NOTA

À

TERCEIRA EDIÇÃO

Uma nova edição e o interminável trabalho de atualização. Mais uma vez,
corrigimos erros e atualizamos legislação, doutrina e jurisprudência. Nos
Tribunais, novos precedentes foram instituídos, novas decisões proferidas,
novas orientações consolidadas e, como não poderia deixar de ser, novas
discussões surgiram. Os nossos legisladores, como de costume, inovaram
substancialmente o ordenamento. Com certeza muitos erros e acertos surgirão.
E, assim, uma nova atualização se fez necessária.
Apresento o rol da legislação modificada nesta edição: – Emenda
Constitucional
no 53/06 – que dá nova redação aos arts. 7o, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da
Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, introduzindo regras que proporcionam a melhoria da educação e
do ensino no país.
– LC no 123/06 – dispõe sobre as microempresas e empresas de pequeno
porte, criando para estas pessoas jurídicas regras próprias sobre as
licitações públicas, além de outras.
– Lei no 11.355/06 – cria diversas carreiras e institui o auxílio-moradia para
os servidores públicos da União.
– Lei no 11.417/06 – altera a lei de processo administrativo, Lei n o 9.784/99,
disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras
providências.
– Lei no 11.445/07 – disciplina o serviço de saneamento básico e altera a
Lei no
8.666/83, criando uma nova hipótese de dispensa de licitação,
permitindo a contratação direta de associações ou cooperativas formadas
exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo
poder público como catadores de materiais recicláveis. Com certeza a
mais interessante.
– Decreto n o 5.977/06 – dispõe sobre as parcerias público-privadas
definindo regras para a apresentação de projetos, estudos,
levantamentos ou investigações, elaborados por pessoa física ou jurídica
da iniciativa privada, a serem utilizados em modelagens de parcerias
público-privadas já definidas como prioritárias no âmbito da
administração pública federal.
– Decreto n o 6.017/07 – dispõe sobre os consórcios públicos instituindo
regras para sua contratação.
E para os meus queridos leitores:
Bom mesmo é ir à luta com determinação e abraçar a vida com

paixão, perder com classe e vencer com ousadia, pois o triunfo
pertence a quem mais se atreve e a vida é muito para ser
insignificante.
Charles Chaplin
A vida é assim, devemos ser hábeis para tirar partido de todas as
circunstâncias, inclusive das mais danosas e das mais críticas. Devemos saber
manipular não só os nossos sentimentos, mas também os nossos
pensamentos; devemos ser autores e personagens principais de nossas
histórias. Crescer e fortalecer-nos em cada momento, em cada dificuldade.
O ser humano, qualquer um, não tem qualidades constantes que o tornem
inabalável, tampouco não tem defeitos que o tornem incapaz de algo. Na crise,
os piores soldados podem transformar-se, revelando-se excelentes guerreiros.
Sábios são sempre os ensinamentos de nossa mãe natureza. Basta
comparar-nos à água corrente, este bem maravilhoso e, com certeza,
aprenderemos muito. Da mesma forma que a água que corre evita as alturas e
se precipita nas planícies, nós devemos evitar o que nos põe para baixo e
procurar lembrar as alegrias, as coisas que nos motivem. Ao longo de seu
curso, a água molda-se ao terreno onde corre. Da mesma forma, nossa
conduta deve se adaptar ao modo de vida exigido para a realização dos nossos
sonhos.
A água sem queda não pode correr; uma pessoa sem vontade não pode
vencer. Lutar sempre, com a coragem, a ousadia e a determinação de um
guerreiro invencível.
Lembre-se: a vida não vai nos dar nada, ela somente troca. Descubra o
preço de seu sonho e pague-o, um pouquinho de cada vez, todos os dias e,
quando você menos esperar, ele estará em suas mãos. Saiba que nem mesmo
o Universo pode criar algo do nada, gratuitamente, sem atender à dinâmica
natural.
A vida é assim... Os cinco elementos da natureza não se encontram
sempre juntos, tampouco são igualmente puros. As quatro estações não se
sucedem da mesma maneira a cada ano. O alvorecer e o poente não estão
sempre no mesmo ponto no horizonte. Alguns dias são longos; outros são
curtos. A lua cresce e decresce e nem sempre é brilhante.
Para tanto precisamos aprender que tudo tem o seu tempo certo, que para
Deus tudo tem a sua hora e nada é por acaso em nossas vidas. Lembremo-nos
de que a nossa verdade não é a única.
Sabemos que não é possível ter tudo ao mesmo tempo, é preciso abrir
mão,
dedicar-se,
lutar muito e, com certeza, tudo será possível. Esta é a lei da vida... Sucesso e
sorte!
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