
SAZZAD .HOSSAIN	 YO85442-V
da ,Bangladesh	
1957	 	 , filho de Abbas.hli e de .rit

no Estada de_Minas Gerais

, natural
, nascido is 11 de janeiro de
Xhatun

, residente
(Processo n?01964/92-8354

Art. 2 . Esta Portaria
. natural

, nascida u 26 de maio de	
publicação.

, filha de itassan raour e de Faina Abdallah

entra em vigor na data de suaSANAA 1109.7 111181.11 - V0130780-M
do Líbano
1965
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N9 191-Conceder naturalluiceo, na conformidade eln art 12, 1. a, da Constitutett. Federei. e fim de
que possam gorar dos direitos outorgados pele Constitutreo e Leis do Brasil. e

FATE91A811ED ~SAL	 - ,04(.9 '3-A	 	  naru.1
dp 14bano 	 	  nascid a 3 3 n a ,'	 de
190.8 	  filha. deXaled Jane' Eldin c de. Sorcara_Ehartuk 	

	  residente
na..Estado..de..São. Paulo 	  (Preceito ny .099.8.9.492,8505 	  1.

P.ERNANDQ..EMILIO-SOSA 	 - 14143139-0 	 . .......	 .......	 .....	 flama]
da..Angentina 	 	 noseld.0 e 13 d.;	 ...

19.52 	  filho, dc	 e-de Milena Salol Broogi 	
	  residente

do_Ria_Srande_do_Sul 	  (Processo re, .01069./52,9.4.34 	  ).

GRACIELA.MEATRIZ_CEMTURION_DERARIZON  - w§04403-X 	 	  natural
c19...P.Aragltai 	  nascida a ..Q.9	 4.r.i.1
1957 	 (ilha de Unanima Centoxion e de H.ilda Stamley
	  residente
no_Estado-da_Mato_Grosso_do_Sul 	  1Processn n, .05.5.99/92,-92.3.5 	  ).

Wa$,A0RANAM_1,AL£N0_90QM  - 000011,2 	  Mural
da_Micaxagua 	  rincido a 10..de_agosC0_dc...._
19,5.9	  filo., de .AbrahaaL.Taleno..Ulloa_e. de_Mercedes_Orozco.dc 	
Talanct 	  residente
no -Estado	 to-Gros so	 	  0~50 ne .0017.21.93,833.7 	

MARIE_ANNE.HACADAR MORON  - llSOO,QllnP 	  natural
do.Mr.Uguak 	  nascid.22 a .2.3.551 de.r.enkre de.
107.0 	  filhe, de .Roul Macadar-Azar .c .de_Hoky Moron_Barmaliton 	
Sacador 	  residente
no_Estado_do_Rio_Grandc_do_Sul 	  frroccsan .005021.92,8444 	  3.

.120559.55 GRASSO ROSETT1 - H608700-5 	 , natural
do.UxUguaX	 , nascida ri 03 de dezembro de
1969.	 , filha de Jorge Crassi o do Ana Maria Carrasco Vanz Grosai

.	 , residente
no Estado.do. Rio Grande Sul	 (Processo n? 94742/92..8444(.

?MANDA HG	 - V072020-12	 , natural
do Portugal	 noscitla a 11 de julho de
1954	 • filh a de Hg Sei Thai e de Shing Moo

, residente
re, fintado de Minas Gerais	 (Processo re01369/92-8354

t.... I 93- Com eda, naturalizas-Ao, na conformidade do cri /2. Il. e. da Constituirá° Federa/, o fim de
sue r,ossen, gorar dos direitos outorgados pele Constelem.° e Leis do Irraell, e

naturalCAR.MELINA A.MADE9.. - W1/17.045-V
055 65.1tAlÁ4	 	  nascid.a a 111..de..nareo..de 	19 

, filha de Antade.i..Glusesppe_Fx.anco_e_desilarie-Lucarelli-Aniadei
	  residente

Estado_de_São_Raulo	  (Processo ri= .01132/.93n8505 	  );

EDUARDO ./IERIDERT.0...MAZAR.MARTI.NEZ -  8316890-7 	 natural
do_Chile 	  nascid.o a 13..ele-setembrra-de..
.1956	 filh o de Joaguint_Andres.Ealaz.ar-Ordonez. e_de..P.aria Ester 	
Martinez_Mosales 	  residente
no Estado-de_SZto_Paulst 	  (Processo e0 .036524/9208505... ).

2051 .RAL11. .1'.U.N.T.IP.I...V. P.R1.E.RUZ	 Y93513009 	  natural
.	 	 nascid.P a 04..de-Seretelart4-de..

1951	 ..... (Ah o de aartin Raul Tatentini e de Loura Umpierrez 	
	  residente
no_Estado d.o ..ParAna 	  (Processo 0 0 A244419259390 	  1.

L0RZE3A.BERTOL9.2.7.L.575'MAI 	 V11591107.0 	  natural
	  naseid.a a 13..de...11taXentrP-de..

1950.	 de 1.0igi..9.e.rto.1arzi,..e..de..A1,bina...P.assanini...tierto1azzi..
	  residente
DO..Estado...cle....51o. Pata(' 	  (Processo nf .2242/.92r.05P5 	  5.

NAZ9.T..301155EF .N...111(12.E.L.11LRECIIE  - 501.3,4.78.nO 	  natural
do .1.ibano 	  	  nascid.A a ZO de-raaira-de 	
.1951 	  filh a. de Yousset.Milan es.de_tlo.sn Rejjani 	
	  residente
	  (Processo e0 .419.à7./.9.2A5AA 	  1.

NOEMI MOREIRA DE SILVEM	 - 14.123282-7	 .	 . natural
do Druguai	 , nascida o 25 de agosto de
1939	 • filha de Maria Angelica Moreira	 .	 .

, residente
no Estado do Paranã	 (Processo nr02180/92-8390 1;

N9 192- Conceder naturaliose go. na conformidade do aro 12. II. a, da Conatituiceo Federal. • fim de
que Possam notar dos direitos outorgado. pela Constiluicao e Leis do Brasil, a.

AnATRFA_MARXMERUÀPX-WPWA RO - M9667-9 	 natural
A0-RA009110, 	  nascida: a .0.6...de..f.tv.ereiro _de
.5968 	 filhR de PRÇft!N /SKPIPIAR BR...tr./X.4;74	 .	 ÇA.t.aJ.Isflrt, 	
sçahAlIcKg-dR_Snza giag	  residente
An_DistritO-fedexal 	  (Processo es

.ESWE0AII-EDUAR5IJ-1.R4551AS1INA 14E0E1 - 54675.59.4X	  natural
AP Chi,lç 	  nascidP a
.197.0 	  filho.. de Eleraer-Eduardo..3'raslavi0a..Araya-e-4e. Cristiaa 	
.Oriana_Medel-Roldan 	  residente

	  (Processo n 7 -0.0.0.0./49.2,816.0-- 1,

.EUGENIO_SANTIAGD_TBA.VERSO ROJAS  - 14149.095- 6 	 natural
da Pç gm 	  nascida a ?9	 outo GIC	
.1953 	  filho.. de Artur° Travcrso	 ida .Roja.s.cle..Traverso 	
	  residente
.no-Estado-de-São-Paulo 	  (Processo n , .20.09.1/9.2,0585.... 1.

.111J050..CHAD-00E5 	 - 14.4151917,14	 . natural

.cla_China	 ..nascido a 14. d.:,
1971. 	 	 . fith o de T,,h 1100 Nuar.q c d.. Do.rner

. re•id,nte
['roce., n' 0.)14:S.(9:-.94cC,

do	 bano 	 	 . na scido. 3 .15. de ..agest
.1958 	  filho, dc bacud 11..N,Mux	 de An,.,1 5.1a. -

.no Utadu.do RÁ4 dc.	 . _	 trro,ess„	 (1095/97-f-4hr.

VERONICA LADRA MEDRAM)	 - 14504627-F'	 , natural
da ,Argentina	 , nascida a 27 de outubro de
1968	 • filha de Ricardo Enrique =dreno e de Lilia Ines Zanotti
Medr a n0
no Estado de São Paulo	 (Processo CO3354/92-8506	 1.

THEO PEREIRA DA SILVA
Secretírio - Executi vo

no uso da coopetericia delegada
pela Portaria n9 358/90

SECRETARIA EXECUTIVA

POR tARIA Na 103, mo 14 nE ABRIL DE 1994

O SECRETA1010 EXECUTIVO DO N/N/STERIO DA JUSTIÇA, no n.o
das atribuições delegadas pela Portaria OH N . 358, do 10 de maio de
1990, alterada pela Portaria N . 336, de 05 de julho de 1990 e de
acordo com o Art. 28, da Lei n . 8.490, de 19 de novembro do 1992 e
Inciso VIII, do Art. 12, do Anoso I do Decreto n . 761, de 19 de
fevereiro de 1993, resolve.

Art. 10 Fixar novos preços para as retribuições aos
serviços de batedor (escolta), transporte de animais apreendidos o de
guincho, prestados polo Departamento de Policia Rodoviária Federal -
DPRF, na forma do Anexo I, desta Portaria.

, residente
no Estado do Paranã	 (Processo n?03835/92-8389 Is	 ..Hít 'LRE/PA 955

denisson.penna
Máquina de escrever
REVOGADO
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SERVIÇOS
	 01108015 RIA) Of VAID3

I. Batedor (banca° da velocidade de desloca:e-do - LtelAta)
71 aufh.	 52539
60 14/1
	 - 5.2311

511s41
	 1.2855

406.51
	 1,3569

350.51
	 0,4758

IS Wh
	 1.7137

i$ 6s51
	 1.4273

2. Transe:fie de Mimais apreendidos ((onça° da velocidade de deslocai:es-
to URV/1a)
	 1.2872

3. Olinda (fooçao da velocidade de deslocam:Mo - URV/Ia)
	

1.4111
4. Guinde ((incl.° da hora trabalhada - ORM)

	
24.1185

(Of. n9 168/94)

DESPACHO DO SECRETARIO

Process6 ri p 8280-000939/90-43
Interessado NADIN J1BRIN

No usa da com petencla a mim delegada pela Portaria Minas-
tonal nR 358/90, não conheço do recurso do estrangeiro NADIN JIRR1N,
na forma da manafestação da Secretaria dos Direitos da Cidadania e Jus-
tiça

THCO PEREIRA DA SI, VA

(Of. n9 61/941

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÓMICA

PARECER DE 16 DE MARÇO PE 1994

Processo Administrativo n2 40/92
Rep resentante: Indústria e Comércio de 'Evaporadores Refrio Ltda.
Representada : Coldex frigor Equipamentos S.A.
Relator	 : Conselheiro Carlos Eduardo Vieira de Carvalho
Parecer da Procuradora "ad hoc" do CADC: Ana Valéria Silva Gonçalves
Mata

EMENTA: Estabelecimento de preços mediante utilização de meios
artificiosos. Não configurada como tal a estratégia de fabricante de um
conjunto total que reajusta os preços dos componentes, d. 'not* a
tornar o p roduto final mais com p etitivo. Eventuais dificuldades
sofridas por concorrentes são inerentes aos riscos da atividade
p rodutiva. Não confi guração de abuso do poder econemico.

ANA VALERIA SILVA GONÇALVES NATA
Procuradora "ad hoc" do Conselho

(Of. n9 48/94)

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATA DA 119 ASSEMOLE/A ORDINÁRIA
REALIZADA EM 8 E 9 DE FEVEREIRO DE 1994

As catorze horas e trinta minutos do dia oito de fevereiro do ano de
mil novecentos e noventa e quatro, na sala de Reuniões dos Conselhos.
sala 210, 20 andar, do Anexo II, do Ministério da Justiça. Esplanada
dos Ministérios, na cidade de Brasrlia, Distrito Federal, Iniciou-se a
Décima Primeira Assembléia Ordinária do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente - COMANDA, sob a presidência do Vice-
Presidente Conselheiro Benedito Rodri gues dos Santos e secretariada
pela Senhora Maria IrInelde da Costa e Silva Nunes. Presentes os
seguintes Conselheiro,' Raimundo Mes quita, Manda En gel, Flávio Arns,
Augustlno Veit, Zilda Ame, Deodato Rivera, Serguem Jessui, Isolas
Bezerra, Margarida Munguba, Irandl Pereira, Roberto Ramos, Ténia
Cristina Barbosa Narotta, Nelson Moraes, Antônio Márcio Lisboa. Jose
Donisete Oliveira, Percflio de Souza Lima Neto, Maria de Lourdes
Canzianl, Cldudio Saraiva, Relha Meireles, José Roberto da Conta e Ana
América Paz. Justificaram as ausências os Conselheiros Enl Barbosa.
Si gaar Reichel, Marrlia Sardenberg. Sueli RorIz e Ricardo Atei.
Inicialmente, o Senhor Presidente sadda a todos p ela presença.
passando a ap resentar os novos Conselheiros Tánia Cristina Marotta,
representante do Ministério da Cultura, bem assim a Conselheira Zilda
Arns, representante do Ministério da Sadde, e re g istra o retorno do
Conselheiro 'salas Bezerra, na c ondição de sup lente da CNBB.
manifestando as congratulações do COMANDA aos novos Conselheiros. A
Conselheira Tánia Cristina Marotta, em breve ex p lanação, disse da sua
satisfação em integrar o Colegiado. A Conselheira Zilda Ares, declinou
a sua dGdiCiÇio h causa da criança, prometendo Somar esforços, com os
demais Conselheiros na condução dos relevantes assuntos do Conselho. O
Conselheiro Isa(as Bezerra a gradeceu as manifestações de a preço. Dando
inicio h p auta da reunião coloca em discussão o Ata da Décima
Assembléia Ordinária, realizada no dia oito de dezembro dc mil

.....	 .

novecentos e noventa e três, solicitando, que sejam feitas as
alterações, por escrito, até o final da reunião. .A se guir, a Senhora
Secretária-Executiva faz a leitura da Pauta da A...m.1;1,11a. I -
Abertura da Sessão. A - Apresentação de novos 'Conselheiros. 8 -
Leitura, discussão e aprovação da Ata da Décima Assembléia Ordinária.
C - Aprovação da Pauta do dia. II - Discussão e Deliberação das
matérias da Pauta do dia. A - Discussão e aprovação do Relatório do
COMANDA - 1993. 8 - Discussão e aprovação do Plano de Trabalho do
COMANDA para 1994. C - Definição da estratégia de partici pação do
COMANDA na revisão constitucional. O - A ..... ntação do Relatório
Parcial sobre o atendimento a crianças e adolescentes nos municfpios
do Rio de Janeiro e Duque de Caxias e das Recomendações formuladas

p elo Ministério Publico Federal e Ministério Publico Estadual do Rio
da Janeiro, decorrentes do Inquérito Civil Pdblico instaurado por
solicitação do COMANDA. E - Assuntos Gerais. Comunicado da Defesa da
Criança Internacional sobre a Convenção Internacional dos Direitos da
Criança. F - Informes Gerais. Da Secretaria-Executiva - Participação
do Grupo de trabalho coordenado pela Agéncla Brasileira de Cooperação,
encarregada de elaborar pro posta sobre 'Indica de Bem-Estar da
Criança". - Correspon~clas recebidas. - Documentos recebidos. A
Conselheira Manda Engel participou ao Conselho que brevemente irá
assumir a Direção da Secretaria de Desenvolvimento Social do tionicfpio
do Rio de Janeiro, havendo o Senhor Presidente manifestado votos de
p leno sucesso, mas lamentou o afastamento da dileta Conselheira. A
• comunicou que sua Entidade estará p rocedendo a escolha de sua

substituta, o que será oficializado op ortunamente. O Senhor Presidente
colocou em discussão a Pauta da Sessão e em não havendo divergência

'foi declarada a p rovada. Em se guida, concitou o Plenário, para que
fosse feita a análise do documento preliminar do Relatdrio do COMANDA
- 1993, e do Plano de Trabalho para 1994 e.' para um exame mais
p ormenorizado . do Relatdrio, o Plenário foi dividido em 95 (cinco)
Gru pos. 1) Polfticalh Pdblicas; 2) Acompanhamento da Ação
Governamental; 3) Rival e Articulação do COMANDA com Conselhos
con génere.; 41 Divulgação doe Direitos da Criança e do Adolescente, 51
Or ganização e desempenho da Secretaria-Executiva. Plenária e
Comissões. O Grupo 1, advo gou a necessidade de partici pação mais
efetiva dos Ministérios, nas ações do COMANDA, su gerindo a divulgação
do Mapa da Criança, no sentido de incentivar e apoiar os Conselhos
Estaduais e Municipais, para que realizem seus próprios diagnósticos.
e seus Planos Municipal., tendo por base os elementos coligidos nesse
diagnóstico; o Grup o 2, reanaltou as ações que o COMANDA desenvolveu
em 1993, e o que deve ser melhor priorizado, em 1994, no concernente
hs polfticas pdblicas governamentais, e sua dotação orçamentária.
defendendo una ação mais efetiva no acom p anhamento Junto h SEPLAN.
Propondo que o ma peamento da criança seja transformado em instrumento
polftico, usado e a perfeiçoado pelos Conselhos Estaduais e Municipais,
para definição das po/fticas de atendimento ha crianças, bem como de
prioridades orçamentária.; o Gru po 3, preliminarmente registrou a
falta	 de eficácia das deliberações do Conselho, não obstante
reconhecer os ingentes esforços que vêm sendo despendidos.
exemp lificando co. a questão do IPMF. do Fundo, da Secretaria-
Executiva. Acentua que o COMANDA p recisa dispor de mecanismos de
acompanhamento, pressão polftica e articulação, para manter contacto
permanente com os Conselhos cona gneres, para o atinglmento das metas
Oraconizadaap o Grup o 4, defendeu que as deliberações devem ser
amp lamente divulgadas nos meios de comunicação, seja por intermédio da
imprensa da escrita, falada, televisada, como forma de mobilizar a
op inião publico, por melo das camp anhas que venham a ser desfechadas,
na expectativa de que a ardia p rovoque a partici pação da sociedade, e
o Grupo 5, analisou aspectos sob o enfoque de que rumo deverá ser
tomado pelo COMANDA como órgão deliberativo e formulador de polfticas,
colocando questões como a p rópria indefinição sobre uma estrutura
organizacional, o quadro de recursos humanos, insta/açõea, es p aço e
equi p amentos, para o desem penho da Secretaria-Executiva, do Plenário é
ComIssaea.	 Apds os debates, foi formado um Grupo. para as precisar
metas a 	  submetidas ao Plenário, com posto dos Conselheiros
Cláudio Saraiva, Ii/da Arns, Flávio Ares e Inata. Bezerra, com a
Presença da Senhora Irinelde, Secretfria-Executiva, no Inicio das
atividades do dia nove. Reabrindo os trabalhos, o Senhor Presidente
sadda a todos pala presença, e agradece o comparecimento dos Senhores
Deputados Rita Camata e Laerte Bastos, e passa a apreciar moções
acerca da Revisão Constitucional. A De putada Rita Cascata congratula-se
co. o COMANDA e. haver reservado es p aço para reflexão de assuntos
relativos h Revisão Constitucional. O Senhor Presidente encarece aos
Senhores Deputados que acompanhem os trabalhos do Conselho em favor da
manutenção dos direitos da criança e do adolescente, havendo a Senhora
Deputada declinado que o Congresso Nacional é o grande Fórum, para
apreciação de assuntos de tamanha ma gnitude, sugerindo como
estratégia, • marcação de uma audiência do COMANDA com o Senhor
Deputado Nelson Jobi p , no Congresso Nacional, para o Infeto do mês de
março. Propõe, também, uma reunião co. o Senhor Deputado Marcelo
Barbieri, Relator da Comissão de Orçamento, bem assim cota Assessoria
desta Comissão. para conhecimento da p eça orçamentária, a fim de que
num trabalho conjunto se examine a possibilidade de. pelo menos,
reverter algumas dotações para área que atende a criança e o
adolescente. Transmitida a palavra ao Senhor Deputado Laerte Bastos.
S. Exa. declinou que velo ouvir o que o Conselho está pretendendo, e
prometeu colaborar com a nobre causa defendida pelo COMANDA. O Senhor
Deputado Flávio Aros, concordou com as colocações da Deputada Rita
Canta e enfatizou a imp ortáncia de haver uma mobilização do COMANDA.
junto com Fdrum DIA e b Frente Parlamentar p ela Criança, p ara que as
conquistas obtidas no decorrer dos anos não sejam perdidas. O Senhor
Presidente agradeceu as manifeatações dos Senhores Parlamentares. A
Senhora Jus 	 de Goiás. do Fdrum DCA, apresentou os estudos sobre o
teor das emendas a presentadas aos arts. 227 e 228 da ConatItuição
Federal. A Senhora Maria Josefina Bacter, teceu	 pormenorizadas
considerações sobre os estudos levados a cabo pelo OCA. Informando que
o Fórum antes mesmo de ser instalado o p rocesso de revisão
constitucional Já tinha feito o rastreamento de todas as emendas que
tramitavam no Congresso Nacional, dando a conhecer as ações já
desenvolvidas p elo Fdrum Junto aos Parlamentares. distribuindo cdpias
das correspondências enviadas com este intuito. O Senhor Presidente
agradeceu ao Fórum pelos brilhantes estudos, renovando. h Frente
Parlamentar toda a dis p osição do COMANDA de trabalhar em conjunto

•


