
187 - Projeto de decreto legislativo 28/2008 - Deputada
Dárcy Vera - Susta o Decreto nº 53.100, de 2008, que declara de
utilidade pública bens imóveis situados no município de
Jardinópolis, necessários à instalação de uma unidade prisional ou
de outros serviços públicos. - Deputado Baleia Rossi - favorável

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
188 - Projeto de lei 166/2007 Juntado(s): Projeto de lei

791/2005 - Deputado Campos Machado - (CONCLUSIVA)
Declara de utilidade pública a “Casa de Caridade de Jesus de
Nazareth e João Batista”, na Capital. - Deputado Antonio
Salim Curiati - favorável

189 - Projeto de lei 771/2007 Juntado(s): Projeto de lei
753/2005 - Deputado Jorge Caruso - (CONCLUSIVA) Declara de
utilidade pública a Associação de Cultura, Formação e
Promoção Humana do Vilarejo “Liceu Emaús”, em Cabreuva. -
Deputado Baleia Rossi - favorável

190 - Projeto de lei 1002/2007 - Deputado Valdomiro
Lopes - (CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública o “Centro
de Recuperação do Acoólatra de Morro Agudo - CEREA”,
naquele Município. - Deputado Davi Zaia - favorável

191 - Projeto de lei 1224/2007 - Deputado Baleia Rossi -
(CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública o “CAEERP - Centro
de Atividades Educacionais Especializadas de Ribeirão Preto”,
naquele Município. - Deputado André Soares - favorável

192 - Projeto de lei 1249/2007 - Deputada Ana Perugini -
(CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública a “Casa de Apoio
aos Deficientes Físicos - CADEFI”, em Hortolândia. - Deputado
Rui Falcão - favorável

193 - Projeto de lei 1254/2007 - Deputado Valdomiro
Lopes - (CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública a
“Associação Atlética Pontalindense”, em Pontalinda. -
Deputado Davi Zaia - favorável

194 - Projeto de lei 1272/2007 - Deputado Valdomiro
Lopes - (CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública a
“Associação Madre Teresa de Calcutá”, em São José do Rio
Preto. - Deputado Davi Zaia - favorável

195 - Projeto de lei 1467/2007 - Deputado José Zico Prado
- (CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública a “Associação
Civil Nova Era - Novos Tempos”, em Mauá. - Deputada Ana
Perugini - favorável

196 - Projeto de lei 13/2008 Juntado(s): Projeto de lei
416/2008 - Deputado Roque Barbiere - (CONCLUSIVA) Declara
de utilidade pública o “Movimento Vestindo a Camisa - MOVE-
CA”, em Penápolis. - Deputado Baleia Rossi - favorável ao PL
13/2008 e contrário ao PL 416/2008

197 - Projeto de lei 151/2008 - Deputado Paulo Alexandre
Barbosa - (CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública a
“Comunidade Assistencial Irmãos Emaús”, em Votuporanga. -
Deputada Maria Lúcia Amary - favorável

198 - Projeto de lei 332/2008 - Deputado Gilson de Souza
- (CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública a “Escola de
Aprendizagem e Cidadania de Franca - ESAC”, naquele
Município. - Deputado Antonio Salim Curiati - favorável

199 - Projeto de lei 380/2008 - Deputado Jonas Donizette
- (CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública o “Dispensário
Assistencial Santa Isabel - DASI”, em Limeira. - Deputado Davi
Zaia - favorável

200 - Projeto de lei 381/2008 - Deputado Jonas Donizette
- (CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública a “Casa de Apoio
Romeiros Nossa Senhora Aparecida - CARA”, em Limeira. -
Deputada Ana Perugini - favorável

201 - Projeto de lei 422/2008 - Deputado Edson Giriboni -
(CONCLUSIVA) Dá a denominação de “Dr. Celso Tristão de
Lima” ao prédio do Fórum de Capão Bonito. - Deputado
Antonio Salim Curiati - favorável

202 - Projeto de lei 429/2008 - Deputado João Carlos
Caramez - (CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública a
“Sociedade de Aprendizado Musical de Itararé - SAMI”,
naquele Município. - Deputado Baleia Rossi - favorável

203 - Projeto de lei 437/2008 - Deputado Samuel Moreira
- (CONCLUSIVA) Revoga a Lei nº 9.155, de 1965, que declara
de utilidade pública a Associação Beneficente Bonfiglioli, na
Capital. - Deputada Maria Lúcia Amary - favorável

204 - Projeto de lei 444/2008 - Deputado José Zico Prado -
(CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública a “Associação
Madre Tereza de Calcutá”, em Santo André - Deputado Rui
Falcão - favorável

205 - Projeto de lei 452/2008 - Deputado Mauro Bragato -
(CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública a “Associação
Betesda - Bola no Pé e Bíblia na Mão”, em Presidente
Prudente. - Deputada Maria Lúcia Amary - favorável

206 - Projeto de lei 459/2008 - Deputado Vinícius
Camarinha - (CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública a
“Associação Mariliense de Esportes Inclusivos - AMEI”, em
Marília. - Deputado Davi Zaia - favorável

207 - Projeto de lei 513/2008 - Deputado Marco Bertaiolli
- (CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública o “Centro Infantil
Criança Esperança - CICE”, em Mogi das Cruzes. - Deputado
André Soares - favorável

208 - Projeto de lei 520/2008 - Deputado Antonio Carlos -
(CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública o “Instituto Elos
Brasil”, em Santos. - Deputado Antonio Salim Curiati - favorável

209 - Projeto de lei 521/2008 - Deputado Antonio Carlos -
(CONCLUSIVA) Declarada de utilidade pública a “Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Lorena”, naquele Município.
- Deputado Davi Zaia - favorável

210 - Projeto de lei 524/2008 - Deputado Pedro Tobias -
(CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública a “Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE” de Arealva. -
Deputada Maria Lúcia Amary - favorável

211 - Projeto de lei 526/2008 - Deputado Roberto Engler -
(CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública o “CE.RE.A -
Centro de Recuperação do Alcoólatra de São Joaquim da
Barra”, naquele Município. - Deputada Maria Lúcia Amary -
favorável

212 - Projeto de lei 540/2008 - Deputado Afonso Lobato -
(CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública a entidade filantró-
pica “Recanto São Benedito”, em São Bento do Sapucaí. -
Deputado Davi Zaia - favorável

213 - Projeto de lei 542/2008 - Deputada Célia Leão -
(CONCLUSIVA) Declara de utilidade pública a “Associação dos
Deficientes de Ibaté - ADEFI”, naquele Município. - Deputada
Maria Lúcia Amary - favorável

214 - Moção 32/2008 - Deputado Barros Munhoz - (CON-
CLUSIVA) Apela para os Srs. Presidentes do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados a fim de que empreendam esforços
na aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 333,
de 2004, com a máxima brevidade possível. - Deputada Maria
Lúcia Amary - favorável

215 - Moção 43/2008 - Deputado Paulo Alexandre
Barbosa - (CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Presidentes do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados a fim de aprova-
rem a Proposta de Emenda à Constituição nº 549, de 2006,
que estabelece o princípio da carreira jurídica aos delegados
de polícia. - Deputada Maria Lúcia Amary - favorável

216 - Moção 50/2008 - Deputado Jorge Caruso - (CON-
CLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente da República a fim de
promover a imediata aprovação do Projeto de Lei de nº 5245,
de 2005, que visa garantir o direito de preservação da inviola-
bilidade do sigilo que preside as relações entre cliente e seu
advogado. - Deputado Baleia Rossi - favorável

Pronunciamentos de
Sessões Anteriores

Discurso pronunciado na
135ª Sessão Ordinária do dia 30/9/2008
O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, público presen-
te nas galerias do plenário, funcionários: inicio a minha fala
dizendo da satisfação de ver presente nesta Casa uma catego-
ria de trabalhadores do serviço público que se manifesta pela
primeira vez neste plenário. É um sinal positivo, que mostra a
capacidade de organização dos trabalhadores e a quebra da
tradição do regime ditatorial imposto durante muito tempo no
Brasil. E, acima de tudo, mostra a politização da sociedade
brasileira.

Em contato com a representação sindical de Presidente
Prudente, eu disse que seria de vital importância que as cate-
gorias e os sindicatos comparecessem à esta Casa para que
pudessem aprofundar o processo de negociação com o
Governo do Estado.

Sabemos que algumas negociações foram realizadas, mas
pouco se avançou. Sr. Presidente, gostaria que o meu tempo
fosse garantido. Esse tipo de comportamento da platéia não
colabora em nada. (Manifestação nas galerias.)

Discurso pronunciado na
135ª Sessão Ordinária do dia 30/9/2008
O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Sr. Presidente, estou

aqui como parlamentar e me colocando, como me coloquei, à
disposição da delegação de Presidente Prudente, para ajudar
no processo de negociação. Respeito todos os senhores, mas é
muito fácil ir à tribuna e fazer discurso sendo de oposição. Sou
da situação e quero me colocar à disposição no aprofunda-
mento da negociação.

Deputado Olímpio Gomes, eu tenho participado, basta
perguntar ao sindicato de Presidente Prudente. Estou à disposi-
ção para aprofundar a negociação. Muito obrigado.
(Manifestação nas galerias.

Discurso pronunciado na 
142ª Sessão Ordinária do dia 09/10/2008
O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, público presen-
te nas galerias do plenário, funcionários, passo a ler o seguinte
artigo:

Corredor Ecológico
Xico Graziano
Matas ciliares são aquelas que protegem os corpos

d`água, mantendo a biodiversidade ao longo dos córregos. No
passado foram dizimadas; agora, começam a serem recupera-
das. A beira d`água espelha a maior das prioridades na agenda
ambiental da agricultura. O verde protege o azul.

Essas áreas de vegetação nativa à beira de rios cumprem
função relevante ao impedirem o assoreamento das represas e
dos reservatórios, causado pela erosão do solo a seu montan-
te. Daí advém seu nome. Assim como os cílios protegem os
olhos, impedindo que a poeira os macule, as matas ciliares
abrigam os mananciais e seu berço, as benditas nascentes
dágua. Formam um acolchoado vegetal.

Na abertura das fronteiras agrícolas do Sudeste, processo
que remonta à economia cafeeira do século 19, o desmata-
mento aniquilava, inicialmente, as áreas próximas dos rios. Ali
a matéria orgânica e a umidade garantiam as melhores colhei-
tas. Fertilizantes químicos inexistiam naquela época.

Na verdade, a ocupação das áreas úmidas das baixadas
caracteriza a regra histórica da atividade agrícola. Nas várzeas
dos Rios Tigre e Eufrates, ricas de depósitos orgânicos, nasceu
a agricultura da antiga Mesopotâmia, origem da civilização
humana. Sem o delta do Nilo e suas regulares enchentes, ine-
xistiria o velho Egito. O vale do Rio Olantaytambo, fundamen-
tal para os incas, era considerado sagrado.

Na Europa, sempre a produção rural se instalou nos vales,
fugindo das escarpadas montanhas. Do Velho Continente trou-
xeram aos primeiros agricultores brasileiros a experiência da
lavra. Nada estranho, portanto, olhando para trás, que os pio-
neiros do campo tenham suprimido as matas ciliares por aqui.
Nos anos 70, o mais vistoso programa do Ministério da
Agricultura se chamava Pró-Várzea. Recursos fortemente subsi-
diados, eram direcionados para drenar áreas palustres, seguin-
do o modelo europeu de agricultura. Cultura rural.

Havia, ainda, outra questão própria dos trópicos. Nas mar-
gens dos rios morava o mosquito da terrível malária.
Especialmente nos Estados de São Paulo e do Paraná, naquelas
epopéias agrícolas, derrubar as matas ciliares pertencia ao recei-
tuário médico dos desbravadores do sertão. Com a febre da
maleita a tremer o corpo, ninguém enfrentava a dureza da terra.

O estrago ambiental assim realizado apenas no presente
se aquilata. Naquele tempo inexistia qualquer preocupação
ecológica. Esta moderna agenda chega com o Código Florestal,
em 1965, ganhando destaque somente na década de 1980. Em
São Paulo, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente surgiu em
1986. Ecologia era assunto de sonhador.

Para os agricultores, aquilo que nas gerações passadas
significava um grande ativo de produção, se transformou num
pesado passivo ambiental. Porque agora, a lei exige a preser-
vação integral das áreas lindeiras aos corpos dágua, numa
faixa mínima de 30 metros. A vantagem virou problema. Rios
poluídos, assoreados, exigem a devolução de suas matas cilia-
res. Reparar o dano ecológico para reviver.

Tarefa difícil, mas realizável. O governo paulista estima
recuperar, até 2025, uma área de 1,7 milhão de hectares de
matas ciliares. Cumprida essa meta da política ambiental per-
mitiria manter, somados os remanescentes florestais existen-
tes, 20% do território coberto com vegetação natural. Hoje
mostra 14%.

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente divulgou nestes
dias, que já contabiliza 240 mil hectares em seu cadastro de
recuperação florestal, dentro do projeto estratégico Mata
Ciliar. O número ultrapassa em 78% a meta anual do progra-
ma, mostrando boa adesão dos agricultores à proposta de for-
mação dos corredores ecológicos. Fato inédito na história da
conservação florestal do País.

A importância da recuperação das matas ciliares pode ser
mais bem aquilatada quando se considera o outro lado da
moeda. Até agosto deste ano, o governo estadual autorizou a
supressão de 952 hectares de vegetação nativa, destinados a
diversas atividades, incluindo agricultura, obras públicas e
loteamentos. A grande maioria da área suprimida se enquadra
na categoria de "capoeiras", pouco complexa em termos de
biodiversidade. O desmatamento propriamente dito afrontou
tão-somente 28,5 hectares. Menos mal.

Existe, porém, o desmatamento ilegal. A Polícia Ambiental
do Estado averiguou crimes que, somados em 2008, representam
1.002 hectares de vegetação nativa abatida. Somadas a supres-
são de vegetação autorizada mais a ilegal, percebe-se que, em
São Paulo, para cada hectare surrupiado existem 123 hectares
em recuperação florestal. Página virada no desmatamento.

É interessante apontar que, da área de mata ciliar cadas-
trada no Sistema Ambiental, 58% vêm do setor sucroalcoolei-
ro. Isso é fruto do Protocolo Agro-ambiental, em que o setor
sucroalcooleiro se compromete a eliminar a queimada da
cana-de-açúcar e a promover a recuperação das matas ciliares
em meio aos canaviais. Crescem as lavouras e, ao mesmo
tempo, revigora-se a biodiversidade. Isso se chama, na prática,
desenvolvimento sustentável.

Tudo indica que os agricultores entenderam o recado da
sociedade. Falta, entretanto, a cidade melhorar sua lição de
casa, retirando dos rios a carga poluente dos esgotos domésti-
cos, verdadeiro veneno para a fauna aquática. De nada adian-
ta a margem verde bordejar água morta e fétida.

Os novos prefeitos precisam agarrar essa tarefa com afin-
co. O governo ajudando, investindo na conscientização e na
educação ambiental, pode-se vislumbrar essa agenda vencida,
no interior paulista, até as próximas eleições municipais. O
resultado será fantástico. Com mata ciliar e água limpa, o futu-
ro terá reencontrado o passado. Sem malária."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabo de ler artigo publica-
do no O Estado de S.Paulo" do dia 07, denominado Corredor
Ecológico", do Secretário Xico Graziano, mostrando o empe-
nho de sua Secretaria para que a sociedade paulista se mobili-
ze em defesa da mata ciliar e dos rios que estão morrendo.

No último mês de junho esteve em Presidente Prudente e
Mariápolis o Secretário de Estado do Meio Ambiente Xico
Graziano, participando de um evento denominado Vamos
Salvar o Rio do Peixe" - uma grande reunião que deu origem
ao movimento.

Hoje, o movimento é articulado por diversos setores, bus-
cando conscientizar os 33 municípios banhados pelo rio, que
se encontra assoreado e poluído. É necessário também a cons-
cientização de agricultores, prefeitos, vereadores e sociedade
civil nessa campanha de recuperação do Rio do Peixe, para
que possa trazer mais vida ao povo do oeste do Estado de São
Paulo. Muito obrigado.

Atos Administrativos
DECISÕES DA MESA
DE 21/10/2008
EXONERANDO, nos termos da 1ª parte do item 2 do

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

MARCELO BUENO FERRARI, RG nº 26835463-7, do cargo
que vem exercendo, em comissão, de Assistente Técnico
Parlamentar, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX -
Escala de Classes e Vencimentos - de que trata o artigo 68 da
Resolução 776/96, a partir de 21/10/2008.

(Decisão nº 2350/2008);
RENATA CHIZOLINI, RG nº 40719331-5, do cargo que vem

exercendo, em comissão, de Assessor Especial Parlamentar, do
SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia Legislativa
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de
Classes e Vencimentos - de que trata o artigo 68 da Resolução
776/96, a partir de 21/10/2008.

(Decisão nº 2351/2008);
ELISABETE REGINA DO VALLE CALIMAN, RG nº 6772044,

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

(Decisão nº 2352/2008);

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

GILSON APARECIDO AMARO DE FREITAS, RG nº
32294813-7, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor
Especial Parlamentar, do SQC-I do Quadro da Secretaria da
Assembléia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no
Anexo IX - Escala de Classes e Vencimento - de que trata o
artigo 68 da Resolução nº 776/96, em vaga decorrente da exo-
neração de RENATA CHIZOLINI.

(Decisão nº 2353/2008);

COMUNICADO DA PROCURADORIA
DE 21/10/2008

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 2008
PROCURADORIA DA ALESP

CONFIRMAÇÃO DO LOCAL PARA A PRESTAÇÃO
DAS PROVAS OBJETIVAS E OUTRAS INFORMAÇÕES

Conforme previsto nos subitens 4.1.1. e 4.1.2. do Edital do
Processo Seletivo de Estagiários da Procuradoria da Assembléia
Legislativa, publicado no D.O.E. em 05/07/2008, comunicamos
a confirmação da prova objetiva na data de 29 de outubro de
2008, às 14h00, no Auditório “Ernesto Igel”, na unidade do
CIEE da rua Tabapuã, 540, Itaim-Bibi, São Paulo - SP

1. Recomenda-se aos candidatos comparecer com 30 (trin-
ta) minutos de antecedência, munidos do protocolo de inscri-
ção, de caneta esferográfica azul ou preta e do documento de
identidade original (subitem 4.2. do Edital).

2. Somente será admitido à prova o candidato que estiver
munido de documento de identidade original. (subitem 4.3. do
Edital).

3. Serão considerados documentos de identidade as car-
teiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias
de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia
Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, a Carteira de
Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional
de Habilitação (com fotografia na forma da Lei federal n°
9503/1997) (subitem 4.3.1. do Edital).

4. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a
outros fins: protocolos, Certidão de Nascimento, Título
Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (em modelo anterior
à Lei federal n° 9503/97), Carteira de Estudante, Crachás,
Identidade Funcional de natureza privada, etc. (subitem 4.3.2.
do Edital).

5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições,
de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato
(subitem 4.3.3. do Edital).

6. Ao candidato só será permitida a realização da prova
objetiva, na respectiva data, horário e nos locais determinados
no Edital de Convocação (subitem 4.4. do Edital).

7. Não será admitido no local da prova o candidato que se
apresentar após o horário determinado (subitem 4.5. do
Edital).

8. Não serão computadas questões não respondidas, nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível
(subitem 4.6. do Edital).

9. Os pontos relativos às questões eventualmente anula-
das serão atribuídos a todos os candidatos presentes (subitem
4.7. do Edital).

10. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato
(subitem 4.8. do Edital).

11. Não será permitida qualquer consulta à doutrina,
legislação ou jurisprudência (subitem 4.9. do Edital).

12. Será excluído da Seleção o candidato que apresentar-
se após o horário estabelecido para o início da prova; não
comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; não apre-
sentar o documento de identificação exigido; ausentar-se do
local da prova sem o acompanhamento do fiscal; for surpreen-
dido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de
livros, notas ou impressos não permitidos; estiver portando ou
fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de
comunicação; lançar mão de meios ilícitos para a execução da
prova; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos
(subitem 4.10. e seguintes do Edital).

DESPACHOS DA SECRETARIA GERAL
DE ADMINISTRAÇÃO
DE 21/10/2008
CESSANDO a gratificação de representação atribuída aos

servidores abaixo relacionados, na seguinte conformidade:
Nome: ALTAIR OLIVEIRA GUEDES
RG: 17844967 Matrícula: 12295
Gratificação: Secretário Parlamentar II
Cessada a partir de: posse novo cargo
Nome: JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS
RG: 8597087-6 Matrícula: 13980
Gratificação: Auxiliar Parlamentar
Cessada a partir de: 20.10.2008
Nome: VALESCA TERRON MACEDO
RG: 28310983-X Matrícula: 19074
Gratificação: Assistente Técnico Parlamentar
Cessada a partir de: 21.10.2008

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

Nome: ALTAIR OLIVEIRA GUEDES
RG: 17844967
Gratificação: Assessor Especial Parlamentar
Nome: ENIO TAKESHI UMETA MATSUMOTO
RG: 29460499-6
Gratificação: Secretário Parlamentar II

DEFERINDO, no Processo RG. nº 3757/08, à vista das dis-
posições contidas no Ato nº 23/2002, da Mesa, a solicitação
formulada por JOÃO LIMA FILHO, RG. nº 36.947.927-0, de
pagamento, à título de indenização, de períodos de licença-
prêmio não gozados quando em atividade.

DEFERINDO, no Processo RG. nº 6252/08, à vista do arti-
go 32 do Ato nº 01/97, da Mesa, a solicitação formulada por
ARLETE APARECIDA RAIMUNDO DA SILVA, RG. nº 10.398.888-
9, de pagamento, a título de indenização, de férias não goza-
das durante o período de atividade.

DEFERINDO, no Processo RG. nº 3518/08, a solicitação de
cancelamento do pedido de alteração da liçença-prêmio for-
mulado por VICENTE BENINCASA JUNIOR, MATRÍCULA nº
19.898, formulada através do Protocolado nº 6105/08.

ATRIBUINDO, ao servidor JUAREZ MASSAYOSI MORI,
matrícula 4982, ocupante do cargo de Agente Técnico Lecnico
Legislativo Especializado, efetivo, a gratificação pró-labore,
prevista pelo artigo 70, III, da Resolução nº 776/96 e pela
Resolução nº 816/2001 e pelo Ato nº 40/2001, no período de
19/09 a 03/10/2008.

DESPACHOS DA DIRETORIA DO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
De 20/10/2008
Apostila para declarar que o funcionário abaixo relacio-

nado faz jus aos benefícios do artigo 133 da Constituição
Estadual, na seguinte conformidade:

ISABEL CRISTINA ROTHER, RG. 13256009-4, ocupante do
cargo de Agente Legislativo de Serviços Técnicos e
Administrativos, Nível 05, Grau E:

1/10 (um décimo) da diferença do seu cargo para o cargo
de Assessor Chefe de Gabinete da Secretaria Geral de
Administração;

1/10 (um décimo) da diferença do seu cargo para o cargo
de Diretor Técnico Legislativo de Divisão;

2/10 (dois décimos) da diferença do seu cargo para o
cargo de Agente Técnico Legislativo, Nível 01, Grau E;

2/10 (dois décimos) da diferença do seu cargo para o
cargo de Agente Legislativo de Serviços Técnicos e
Administrativos, Nível 07, Grau E.

Apostilando o título de nomeação dos funcionários abai-
xo relacionados, para declarar que fazem jus à incorporação de
décimos das gratificações de representação, na seguinte con-
formidade:

MARISA NEVES DA SILVA, matrícula 13562, RG:
27.449.326-3, de 6/10 (seis décimos) da Gratificação de
Representação de Consultor Técnico; 3/10 (três décimos) da
Gratificação de Representação de Agente Legislativo de
Serviços Técnicos e Administrativos; 1/10 (um décimo) da
Gratificação de Representação de Auxiliar Legislativo de
Serviços Administrativos, a partir de 16/09/2008.

MARCEL SUPERBIA, matrícula 13964, RG: 16.787.057, de
9/10 (nove décimos) da Gratificação de Representação de
Agente Técnico Legislativo Especializado; 1/10 (um décimo) da
Gratificação de Representação de Diretor Técnico Legislativo
de Serviço, a partir de 28/07/2008.

MARCIA APARECIDA BELLI MARCUCCI BATISTA, matrícu-
la 14262, RG: 17.432.306-2, de 3/10 (três décimos) da
Gratificação de Representação de Auxiliar Parlamentar; 6/10
(seis décimos) da Gratificação de Representação de Secretário
Parlamentar II, a partir de 13/07/2008.

ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA BRANDÃO, matrícula 14931,
RG: 7.974.806-5, de 9/10 (nove décimos) da Gratificação de
Representação de Assessor Especial Parlamentar, a partir de
04/07/2008.

JOÃO CHAGAS SOARES FILHO, matrícula 15066, RG:
6.764.153-2, de 1/10 (um décimo) da Gratificação de
Representação de Núcleo de Fiscalização e Controle; 5/10
(cinco décimos) da Gratificação de Representação de Agente
Legislativo de Serviços Técnicos e Administrativos; 3/10 (três
décimos) da Gratificação de Representação de Consultor
Técnico, a partir de 10/07/2008.

MARCOS MARTINS PERES DA SILVA, matrícula 15069, RG:
9.787.049, de 1/10 (um décimo) da Gratificação de
Representação de Diretor Técnico Legislativo de Serviço; 8/10
(oito décimos) da Gratificação de Representação de Agente
Técnico Legislativo Especializado, a partir de 11/07/2008.

CESAR HAYASHI, matrícula 15076, RG: 21.611.515-2, de
9/10 (nove décimos) da Gratificação de Representação de
Agente Legislativo de Serviços Técnicos e Administrativos, a
partir de 16/07/2008.

MOACIR SIQUEIRA JÚNIOR, matrícula 15081, RG:
10.544.536-8, de 8/10 (oito décimos) da Gratificação de
Representação de Agente Legislativo de Serviços Técnicos e
Administrativos; 1/10 (um décimo) da Gratificação de
Representação de Consultor Técnico, a partir de 16/07/2008.

TÚLIO DE SOUSA RODRIGUES, matrícula 15087, RG: M-
3748433, de 7/10 (sete décimos) da Gratificação de
Representação de Agente Legislativo de Serviços Técnicos e
Administrativos; 2/10 (dois décimos) da Gratificação de
Representação de Assistente Legislativo Administrativo, a par-
tir de 19/07/2008.
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