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Esta edição é composta de um total -de 120 páginas,
incluindo oCàdcrno Eletrônico com 80 páginas o Convencional
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IMPRENSA NACIONAL

- DF, segunda-feira, 29 de maio de 2000 R$ 1,12

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio
Carlos Magalhães, Presidente do Seniido-Federal, nos termos do ali.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

MinistérIo da Defesa

DECRETO-LEGISLATIVON 5 104, DE 2000

-

-Aprova o ato queoutorga permissão— a
"Fundação Rádio Eduóativia Oswaldo Cruz" para executar -serviço de-radibdifusilo
m:fin
sonora-em frcqtiêneia.modulad á, cos
exclusivamente edticativoa,. na cidade -de
Sertêõzinho, Estado de São Paulo.
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COMANDO: DA AERONÁUTICA
DESPACHO DO COMANDANTE
Em 24 de maio- de 2000

O - Congresso l'ôicional decreta:
Aat -1 É aprovado o ato a-que se refere a Portarian° 295, de
9 dó dezembro de 1998, que outorga,, por dez anos,- permissão - a"Fundaçilo Rádio Educativa Oawaldo Cruz" para executar, sem direito de exclusividade; serviço de rad i odifusão sonora em frequência
modulada, com fina exclusivamente educativos, ma cidade de SerISozinho, -Estado-de: Silo Pauto. - Art 2' -Este Decreto LegiulatiVõ entra em vigor na-data-de
sua -publicação.

Carta Magna. "INDEFERIDO, de acordo com o-parecer-do - COMGEP, por nlo tee sido encontrado nos arqusvon deste Comando qual quci registro que comprove a participaçlo do requerente em opçraçôes- bélicas ou - de patrulhamento no litoaSal brasileiro,, durante -o
último conflito mundial. A.prova de ter servido-em Zona-considerada
de Guerra alio-lhe-assegura o:diruito pretendido, um face dodisposto
15, de 12 de setembro d 1967.
no § 3° do arl. 1° da Lei - 5.3

-

-
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Atos do- Congresso Nàciõflal

Dá nova redação ao inciso XXIX do art. 7
e revoga o ali. 233 da Constituição Federal.
RETIFICAÇÃO
Na publicaç8o:feita no Diário Oficial da Uniiío-n° 101 -E, de
26 de maio-de 2000, na página 1
Onde se lê:
Al°...
"XXIX

-

...quando.."

Leia-se:

Ali. 1 0
"XXIX - quanto.."

(Of. El. n° 5312000)

-

:NaPoliaria no 327/SCC, de 1905.2000, publicada nó DO.0
O 97:E,--do dia.22.05.2000, Seção l,pág.. 5, onde se lê: "IS
LOBAO - DEPUTADO FEDERAL", leia-uM "EDISON LOBAO
SENADOR" onde se lê: "FERNANDO CESAR MENDES -NOGUEIRA SENHOR" leia-se: "FERNANDO CESAR MENDES.
BARBOSA. SENHOR' - e onde se lê: "PAULO ROBERTO:FARTAS
CM", leiS-eu: -'-'PAULO ROBERTO FARIA-CMG".
CM(Y?,
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PAULO DE. TARSO RAMOS - RIBEIRO
-

-

-

-

-

Mhitério da Fazenda

N° 390 Ref. Averiguação Preliminar n°08012.009745/98-76. Repreaentante: Antonio dá Rocha. Representada: Cia. Brasileira de Dia tribuiçiío, Acolho -a Nota 'Técnica de fia., aprovada- pelo. Senhoi Diretor Substituto do De p artamento de Proteção e Defesa Eóoiiôrniõa,
Dr.Darwiü Corrêa.e, coata - fulcro no § 1' do art. 50 da. Lei n° 9784199,
integro suas razêes à-presente decisào,inclunive cano nua motivação.
Considerada asuficiência de ii5díciosde infração àorduin econômica,
decido pela - ihstauraçãode -ProcessoAdministcativo,cõm - o funde ser
apurada a existência de conduta infringente à ordem económica pas
savel de enquadramento no art. 21 inciso XVIII da Lua au 8;8S4 1 de
11 de junho és 1994, 'consistente um vender Mercadoria injuátiía- usdamente abaixo do preço de custo conduta esta que tipifica a
anfraç.uo dufiatids no -Sri. 20 inciso 1 do mesmo diploma legal No
tifique - se-a Representada, obedecido - o disposto nos - 10 e 2° do
33- da Lei n° 8.884/94.

(Of. El. n- 8812000)

--

EL n 2 7612000)
-

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 26 de maio de 2000 -

-

-

RETIFICAÇÃO

-

Presidente-

-

.L_

CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA

-

(Of. El. n 17712000)

Scnadõ-Federal, um26-dè maio:dc20ÕOSunadôr ANTONIO CARLOS MAGALFIAES

(Of. EL n 1- 5212000)

- -

RELAÇÃO N' 25/SEC
Proc. N°00-01/0045/00— Sr. LADRO DE ALMEIDA GOMES, solicitando:Penslo--Eapecial de- ex-combatente, prevista no inciso ,li do
Art.53 do Ato das -Disposições -Constitucionais Transitórian-da atual

SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO

EMENDA CONSTITUCIONAL N 2 28

°-?

-

-

-

-

PRIMEIRO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES

--

-

a

Câmara
-

5-

-
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-
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-

- - - -

10665 000349/96-42
Processo n
curso: 421,359
-

.

-

--

- pestivamente.
Reóursonão -conhucido.-

-

-

-

O ORÇAMENTO EM DESTAQUE
Adquira o tomaI com a Portaria n°98 de 18 de maio de 2000, que publica
o detalhamento da Lei Orçamentária
Quadros demonstrativos que trazem a transparência dos números do Governo
À venda awafmprcjuaa-Nttcloaal
510, Qu adra 4ç Lot* *00, lriwlia - DF

0800619900

-

Matéria IRPJ e OUTROS EXS 1993 e 1994
Recorrente COOPERATIVA MISTA DE ABAETÉ LTDA
Recorrida: DRI emBELO HORJZONTE/MG
Sessão de: 22 DE FEVEREIRO -DE
- .-Acórstão:af: 105-13.082IR?) e-OUTROS Não se conhece de recurso apresentado - inteni-

-

-

-

-

EMENTÁRIO DOS ACÓRDAOS FORMALIZADOS NO
MÊS DEMAIO-DE 2000
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