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DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1995

Autoriza o funcionamento do curso de Letras da
Faculdade de Educação de Alta Floresta, com sede na
cidadede Alta Floresta, Estado do Mato Grosso.

O Praidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Constituição,de acordo com o dispostonos arts. 47, daLei nO5.540, de 28 de novembrode 1968, e 15do
DecretonO1.303, de 8 de novembrode 1994, na redaçãodada pelo Decreto nO1334, de8 de dezembro
de 1994, e conforme consta do Processo nO 23001.000481/90-41, do Ministério da Educação e do
Desporto,

DECRETA:

Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do curso de Letras, licenciatura plena, com
habilitaçãoem PortuguêslInglêse respectivasLiteraturas, a ser ministrado pela Faculdadede Educação de
Alta Floresta, mantida pelo Centro de Estudos Superioresde Alta Floresta, com sede na cidade de Alta
Floresta,Estado deMato Grosso.

Art. 2°Este Decreto entra em vigor nadata de sua publicação.

Brasília, 25 de julho de 1995; 174°da Independênciae 107°da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza .

DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1995
Autorizao funcioIwnento do curso de Direito da Faculdade
da Cidade,com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

o PreiidCllte da Replibliea, no uso da atribuiçlo que lhe confere o art. 84, inciso IV, da
Collltituição,.deacordo com o dispostonos arts. 47, da Lei nO5540, de 28 de novembrode 1968, e 15do
Decreto nOp03, de 8 de novembrode 1994, na redaçio dada pelo Decreto nO1.334, de8 de dezembro
de 1994, e conforme constá do Processo n· OO27/90-18,doסס.\2300 Miniitério da Educaçio e do
DeSporto,

DECRETA:

Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do curso de Direito, a ser ministrado pela
Faculdadeda Cidade, mantida pela Sociedade EducacionalSio Paulo Apóstolo; com sede na cidade do
Rio de Jadeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2°Este Decreto entra em vigor nadata de suapublicaçlo.

Brasília, 25 de julho de 1995;174°da Independênciae 107"da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1995

Autoriza o fimcionamento do curso de Direito da
Faculdadede Direito de Vitória, com sede na cidade de
Vitória,Estado do Espírito Santo.

9.Praideateda ReplÍblica, no uso da atribuiçIo que lhe confere o art. 84, inciJo IV, da
CODItituiçIo,de acordo com o diIpostonos arts. 47, daLein· 5.540, de 28 de novembrode 1968, e 15do
Decreto n·l.303,de8 de novembrode 1994, na redIçio dada pelo Decreto nO1.334, de 8 de dezembro
de 1994, e conforme consta do Processo nO 23015.000397f90..79,do Ministério da Educaçlo e do
Despono,

DECRETA:

Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do curso .de Direito, a ser ministrado pela
Faculdadede Direito de Vitória,mantidapelo Instituto de Ensino Superior de Vitória, com sede na cidade
de Vitória,EstadodooEspíritoSanto.

Art. 2°Elte Decreto entraem vigor na datade sua publicaçio.

Brasília, 25 de julho de 1995;174· da Independênciae 107"da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Ren.to Souza

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1995

o PreIidente da República~ no uso da atribuição que lhe con-
fere o art. 41 da Lei n2 8l~ de 18 de setembro de 1949, e tendo em
vista o que consta do processo n2 MJ 8000-2335/94-37, do Ministério da
Justiça, resolve

DECLARAR

que CARLOSEDUARDODE CASTROMACHADO,. filht de Oswaldyr Rezende Ma-
chado é de Wanda Cardoso de Castro Machado, nD~cido a 28 de agosto de
1950, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de .'~l\"'iro, readquiriu os di-

SEÇÃO

rei tos políticos, em virtude de haver satisfeito as normas de alista-
mento militar na forma da Lei n2 8.239, de 04 de outubro de 199J, e Por-
taria n2 2.681 do Estado Maior das Forças Armadas, de 28 de julho de
1992, e achar-se pronto a suportar os ônus impos.tos pela lei aos brasi-
leiros e dos quais se havia libertado por Decreto publicado no Diário
Oficial da União do dia 26 de maio de 1969-.

Brasl~ia, 25 de julho
1742 da Independência e 1072 da Repúb-lica.

1995;de

FERNANDO HENRIQUECARDOSO
Nelson A; Jobim

DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1995

o Presidente da A8públ_ no uso da atribuição que lhe con-
fere o art. 41 da Lei n2 8.18, de 18 de setembro de 1949, e tendo em
vista o que consta do processo n2 MJ 8000-2324/94-11, do Ministério da
Justiça, resolve

DECLARAR

que SAMUELDOS SANTOS SALES, filho de José Cirilo Sales e de Maria A-
p-arecida Sales,nascicdoa 12 de' .novembr'o de 1964, em Varginha, Estado
de Minas Gerais, readquiriu os direitos politicos, em virtude de ha-
ver satisfeito as normas de alistamento militar na forma da Lei n2
8.239, de 4 de outubro de 1991, e Portaria ng 2_.681 do. Es.tado Maior das
Forças Armadas" de 28 de julho de 1·992, e achar-se pronto a suportar os
ônus impostos pela lei aos brasileiros e dos quais se havia libertado
por Decreto publicado no Diário Oficial da União do dia 7 de julho de
1987.

Brasília, 25 de julho
1742 da Independênc_ia e 1072 da República.

FERNANDO HENRIQtJE CARDOSO
Nelson A. Jobim

de 1995J

DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1995

o Presidente di RepúbliCá, no uso da atribuição que lhe c,on-
fere o art. 4l da Lei n2 818, de 18 de setembro de 1949, e tendo em
vista o que consta do processo n2 MJ 8000-16635/94-49, do Ministério
da Justiça, resolve

DECLARAR

que JORGE LUIZ FAUTHDA SILVA, filho de Moacyr Fauth da Silva e de
Maria de Lourdes dos Santos Silva, nascido a 22 de abril de 1958, em
Xavantina, Estado de Santa Catarina, readquiriu os direitos politicos,
em virtude de haver satisfeitó as. 'normas de alistamento militar na for-
ma da Lei n2 8.239, de 4 de outubro de 1991, e Portaria n2 2.681 do
Estado Maior das Eorças Armadas, de 28 de julho de 1992, e achar-se pronto
a suportar ós ônus impostos pela lei aos brasileiros e dos quais se
havia libertado por Dacreto pub Ld.cado .no Diário Oficial da União do
dia lQ de junho de 19~7.

Bras{lia, 25 de julho
1742 da Independência e 1072 da República.

de 1995~

FERNANOO HENRIQUE CARDOSO
NelsonA.Jobim'

DECRETO DI; 25 DE JULHO DE 1995

o Pr8lidentedlAepública, no uso da atribuição que lhe con-
fere o art. 41 da Lei ns 818,de 18 de setembro de 1949, e tendo em
vista o que consta do processo n2MJ 8000-2334/94-74, do Ministério da
Justiça, resolve

DECLARAR

que ANTONIORODRIGUESLEITE NETO, rilho de Adelmo Fernandes Leite e de
Maria Hyléa de Oliveira Leite, nascido a 6 de outubro de 1955, el!\,
Belem, no Estado do Pará, readquiriu os direitos politicos, em virtude
de haver satisfeito as normas de alistamento militar na forma da Lei
n2 8.239, de 4 de outubro de H9cl, e Portaria n2 2.681 do Estado M'aior
das Forças Armadas, de 28 de julho de 1992,e achar-se pronto a supor-
tar os ônus impostos pela lei aos bnas í.Le í.ccs e dos quais se havia li-
bertado por Decretopublicadó no Diário Oficial da União do dia 21 de
março de 1974.

BrasÍlia, 25 de julho
1742 da Independência e 1072 da .República.

de 1995;

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson.A. Jobim
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