará os 6 mil funcionários da
empr�sa. �oram 100 milhões de de:
lares investidos em mois de uma cen
tena de obras que garantem a segu
ronca o conforto e o bem-estar dos
empr�sários, trabalhadores, agri
cultores, comerciantes, enfim, toda

FELIZANO NOVO,
POVO CATARINENSE.

éiJ �EletricasdeSCI1taCatarinaSA
Secretaria da Ciência e Tecnologia,Minas e Energia

tSiNTr
CATA",NA
�

GOVERNODO ESTADO

PROPRIETARIOS DE CARRO A
ALCOOL INDENIZAÇAO CONTRA
O GOVERNO

movido à álcool 2

Na epoca do lançamento do p��
grama nacional do a1coo1 combustl
velo Governo Federal�def1agrou I

campanha pub1icitãria de ver�a�ei�
ra guerra, fazendo suas tr�d�clo
nais promessas e dando lnume�as
vantagens aos adquirentes de velc�
los movidos a a1coo1. Presentemen
te,jd no rair do ano 19�O, uma o�da de racionamento e ate de falta
do produto assola o Pals. A grande
pergunta da atualidade, �u o gran:
de receio de prejuizos, e como fl
ca a despesa de eve�tua1 con�ersao
para gaso}ina do v�lculo movl�o. a

a1coo1? Quem arcara com o preJulzo
� tanto da conversão quanto de even

tuais dias parados? A résposta o�
tra não e que o Governo Federa1�

O advogado Elias Mattar A�
sad, de Curitiba, entende que o l�
sado deve antes de fazer a conver

são do velcu10 de a1coo1 para.gas�
1 ina pegar trê orçamentos de elE
presas idôneas para con+íçurar a

variação dos custos. Apos, de po�
se dos três orçamentos, deve �

• Idar eXecutar o servlço na empre�a
que oferecer menor custo. Deve ta�
bem se documentar no que diz re�
peito a dias parados._D� poss� de
tais documentos podera lntentar �
ção de indenização contra o Gover
no Federal para receber de volta a

importância que pagou para a con-'
versão de seu velcu10 de alcoo1 p�
ra gaso1ina� além dos dias�parados
pela privaçao do uso do v�lcu10 a�
preço do dia de uma 10c�çao do vel
cu10 igual. A condenaçao do Gover
ItO Federal enql obarâ o valor da T

conversão, os dias parados, corre
ção E1ena, juros de um por cento.

I

ao mes, custas de processo e, l�
c1usive, os honorãrios de advog�do. Desta forma o advogado tranqul
liza os usuãrios de velcu10 a aT
coo1 pois em caso de suspensão dõ
"projeto a1coo1" terão eles que

I

ser integralmente indenizados. O
processo tem tempo de duração de
uma ação traba1hi�ta c�m cu�tos
mlnimos que integrarao a lndenlza
ção e serão devo�vidos com corre-t
ção e juros ao flna1.

Vilma Neves
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Celio do Nascimento

o 69 torneio' de verão realizadO
em Indaial no Ginásio de esrortes
sérgio Luiz Peters, cam a participa
ção r� equipes locais de futel:ol de
salão'. É uma prrnoçâo da CME, sob a

presidência de Jorge Luiz dos Santos

e coordenado ror: Mauro Bratz, Mario

Espagnol e Sergio Wanzer. Nove equ.í-.
pes dãsprtam os troféus e medalhas ,

sendo para o primeiro colocado um

troféu em hcmenagan ao desrortista '

Celio do Nascimento, oferecido pela
Prefeitura Municipal de Iniaial. Cem
a rodada realizada na Última 29 fei

ra, dia 19/2, a classificação entre

as equipes é a seguinte: ADULTO

19 lugar- A.A. Mama 21 pontos
29 lugar- P.X.Clube 19 pontos
39 lugar- A.A.Tanto Faz 13 pontos
49 lugar- Q.,lintafarrino 14 pontos
59 lugar- Asteka

Eletrosan
79 lugar- A.A.Caminlx:> das

Areias
89 lugar- Águia Negra
99 lugar- 239 B.I.
INFAN'IO JUVENIL
19 lugar- Eletrosom

Nacional E.C.
39 lugar- Asteka
49 lugar- A.A. Caminlx:> das

Areias
P.X. Clube

11 pontos

. 6 pontos
2 pntos
O

. pontos

11 pontos
6 pontos

69 lugar- Serralheria
Indaial O pontos

o jeans

22 DE FEVEREIRO DE 1990

TUPI NO
Sem a presença do C.A Tupi nas competi
ções estaduacs as atraç�es esportivas I

deste ano ficam por conta dos campeona
tos locais. Cabe a CME e a recem criada
Liga Gasparense de Desportos a coordena
ção dos campeonatos, o publico e divêr=
sificado e a cobrança virá Ioqo.Com ,\ a

antecipação dos JASC para setembro, em

B1umenau, os jogos microregionais _ !com

certeza devem ser antecipados, -es te tra
balho fica por conta de Valmor Buss : �
Paulinho Zimme�ann que realizaram um

brilharte trabalho no ano anterior, com

jogos 6m B1umenau, Gaspar deverá melho
rar sua posiçãõ no rank inq estadua l.Mas
a atração maior na ci'::dde e sem duvidai
o campeonato municipal, com a criaçãc_.1
da liga entram na competicãõ dOjd novos

ESTADUA[ ?
municipios, segurt.) informações, Il hota
e Luiz Alves, a guerra deixa de ser 10
cal para ser no âmbito comarcal, apre
ocupação do Mauri e seus companheiros é
com as arbstraqens , mesmo estando num

bom nive1 as torcidas não aceitam um re

sultado negativo.Os-bochofilos, uns que
rem a continuação do campeonato Maste :

lla. Como tudo ainda e inicio, de con

creto podemos acredi tar que, 1)0 basquete
o bolão e o internacional de tênis de
campo representarão muito bem Gaspar
nos JA$C, as competições locais depen·
derão em muito dos dirigentes das equi
p�s, quem quiser participar deve contri
buir e nao so exigir, este ê o pensamen
to dos atuais dirigentes.

-

r
I)

�

Blumenau
contrata

JIIIIiIII;'

campeao

Com uma exper+ânc ia internacional e

com vários titulos, Blumenau acabou de
contratar Juarez Borjas o maior concor
rente de Pedruca na categoria indivi
dual na bocha de Santa Catarina. O jõ
gador estava na El iane em Cr ic iiima , ã
c�itou o convite de Jair Barni, capi
tao da Equipe do Vasto Verde e assinou
contrato onde defenderã a cidade tam
bem nos JASC/90.

CME TREINA ATLETAS
o Bardini e Rafael CUstódio, no 10 anos

ma.sculino; Gonçalo Fischer. Feminino-
19 classe; Carolina Boseardin e Mari
na Gropp, cat. 18 anos; Tatiana Buss�
14 anos; Daniela Mafra e ��oeLa Fis

cher, 12 anos; Fernanda Firmo, 10 ã
nos; Ana Carolina Theiss. 0000- Ini=
ciou neste mês de fevereiro, os trei

r
. J .:trnentos desta modalidade, sendo nas
quintas feiras para o Bolão masculino
e sextas feiras para o Bolão feminino.
o Bolão de Gaspar terá seu primeiro
oompromisso cam a equipe masculina di
as 2,3,4 de março em Caçador. ValeI
feminino e básquete masculino iniciam

o

seus treinamentos na 29 feira dia � 19
deste mês de fevereiro.

o Presidente da CME de Gaspar Val
mor Buss, está Empenhado nos tref!la :
mentos de diversas mcx:lalidad.es de es

:p:>rtes para as ccmpetiçães estaduais I

deste ano. '1ÉN1s- Têm inicio nesta

quinta feira no Bela Vista Country
Club, a Copa FErler�ão, cam a partici
pação de talos os Clubes de Santa C�
tarina. orríe 500 atletas df.spatarâo '

IX>!" 4 dias, diversos troféus e mErl�
lhas entre diversas categorias. De

10 a 12 anos, de 12 a 14, de 14 a 16
e 16 a 18 anos, categorias amadores.
Cem destaques para: Rolanà. Santos ica

tegpria 19 classe, 18 anos masculinõ;
Eraldo Silva e Marcelo M:)rales, no 14
anos

-

: 1 tnor Gustavo Kirten e João
"''"''r'''--

.

Marcelo Loures, � 12 anos i Giovani

LOJAS HARDT
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