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,Diári()._Ofic.ial da União -

onde foi efetuada a matricula," o cancelamento de sua matrícula, o
IMT efetuará 'retê~ç~~·_-!;ãô:~quival.énte·.:a.:24%
(vinte 'e~quatro ..por
'cento) do valor, dáprinie;;'à ~arcer~"(mensalidadeY da' ;'ilUi~ad'e de
2011 e devolverãrodo '?":ié'st<lllte.já pago:" XLVII. O coiivocado
que tiver concluído curso "equivalente ao de ensino 'niédío, regular
ou -supletivo, devérãtaprésentar a prova dessa equivalência .por
meio de declaração do, Conselho Estadual de Educação ,c~mpetente, até a data da efetivação da.matrícula. XLVIII. O catálogo
das condições de oferta de cursos previsto na Portaria. n° 2.8.64 de
24 de agosto de ·2005 está ~ 'disposição dos candidatos no.:endereço eletrônico ··w':!'w.~Ipaua.br/ceun!indexlcondicoes-gra~ua~ao.
XLIX. O Centro Universitãrio -do Instituto Mauã de Tecnologia
Não está vinculado ao programa .de Financiamento Estudantil FIES da Caixa Econômica Federal.
9TAYIQDE MATIOS SILVARES

COMISSÃO PRÓ:'FUNnAÇÃODO
RURALISTA

PARTIDO

No Estatuto do Partido Ruralista, publicado no DOU de
numero 167 no dia 31/08/2010, Seção 3, página 134, inclua-se por ter
I

DO PATRIMÔNIO DO PARTIDO
Art. O1. O Patrimônio do Partido será constituído pelos bens
móveis e imóveis de sua propriedade, pelas contribuições obrigatórias
de seus membros, pelos donativos que lhe forem feitos e pelos recursos do Fundo
Partidário,
Art. 02. As Comissões Executivas Estaduais fixarão, anualmente, ouvido o fórum de tesoureiros das Comissões Executivas
Municipais, o limite mínimo de contribuição de seus filiados em cada
Estado, cabendo às Comissões Executivas Municipais e Zonais fixar
contribuições suplementares:
§ 1°-_ O membro do Partido que ocupar cargo eletivo contribuirá, mensalmente, no mínimo, com 3% (três por cento) dos seus
subsídios.
§'2' - Os candidatos do Partido.tantes da Convenção que os
escolherá, firmarão documento autorizador do desconto em folha de
pagamento ou débito em conta corrente bancária da contribuição
referida no caput deste artigo.
§ 3° - Os filiados que exercerem cargos exoneráveis
ad
nutum. contribuirão, mensalmente, com quantia equivalente a 2%(dois
por cento) dos seus vencimentos.
•
§ 4° - As Comissões Executivas poderão anistiar os .filiados
em débito ou isentar do pagamento os filiados reconhecidamente
pobres.
-- § 5' • Resolução do Diretório Nacional disciplinará a distribuição das contribuições referidas neste artigo entre os diversos
níveis das Comissões Executivas partidárias.
§ 6° - A infração ao disposto neste artigo sujeitará o responsável às seguintes sanções:
I - proibição de ser ,indicado candidato a qualquer cargo
eletivo;
TI - proibição,. com suspensão, se for o caso, do exercício de
qualquer função nos órgãos partidários;
.
m - desligamento automático, índependente' de prévia notificação, após 6 (seis) meses de atraso.
§ 7° - Os efeitos das sanções previstas nos incisos I e Ir -do
parágrafo anterior cessarão com o pagamento das contribuições atrasadas.
Art. 03. Em' caso de dissolução do Partido, o seu patrimônio
será destinado entidade congênere ou associação de fins sociais ou
culturais, escqlhida pela. Comissão Executiva competente.
CAPITULO II
DOS DIREITOS;' DEVERES E DA DISCIPLINA PARTIDÁRIA
Art. 1°. São direitos dos filiados: I - ter participação .ativa no
Partido e em seus processos de decisão, nos termos deste Estatuto
Social; II - manifestar-se nas reuniões partidárias, podendo recorrer
das decisões dos órgãos do Partido ao órgão imediatamente superior;
li -'dirigir-se a órgão do Partido para este pronunciar-se
sobre qualquer assunto; IV - votar e ser votado;
V - utilizar-sedos serviços colocados à disposição pelo Partido.
§ 1°. Somente poderá votar ou ser votado nas eleições dos
órgãos partidários o filiado que contar, no mínimo, 12 (doze) meses
de filiaçâc, e estiver em dia .com a sua contribuição financeira.
§ 2°. Somente poderá ser candidato a cargo eletivo o fi.liado
que, na data da eleição, contar com no mínimo um ano de filiação
partidária.
'
§3°. Nos casos .de Convenção convocada por Comissão Provisória o prazo mínimo de filiação será de 30 (trinta) dias,
Art. 2°. São deveres dos fi.liados: I - comparecer às reuniões
e atividades partidárias, e participar das campanhas eleitorais dos seus
candidatos;
II - defender o programa partidário, e deliberações dos Diretórios, bem como das Convenções;
fi - manter conduta ética, pessoal e profissional, compatível
com as responsabilidades partidárias, particularmente no exercício do
mandato eletivo e de função pública;
_
IV - respeitar as decisões partidárias pela escolha de candidatos nos diferentes âmbitos;
V - pagar a contribuição financeira estabelecida em Resolução da Comissão Executiva Nacional;
â-

VI - manter relações de urbanidade e respeito com os dirigentes partídãrios, ;9S det~ntores de mandatos eletívos e. os demais
:-filiad,o's.
,
,',,'
.',
" ''-'
Parágrafo üníco"- Osfiliadosdetentores de mandato eletivo
deverão, .quándo convocados 'através da maioria dos membros do
Diret6rio a que pertençam ou .p.el,oDiret6rio Estadual, prestar.contas
de suas atividades.
. ,.,
.
.
.Art.-3: Os membros e 'filiados do.Partido, mediante-a apuralão em processo em que lhes 'seja assegurada ampla defesa, ficarão
sujeitos a medidas disciplinares •. quando considerados· responsáveis
por.-:
.
'.. -,
, I· jnfração de postulados ou dispositivos do Programavdo
Código 'de Etica, ou do Estatuto Social, ou por desrespeito à orientação política fixada pelo órgão competente;
II - desobediência às deliberações reguJarmente tomadas em
questões consideradas fundamentais, inclusive pela bancada a que
pertencer o ocupante de cargo legislativo e também os titulares de
.cargos' executivos;·
.
.
Ill -atentado contra o .lívre exercício do direito de .voto, a
normalidade das eleições, ou o direito de filíação partidária;
IV - improbid~e. no, exercício de: mandato .parlamentar ou
executivo, bem como ní1 de órgão partidário ou de função administrativa;
V - atividade política contrária aos interesses do Partido e da
Nação;
VI - falta, sem motivo justificado, por escrito, a mais de 5
(cinco) reuniões sucessivas do órgão partidário de que fizerparte;
vn - apoiar candidato diverso do adotado pelo órgão partidário competente. _Art. 11. São as seguintes as. medidas disciplinares:
I -.advertência;-'''II - suspensão por 1 (um) a 12 (doze) meses;
III • 'destituição de função em órgão partidário;
IV - negativa de legenda para disputa de cargo eletivo;
V - desligamento da bancada por até 12 (doze) meses, na
hipótese de parlamentar;
,
.
VI - expulsão, com cancelamento de filiação;
vn - cancelamento do registro de candidatura;
VIII - perda do mandato parlamentar.
§ 1°. Aplicam-se as penas dos incisos I a rv. segundo a
gravidade da falta, aos infratores primários, por índisciplina,
.
§ 2°. As penas dos incisos II a IV poderão ser aplicadas
-cumulativamente.
§ 3°. A pena do ineiso V será aplicada, no caso de. grave
inobservâneia, por ação ou injustificada omissão, dos princípios de
unidade de atuação e disciplina de voto que regem as Bancadas
Parlamentares.
§ 4°. Dar-se-ã a expulsão, com cancelamento da filiação e
perda do mandato parlamentar, nos casos de extrema gravidade em
que ocorrer:
I - infração legal;
Ir - inobservância dos princípios programáticos;
III - ação do eleito pelo Partido para cargo executivo ou
legisletivc contra as deliberações, o Estatuto Social e o Programa do
PTS'
, rv - ofensas graves e reiteradas contra dirigentes partidários
e detentores de mandatos eletivos, ou contra a própria legenda.
AI;. 4. As medidas disciplinares serão aplicadas pela Comissão de Etica e Disciplina da área do punido, cabendo recurso, com
efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias da notificação, ·para
igual Comissão hierarquicamente superior, que decidirá em caráter
definitivo.
_
Parágrafo único - Da decisão absolutória haverá recurso de
ofício, para a Comissão hierarquicamente superior.
-,
Art. 13. O filiado condenado por crime infamante ou por
práticas administrativas ilícitas, com sentença transitada em julgado,
será expulso do Partido.
Art. 5. Os membros do Partido não responderão subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome da agremiação partidária.
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Espécie: Termo de Convênio - Te; quecelebram entre.si. c .Comitê
:'Paraolímpico 'Brasileiro - ,CPB; :CNPi .n" 00.700.114/000·1-44 e a
-Confederaçãc
. Brasileira de "Tênis_.dç j Mesa - CBTM,. CNPJ n°
30.48.2.319/0001,61; Objeto: Aquisição de Camisas Esportivas; Des.'pesa: Os,recursos _decorrentes do· presente convênio são-provenientes
do CPB oriundos da léi n° 10.26412001~Ordem de .pagamentc: Par"cela única; Valor: ,R$ 3.452,00 (três' mil, 'quatrocentos e cinqüenta e
'dois .reais); VÍgência: 20/912010 a 1/1112010; Data' da Assinatura:
17/912010; Signatários: ANDREW GEORGE WILLIAM PARSONS •
CPF: 052.420.207-92 . Presidente/CPB, e Alaor Gaspar Pinto Aze·
vedo, -: CPF: 388.748.307-34 . Presidente/CBTM;: Processo n":
0482/2010.
"
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COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO S]NDICATO
DAS EMPRESAS DE PRESTAÇAO DE .:
TELESERVIÇOS E DE SERVIÇOS DE CALL
CENTER A TERCEffiOS EM GERAL NO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL - SETELES
EDlTAL DE CONVOCAÇÃO
. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Comissão Pró-fundação do Sindicato das Empresas de
Prestação de Teleserviços e de Serviços de Call Center a Terceiros em
Geral no Estado do Rio Grande do Sul - SETELES, CONVOCA, por
seus representantes legais, todas as empresas que tem por atividade
econômica a exploração da prestação de serviços de teleserviços,
serviços de call centers a terceiros em geral, neles compreendidos o
teleatendimento, telemarketing, telecobranças, vendas, serviços de
atendimentos a consumidores, assessoria empresarial para a recuperação e cobrança extrajudicial de créditos próprios e de terceiros e
correlatos, estabelecidas em todo o estado do Rio Grande do Sul, para
a Assembleia Geral Extraordinária de aprovação da fundação da referida entidade sindical; aprovação do seu Estatuto Social e Eleição e
Posse da primeira Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto a Federação respectiva, na forma em que constar do
'Estatuto, a ser-realizada às 11bOOdo dia 21 de outubro de 2010 no
endereço: Avenida Benjamin Constant, n0155, 5° Andar, Sala de Reuniões, Bairro São João, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio
Grande do Sul
'
Porto Alegre-Rô. 23'de setembro de 2010.
SIGlSFREDO HOEPERS
Presidente da Comissão

{CONFEDERAÇÃO
('
DE B~S,

NACIONAL DO COMÉRCIO
SERVIÇOS E TURISMO

EDITAL DE 27 DE SETEMBRO DE2010
RESULTADO DE ELEIÇÕES 2010/2014
Cumprindo dispositivos estatutãríc e regulamentar, tornamos
-público que; no dia 23 de setembro de 2010, foi realizada eleição com
chapa única, na sede da 'entidade, em Brasília-DF, para composição
da Díretoría .e do Conselho Fiscal da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC, para o mandato
quadrienal, compreendido entre 19 de novembro de 2010, e 18 de
novembro de 2014, inclusive, tendo sido eleitos membros. efetivos e
suplentes, os Senhores: PresidentcAntoâio Jose Domingues de Oliveira Santos' (ES); Vice-Presidentes: 1°_José Roberto Tadros (AM),
2'· Darei Piana (PR), 3'- José Arteiro da Silva (MA), Abram Abe
Szajman (SP), Adelmir Araújo Santana (DF), Bruno Breitbaupt (SC),
.José Evaristo dos Santos (GO), José Marconi Medeiros de Souza
(PB), Laércio José de Oliveira (Febrac), Leandro Domingos Teixeira
Pinto (AC) e Orlando Santos Diniz (RJ); Vice-Presidente Administrativo: Josias Silva de Albuquerque (PE); Vice-Presidente Financeiro: Luiz Gil Siuffo Pereira (Fecombustiveis); Diretores Secretários:
2' . Pedro Jamil Nadaf (MT), 3' • LuizGastão Bíttencourt da Silva
(CE); Diretores Tesoureiros: 2'- Antonio Osõrio (RJ), 3'- José Lino
Sepulcri (ES); Diretores: Alexandre Sampaio de Abreu (FNHRBS),
Antonio-Airton Oliveira' Dias (RR), Carlos Femando Amara! (BA),
Carlos Marx Tonini (PA), Edison Ferreira de Araujo (MS), Euclides
Carli (SP), Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (PI), Hugo de
Carvalho (TO), Hugo Lima França (SE), Ladislao Pedroso Monte
(AP), Lázaro Luiz Gonzaga (MG), Marcelo Femandes de Queiroz
(RN), Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues (SP), Raniery Araújo Coelho (RO), Valdir Pietrobon (Fenacon), W!lton Malta de Almeida (AL)
e Zildo De Marchi (RS); Suplentes da Diretoria: Ademir dos Santos
(RR), Aderson Santos da Frota (AM), Alex de Oliveira da Costa
(PE), Anselmo da Silva Moraes (TO), Antonio Florêncio de Queiroz
Júnior (RJ), Antônio .Lopes Trindade (GO), Antônio Trevisan (RS),
Ari Faria Bittencourt (PR), Canuto Medeiros de Castro (AL), Célio
Spagnoli (SC), Daniel Mansano (Feaduaneiros), Diocesmar Felipe de
Faria (DF), Edson Duarte Mascarenhas (BA), Edy E1ly Bender Kobnert -Seidler (DF), Expedito Edilson Mota Borges (CE), Fernando
Teruó Yamanda (PA), Hermes Maltins da Cunha (MT), João Elvécio
Faé (ES), José Marcos de Andrade (SE), Liliana Ribas Tavarnaro
(PR), Lúcio Emílio de Faria Jünior (MG), Luiz Carlos Bobn (RS),
Marcantoni Gadelha de Souza (RN), Marcelino Ramos Araujo (MA),
Márcio Olívio Fernandes da Costa (SP), Miguel Setembrino Emery
de Carvalho (DF), ,Natan Schiper (RJ), Odair de Jesus Conceição
(Fenavist), Osvino Juraszek (RO), Paulo Miranda Soares (Fecombustiveis), Pedro.JoséMaria Femandes.Wãbmann (RJ), Renato Rossi
(MG), Robert Bittar (Fenacor), Rubens. Torres Medrano (SP) e Vicente de Paulo Santos Correia (FI); Conselho Fiscal - Efetivos Anelton Alves da Cunha (MG), Antonio Vicente da Silva (PB) e
Arnaldo Soter Braga Cardoso (DF); Conselho Fiscal - Suplentes .
Hílãrio Pistori(MS); Lélio Vieira Carneiro <(Fenavist) 'e Valdemir
Alves do Nascimento (AC). Os eleitos tomarão posse no dia 19 de
novembro de 2010, para o mandato quadrienal, compreendido entre
19 de novembro de 2010 e 18 de novembro de 2014, inclusive:
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
Presidente da Confederação

CONSELHO

REGIONAL DOS REPRESENTANTES
COMER:t::iAIS DOPARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo que entre si celebram - Conselho Regional
dos Representantes Comerciais do Paraná - CorePR e O Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial - SenacPR, visando a celebração de Contrato Administrativo em virtude do procedimento de
Dispensa com base no art. 24, XIII da Lei 8.666/93. Objeto: Contratação de cursos de capacitação profissional aos funcionários do
CorePR a serem ministrados pelo Senac-PR. VaIor total empenhado:
R$ 21.296,00 e vigorará pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Data da assinatura: 20.-de. setembro de
2010
'

"

24 OFICIO DE NOTAS - TABELIÃO: J05E~RIÜ PINHEIRO PINTO
AI/, Almirante Barroso. 139 C - Fon : ~5 3-6021
,AUTENTICACAO

Autentico a presente copia do docume t" onforme
a pagina que foi apresentada e dOU~'e
Valores
Rio de Jane' . (lH de Novembro de 2010
~uteflticacao:
~$ I!1~
'roc. Dados
1<$ 3/i.) ""'...,I....,..,....~,....,...,.,..-n=,...,r----

"'Sdõ::t
','õ-

<:)
{]

'Í~
ev,,\I:lS',

''1/
\~~~').~
\)~\) l\'J:;í\S
,~ô.o:,

-%-~~\~.,
"lJ

~~~

•

ta!

9'::'-

~\~\'õ.S

~e\'"

1

\J~~~~l\\)'\
\S

~,\.

N' 81120~0,

>

~r&iCAÇÃO

sido Omi~~íTuLO

Seção 3

R$ 5;09

A~

'~---2.\

