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fruticultura, conforme Processo N.º 52710.002622/2003-11 e demais
condições que estabelece; N.º 029/04 - Art. 1º APROVAR o projeto
do empreendimento agropecuário de interesse de OTAVIO MAU-
RICIO DE BRITO, em uma área de 4,7303 hectares para a re-
gularização de um lote que encontra-se explorado com 0,2 ha de
abacate, 0,4 ha de açaí, 0,2 ha de caju, 0,3 ha de coco, 0,2 ha de
cupuaçu, 0,2 ha de manga, 0,2 ha de pupunha e 0,3 ha de piscicultura,
conforme Processo N.º 06100.2871/2000 e demais condições que
estabelece; N.º 030/04 - Art. 1º APROVAR o projeto do empre-
endimento agropecuário de interesse de EDILSON RUFINO DE JE-
SUS, em uma área de 7,6057 hectares para a regularização de um lote
que encontra-se explorado com 4 ha de culturas diversas, conforme
Processo N.º 52710.002024/2003-41 e demais condições que esta-
belece; N.º 031/04 - Art. 1º APROVAR o projeto do empreendimento
agropecuário de interesse de SIMÃO OLIVEIRA MIRANDA, em
uma área de 4,7688 hectares para a regularização de um lote que
encontra-se explorado com 3 ha de culturas diversas, conforme Pro-
cesso N.º 52710.002165/2001-19 e demais condições que estabelece;
N.º 032/04 - Art. 1º APROVAR o projeto do empreendimento agro-
pecuário de interesse de JOÃO BOSCO MACENA RIBEIRO, em
uma área de 3,7559 hectares para a regularização de um lote que
encontra-se explorado com 2,5 ha de culturas diversas, conforme
Processo N.º 52710.002128/2002-75 e demais condições que esta-
belece; N.º 033/04 - Art. 1º APROVAR o projeto do empreendimento
agropecuário de interesse de PEDRO FERREIRA SALVADOR, em
uma área de 3,8097 hectares para a regularização de um lote que
encontra-se explorado com 2 ha de culturas diversas, conforme Pro-
cesso N.º 06100.1902/2000 e demais condições que estabelece; N.º
034/04 - Art. 1º AUTORIZAR a Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA a reservar à SUPERINTENDÊNCIA DE HA-
BITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SUHAB, o lote n.º 4.1,
com área de 279.574,60m², localizado na Alameda Cosme Ferreira,
s/n.º - Expansão do Distrito Industrial Marechal Castelo Branco, para
fins de instalação de um programa habitacional visando beneficiar a
população de baixa renda, observadas as disposições pertinentes e
demais condições que estabelece; N.º 035/04 - Art. 1º DISCIPLINAR
no âmbito da SUFRAMA, o ato de concessão do auxílio moradia,
com base nas disposições do Decreto n.º 1.840 de 20 de março de
1996, com a redação dada pelo Decreto n.º 4.040 de 3 de dezembro
de 2001 e demais condições que estabelece; N.º 036/04 - Art. 1º
AUTORIZAR, com base no Art. 32 da Resolução n.º 201, de 31 de
agosto de 2001, o remanejamento de quota de importação no valor de
US$ 7,000,000.00 (sete milhões de dólares norte-americanos) do pro-
duto VIDEOCASSETE para o produto RÁDIO COM GRAVA-
DOR/REPRODUTOR DE FITAS CASSETES MAGNÉTICAS E
TOCA-DISCOS DIGITAL A LASER, produtos constantes dos pro-
jetos industriais de ampliação e diversificação aprovados pela Re-
solução n.º 048, de 30 de janeiro de 2001 e Portaria n.º 186, de 15 de
julho de 2002, em nome da empresa LG ELECTRONICS DA AMA-
ZÔNIA LTDA., N.º 037/04 - Art. 1º AUTORIZAR, com base no Art.
32 da Resolução n.º 201, de 31 de agosto de 2001, o remanejamento
de quota de importação no valor de US$ 1,000,000.00 (hum milhão
de dólares norte-americanos) do produto CAIXA (GABINETE)
PLÁSTICA PARA CONECTOR ELÉTRICO para os produtos FIOS
E CABOS COM CONECTORES PARA MÁQUINAS E APARE-
LHOS DOS CAPÍTULOS 84 E 85 DA NCM, que receberá o valor de
US$ 700,000.00 (setecentos mil dólares norte-americanos) e para
FIOS E CABOS COM CONECTORES/TERMINAIS PARA USO
DIVERSO, que receberá o valor de US$ 300,000.00 (trezentos mil
dólares norte-americanos), produtos constantes dos projetos indus-
triais de ampliação e atualização aprovados pelas Resoluções n.ºs
061, de 17de março de 1988 e 126, de 20 de maio de 1994, em nome
da empresa MOLEX BRASIL LTDA., N.º 038/04 - Art. 1º AU-
TORIZAR, com base no Art. 32 da Resolução n.º 201, de 31 de
agosto de 2001, o remanejamento de quota de importação de in-
sumos, referentes aos produtos abaixo discriminados e constantes do
projeto industrial de ampliação aprovado pela Resolução n.º 152, de
10 de outubro de 1997, em nome da empresa HONDA COMPO-
NENTES DA AMAZÔNIA LTDA., e demais condições que esta-
belece.

FLÁVIA SKROBOT BARBOSA GROSSO
Superintendente

§ 1º - As Assembléias de que trata o caput deste artigo
realizar-se-ão no dia 07 de abril, no endereço e horário previstos no
Edital de convocação, sendo a primeira de instalação e a segunda de
eleição.

§ 2º - Para coordenação do processo de habilitação das
entidades e organizações, serão instituídas pelo CNAS uma comissão
de habilitação e uma junta eleitoral compostas, respectivamente, por
três de seus membros - representantes dos três segmentos da so-
ciedade civil conforme o artigo 2º do Decreto 5.003/2004, cujas
entidades que representam não concorram ao pleito eleitoral.

Parágrafo Único - O CNAS elegerá, em reunião plenária, no
dia 23 de março, a Comissão de Habilitação e a Junta Eleitoral.

Art. 2º - Poderão participar do processo eleitoral na condição
de eleitoras e/ou candidatas entidades dos representantes dos usuários
ou de organizações de usuários, as entidades e organizações de as-
sistência social e dos trabalhadores da área de assistência social, que
atuam em âmbito nacional.

§ 1º - Poderão ser habilitadas:
I - As Entidades ou Organizações de Assistência Social, que

prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos be-
neficiários abrangidos pela LOAS, bem como as que atuam na defesa
e garantia de direitos, de acordo com o disposto no artigo 3º da Lei
8.742/93;

II - Representações de Usuários ou de Organizações de
Usuários que congregam as pessoas destinatárias da política de As-
sistência Social;

III - Entidades ou Organizações que congregam Trabalha-
dores da Assistência Social.

§ 2º - Serão consideradas de âmbito nacional as Entidades ou
Organizações que, comprovadamente, desenvolvam suas atividades
institucionais, direta ou indiretamente, em pelo menos duas regiões
geográficas do país e cinco unidades federadas.

Art. 3º - A Comissão de Habilitação terá as seguintes atri-
buições:

I - exame da documentação das Entidades postulantes à
habilitação;

II - divulgação das entidades habilitadas ao processo de
eleição;

III - divulgação definitiva das Entidades habilitadas.
Art. 4º - A junta eleitoral terá as seguintes atribuições:
I - Analisar, julgar e publicar os recursos das Entidades que

entraram com recurso das decisões da Comissão de habilitação;
II - elaborar a proposta de regimento interno para a As-

sembléia de Eleição;
III - Coordenar os procedimentos eleitorais até a abertura da

Assembléia de Eleição;
Parágrafo Único - A comissão de Habilitação e a Junta

Eleitoral serão presididas por um de seus membros, escolhidos dentre
eles e suas deliberações ocorrerão sempre por maioria simples dos
presentes em cada comissão.

Art. 5º - A habilitação das entidades e/ou organizações das
três categorias, ocorrerá no período de 12 a 24 de março de 2004,
data do protocolo ou da postagem - via sedex, de seu pedido, me-
diante a apresentação dos seguintes documentos:

a) cópia autenticada da ata de eleição da última diretoria;
b) relatórios de atividades referente aos dois últimos anos

anteriores ao da eleição (2001 e 2002);
c) cópias autenticadas das atas das duas últimas assembléias

gerais;
d) cópia autenticada do Estatuto da entidade;
e) instrumento de procuração com firma reconhecida, ou-

torgando poderes ao mandatário para representar a entidade na As-
sembléia de Instalação e de Eleição, quando o representante legal não
o fizer pessoalmente;

f) CNPJ.
§ 1º - O pedido de habilitação deverá ser assinado pelo

representante legal da entidade, dirigido à Comissão de Habilitação,
no qual consta sua condição só de eleitora ou de eleitora e candidata,
e em qual segmento concorrerá no pleito;

§ 2º - O pedido de habilitação com a documentação ne-
cessária deverá ser endereçado à Secretaria Executiva do CNAS, no
horário de 8:30 às 18:00h em dias úteis, Esplanada dos Ministérios
Bloco F, anexo Ala "A" , 1º andar, Sala 107 - DF CEP 70.059.900;

§ 3º - Como forma de comprovação da abrangência da atua-
ção institucional, as organizações ou entidades deverão também apre-
sentar documentos oficiais de suas unidades ou afiliadas, bem como
publicações ou outras formas de comunicação desenvolvidas pela
mesma.

Art. 6º - O pedido será indeferido quando não instruído com
os originais ou cópias autenticadas, bem como, quando os docu-
mentos apresentados para a caracterização da atuação e do âmbito
nacional forem insuficientes.

§ 1º- No caso do disposto no caput deste artigo, a Comissão
de Habilitação poderá fixar prazo para apresentação dos documentos
pertinentes;

§ 2º - é vedado que mais de uma entidade seja representada
pelo mesmo procurador.

Art. 7º - A Comissão de Habilitação no período de 25 a 29
de março analisará os pedidos de habilitação e publicará no dia 30 de
março a nominata das entidades ou organizações habilitadas.

Art. 8º - Das decisões da Comissão de Habilitação, caberá
recurso para a Junta Eleitoral de 31/03 a 01/04 no mesmo endereço e
horário constantes no parágrafo 2º do art. 5º desta Resolução, ob-
servada a data de protocolo.

§ 1º - Na fase de habilitação, somente se admitirá recurso de
entidade no caso de indeferimento de seu próprio pedido de ha-
bilitação;

§ 2º - As decisões da Junta Eleitoral, nos recursos de ha-
bilitação, quando não forem publicadas, deverão ser comunicadas à
parte interessada na forma prevista no item II do edital.

§ 3º - A Junta Eleitoral deverá concluir, até o dia 05 de abril,
o julgamento dos recursos contra as decisões de habilitação proferidas
pela Comissão de Habilitação e publicará a relação das entidades
habilitadas no dia 06 de abril.

§ 4º - Os trabalhos da Comissão de Habilitação e da Junta
Eleitoral serão secretariados pela Secretaria Executiva do CNAS.

Art. 9 - A Assembléia de Instalação será aberta pela pre-
sidência do CNAS, que presidirá a eleição da Mesa Coordenadora, a
ser composta por três entidades habilitadas - uma de cada segmento
da sociedade civil, e não concorrentes às vagas de representação.

§ 1º - Inicialmente será aberto espaço para candidaturas à
Mesa Coordenadora;

§ 2º - A eleição da Mesa Coordenadora será pelo voto das
entidades previamente habilitadas, cabendo a cada uma eleger um
representante de seu segmento;

§ 3º - As três Entidades mais votadas comporão a Mesa
Coordenadora e, entre elas, definirão quem presidirá os trabalhos;

§ 4º - Concluída a escolha da Mesa Coordenadora, a pre-
sidência do CNAS passará a direção dos trabalhos à mesma.

Art. 10 - A Assembléia de Instalação terá como atribui-
ções:

a) eleição da Mesa Coordenadora dos Trabalhos;
b) homologação das entidades habilitadas pela Comissão de

Habilitação.
Art. 11 - A Assembléia de Eleição terá como atribuições:
a) leitura e aprovação do regimento interno, cuja proposta

deverá ser elaborada previamente pela Junta Eleitoral;
b) escolha de uma mesa receptora e apuradora de votos,

composta por três entidades presentes e não concorrentes;
c) eleição das entidades e organizações titulares e suplentes

das três categorias previstas no inciso II do parágrafo 1º do artigo 17
da LOAS e

d) leitura e aprovação da ata, inclusive constando a relação
das entidades eleitas, tanto para a titularidade como para suplência.

Parágrafo Único - Cada entidade ou organização habilitada
para esta assembléia poderá votar em até três candidatos/as de seu
segmento.

Art. 12 - Terminada a Assembléia de Eleição, a Mesa Co-
ordenadora dos Trabalhos, junto com o (a) representante do Mi-
nistério Público Federal, deverá assinar a ata aprovada com a relação
das entidades titulares e suplentes eleitas e enviá-la à presidência do
CNAS para a publicação no Diário Oficial da União e os devidos
encaminhamentos de posse junto ao Ministério de Desenvolvimento
Social e Combate à Fome.

VALDETE DE BARROS MARTINS
Presidente do Conselho

CONSELHO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

<!ID997146-0>RESOLUÇÃO Nº 31, DE 11 DE MARÇO DE 2004

Dispõe sobre a habilitação e o processo
eleitoral da representação da sociedade ci-
vil no Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS Gestão 2004/2006

O Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, no uso
da competência que lhe é conferida pelo Decreto Presidencial n.º
5.003 publicado no DOU no dia 05 de março de 2004,

Considerando o processo eletivo de representação da So-
ciedade Civil, determinado no inciso II do parágrafo 1º do Art. 17 da
Lei n.º 8742, de 07 de dezembro de 1993, LOAS - Lei Orgânica de
Assistência Social, resolve:

Art. 1º - O processo eleitoral de representação da Sociedade
Civil para a gestão 2004/2006 do CNAS dar-se-á conforme prevêem
os artigos 3º e 4º do Decreto 5.003/2004, em Assembléias espe-
cialmente convocadas para este fim, sob fiscalização do Ministério
Público Federal.

Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome

.

GABINETE DO MINISTRO

<!ID996808-0> PORTARIA Nº 23, DE 11 DE MARÇO DE 2004

O MINISTRO DE ESTADO DO ESPORTE, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, Incisos II e IV
da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no Decreto de 21
de janeiro de 2004 e na Portaria n° 13, de 03 de fevereiro de 2004,
resolve:

Art. 1º - A Comissão Organizadora Nacional da primeira
reunião da Conferência Nacional do Esporte, conforme previsto no
artigo 10 da Portaria n° 13, de 03 de fevereiro de 2004, será composta
pelos representantes indicados, titular e suplente, das seguintes ins-
tituições e unidades do Ministério do Esporte:

I - Secretaria Executiva;
II - Secretaria Nacional de Esporte Educacional;
III - Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento;
IV - Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e

do Lazer;
V - Senado Federal;
VI - Câmara dos Deputados;
VII - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente (CONANDA);
VIII - Comissão Nacional de Atletas;
IX - Fórum Nacional de Secretários e Gestores do Esporte;
X - Associação Nacional de Secretários Municipais de Es-

porte e Lazer (ASMEL);
XI - Comitê Olímpico Brasileiro (COB);
XII - Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB);
XIII - Confederação Brasileira de Futebol (CBF);
XIV - Confederação Brasileira de Desporto Universitário

(CBDU);
XV - Confederação Brasileira de Clubes (CBC);
XVI - Federação Nacional das Associações Atléticas do Ban-

co do Brasil;
XVII - Conselho Federal de Educação Física (CONFEF);
XVIII - Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras

(CRUB);
XIX - Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE);
XX - Fórum do Sistema S;
XX I - Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo

(SAPESP);
XXII - Associação Brasileira de Organização Não Gover-

namental (ABONG);

Ministério do Esporte
.
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