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Órgão emi 	GM/SEPAR 

Número Protocolo: 08001.001463/99-02 	Data Prot.: 02/03/1999 Hora Prot.: 15:33 

Espécie: REQUERIMENTO Número Origem: S/N 	Data Origem:01/04/1996 

Procedência: ATAMILCA ORTIZ NOVAIS 

Emitente: ATAMILCA ORTIZ NOVAIS 

Endereço: RUA DA GRAÇA, 345 - APT° 1202 - GRAÇA - SALVADOR - BA 

Assunto: INDENIZAÇÃO REF. A LEI N° 9.140/95 

Interessados: 
ATAMILCA ORTIZ NOVAIS 

Resumo: 
INDENIZAÇÃO REFERENTE A LEI N° 9.145/95 

Referência: 

Anexos: 

Situação: Pendente 

rév: GAB/SEOF - TERESA 



3 - Indenização conforme o previsto no Art. 10 da Lei 9140/95. 

ANEXOS: 
1 - Relatório dos fatos para investigação 
2 - Fotocópia da Carteira de identidade 
3 - Fotocópia da Certidão de Nascimento 
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MARIA 

Ilmo.Sr. 
Miguel Reale Junior 
Presidente da Comissão Especial 
Ministério da Justiça - Anexo II sala 621-B 
Esplanada dos Ministérios 
Brasília - DF 

• mo cl 	51" ? 

• 

Maria Luisa Caminha Ribeiro Novaes, brasileira, divorciada, corretora de 
imóveis, identidade 660.402 SSP/BA CPF 101.966.505-00, residente e 
domiciliada à rua da Graça, 345 apt" 1202 - Graça, Salvador/Ba, na qualidade 
de sobrinha do desaparecido político, Walter Ribeiro Novaes, devidamente 
qualificado no Anexo 1 da Lei 9140/95, requer: 

(4/00)-")  

Cf' 

1 - Investigação e buscas no sentido de obter documentação de identificação do 
referido desaparecido, na corporação a qual pertencia, na qualidade de salva-
vidas; 

2 - Localização e entrega dos restos mortais, para que possa ser depositado 
junto a meu pai; 
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- 

ANEXO 1 

Meu pai, Aurelino Ribeiro Novaes, já falecido, irmão de Valter ou Walter 
Ribeiro Novaes, era um homem taciturno e por isso mesmo, pouco sei a 
respeito dele e de seus parentes. Porém, tomei conhecimento da existência deste 
tio, porque certa noite, início da década de 70, eu ainda menina, fui, juntamente 
com minha mãe e meus irmãos mais velhos (filhos do primeiro casamento de 
minha mãe) acompanhá-lo até a estação rodoviária,onde ele iria embarcar com 
destino a Vitória da Conquista, cidade à qual ia regularmente por força do 
trabalho. Enquanto aguardávamos o horário do ônibus, ficamos caminhando e 
um cartaz chamou a atenção de minha mãe. Nesse cartaz estavam as fotos com 
os nomes de várias pessoas que estavam sendo procuradas. Ao ler os nomes lá 
estava o nome e a foto de Walter. Por ser muito parecido com meu pai e ter o 
mesmo sobrenome ele não teve outra alternativa senão resumir, emocionado, 

• 
em poucas palavras, que realmente era seu parente, seu irmão, foragido 
político, e para o qual ele sempre que possível mandava (não disse porque 
meio) dinheiro para ele. Sei também que meu pai sendo mais velho que Walter, 
havia custeado seus estudos e sua subsistência durante um período. Moraram 
em Salvador-Ba e depois Walter seguiu o caminho político, fazendo parte do 
grupo de LAMARCA. Pouco tempo depois soubemos que Valter havia 
morrido. 

Consta no IFP (Instituto Félix Pacheco) um registro de Walter Ribeiro Novaes, 
nascido na Bahia (não especifica em que cidade) e com filiação que não confere 
com a de meu pai. Ocorre que, é sabido que na época da repressão, não raro, 
quem vivia na clandestinidade, destruia seus documentos originais e substituia 
por outro, com dados falsos, no sentido de salvaguardar a família. Walter, meu 
tio, era, segundo meu pai, salva-vidas no Rio de Janeiro, e, a corporação à qual 

. ele fazia parte, deve ter seu registro verdadeiro. Também na Junta Militar do 
Estado da Bahia, poderá ser solicitado o registro de reservista de Walter. 

Diante do exposto, solicito a confirmação da veracidade dos fatos. 
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OFÍCIO n° 073/96  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Gabinete do Ministro 

Comissão Especial Lei 9.140/95 
Desaparecidos Políticos 

Ru ic 

Brasília, 22 de julho de 1996. 

Ilustríssimo Senhor, 

A Lei n° 9.140, de 04 de dezembro de 1995, atribui a esta Comissão competência 
,de solicitar informaçàes sobre militantes políticos monos no período militar brasileiro. 

2. 	Desta maneira, vimos solicitar, a Vossa Senhoria, dados pessoais e registro de 
reservista - principalmente os nomes dos genitores - do desaparecido político no período militar 

:brasileiro, WALTER RIBEIRO NOVAES, nascido na Bahia. 

Aproveitamos para agradecer antecipadamente. 

Respeitosamente, 

,Ât 
RICARDO DE AREN A FERREIRA 

Secretário- Executivo 

A Sua Senhoria o Coronel DÉCIO MACHADO BORBA JÚNIOR 
17° Circunscrição de Serviço Militar 
Rua Nikon Prado, S/n°. Forte de São Pedro 
CEP 40 080-060 

!Salvador, BA. 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Gabinete do Ministro 

Comissão Especial Lei 9.140/95 
Desaparecidos Políticos 

v. 

OFÍCIO n° 109/96 

Brasília, 24 de outubro de 1996. 

Ilustríssimo Senhor, 

Vimos por meio deste ratificar pedido de fornecimento de dados pessoais e 
registro de reservista - principalmente os nomes dos genitores - de WALTER RIBEIRO 
NOVAES, nascido na Bahia, desaparecido político durante o período militar brasileiro, 
conforme foi solicitado a Vossa Senhoria mediante o oficio n° 073/96, de 22 de julho de 1996. 

Colocomo-nos à disposição para eventnnis informações que jplepr necessárias. 

Respeitosamente, 

ELISABETHVARGAS 
Secretária Executiva 

A Sua Senhoria o Coronel DÉCIO MACHADO BORBA JÚNIOR 
17° Circunscrição de Serviço Militar 
Rua Nilton Prado, sin°, Forte de São Pedro 
Salvador, BA 
40 080-060 
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Sem mais, colocamo-nos 'a a di ição pelo telefone n° 061 218 3484. 

Amo N't 	e  01 (lir?)  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
COMISSÃO ESPECIAL Lei 9.140/95 
Anexo II, 6 ° andar, Sala621 
Fone: (061) 218 3484 
Fone e Fax: (061) 226 7710 

11) 

FAX 

Destinatário: 	Sra. ATAMILCA ORTIZ NOVAIS 
A/C COIAB. ORG. INDÍGENAS 

Fax: 092 233 0209 
Páginas:  Esta + O 	Data: 21 / 11 /1996 

MENSAGEM:  

Sra. Atamilca, 

Vimos por meio desta informar acerca do fax e correspondência enviados 
em 12 de novembro de 1996. A primeira informação é que existe um processo aberto 
com a solicitação da Sra. Maria Luisa Caminha Ribeiro Novaes, que se qualifica como 
sobrinha do desaparecido. A segunda é que sua solicitação encontra-se fora do prazo 
estabelecido pela Lei 9140/95 e por esta Comissão (14 de maio de 1996). Entretanto, 
examinamos sua correspondência e observamos os fatos que a levaram a perder o 
prazo estabelecido. 

Desta forma, vimos sugerir que a Senhora envie um oficio formal dirigido 
ao Sr. Miguel Reale Júnior, Presidente da Comissão Especial da Lei 9140/95, 
Ministério da Justiça, Anexo II, sala 621, Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF, CEP 
70064-900. Tal oficio deve conter as suas explicação pelo atraso de seu pedido, além 
de cópias autenticadas da Certidão de Nascimento do Sr. Walter Ribeiro Novaes, da 
sua Certidão de Nascimento e da Certidão de Casamento da Senhora com o Sr. Walter 
Ribeiro Novaes. 

Considerando o caráter de excepcionalidade que esta questão apresenta, 
solicitamos a maior brevidade no envio do oficio e das cópias acima descritos. 

i'f".010" 
HE E Bo ES P DE BARROS 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
COMISSÃO ESPECIAL Lei 9.140/95 
Anexo II, 6 ° andar, Sala 621 
Fone: (061) 218 3484 
Fone e Fax: (061) 226 7710 

	1 

FAX 

Destinatário: Sra. Atamilca Ortiz Novaes 
SUÉCIA 

Fax: 0046 090 135955 
Páginas: Esta + 0 	Data: 05 / 12 /1996 

MENSAGEM:  

Sra. Atamilca, 

Informamos que recebemos seu fax de 05 de dezembro de 1996, bei  
como a carta dirigida ao Sr. Ministro da Justiça, Dr. Nelson Jobim, mencionada n 
fax. 

Já estamos tomando providências a respeito de seu processo com 
cópias passadas via fax. Todavia, vimos solicitar que seja enviada via correio cópia 
Certidão de Casamento. Assim também, pedimos que envie correspondência dirigi 
ao Sr. Miguel Reale Júnior, Presidente da Comissão Especial da Lei n2 9140/9 
explicando os motivos do atrazo do pedido (assim como foi explicado no fax dirigi 
a Sr. Ministro da Justiça), para o endereço abaixo: 

Ministério da Justiça 

Comissão Especial da Lei n9 9140/95 
Anexo II, sala 621 
CEP 70064-900 Brasília-DF, BRASIL 

Pedimos a maior brevidade no envio destas cópias, uma vez que tal 
questão apresenta caráter de grande excepcionalidade. 

.►,$ •• tento 
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Atencios/  

Lreebert Bo /-Àes 	atros 
*ciai l 	.* 9140/95 
suste -1 e 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
COMISSÃO ESPECIAL Lei 9.140/95 
Anexo II, 6 ° andar, Sala 621 
Fone: (061) 218 3484 
Fone e Fax: (061) 226 7710 

Fls.  

R titfiCa 

FAX 

Destinatário: Sra. Atamilca Ortiz Novais 

Fax: 0046 90 135955 
Páginas: Esta + O 	Data: 09 / 12 /199 

MENSAGEM: 

Sra. Atamilca, 

Para efeito de esclarecimentos, o que pedimos é que a Senhora mande 
uma cópia (xerox) da Certidão de Casamento pelo Correio, junto com uma carta para 
o Dr. Miguel Reale dizendo que a Senhora quer receber a indenização e porque a 
Senhora só está fazendo o pedido da indenização agora, já que ele está fora do prazo. 

Caso seja mais fácil entender o inglês, escrevo: 

Please, send by mail  a copy of your Marriage Document  and a letter 
requiring the payment and explaining the reasons of the requiriment delay. 

O endereço é (the address): 

Ministério da Justiça 
Comissão Especial da Lei n2  9140/95 
Anexo II, sala 621 
CEP 70064-900 Brasília-DF BRASIL 



\- 	p 3 C) I "f 

no cif 

flipIAs 
-•-•z 

sé; 	 • 

FRAN : STUDIEFRAMJPNDET I UME, OCH 1 

L. 

REPLIBLICA iEEERAi  
r 

1 	(- ))a 11;_n 1 °  

• , 

01 !CIAI. 	T 

. dr, noa 

CERTIDAC) 

de 

/4, 	LOA O 

ATAMII4A ORPTZ 

	1) 	DEOtLA Cl A  

e ae t e I., f?wu;1 

de _ 

siri 

L, NsIAL,̀- 

DoltelJ 
estado civil 	 

dornéEstlea 
'profiseAo 	 . 

.• 	Ecete Czo cle ;dila zona a 

- 3097  Talão N.° 



• -.c .71C C 

FRAN : STUD 1 EFRÃMJPINDET 1 !Jt15---,  

rT 4. 
1. 7, TIA )SANO r4DA:_SIINk • e 

treze c t,  

°ida 

Observaçõe,- 

v 



FRAN : STUD I EFR.ANJANDET 1 UMEA OCH 1 AC-LAN 090-135955 
1996. Dec. 05 13:@2 

(Q. 	5› 5 ct O 	c  .. -12 e (.• .1 /4: 

(À- 	Y 

c 

Cit 

0 
r  1 

1:1  (..• 	y•-1 

-t- 

4 

• c(c, 	c--4- s (' (. • ( 

erx. C•ve, 	c:- 	?) C \./1,-  L- S • 

c. 	1;;\ 	 r. /G2_4 cv--x 

0 
	

3 e,  iïc (.4(ss Tro 
JÇA 51• " • _ 

 .,r 
, 	,...  

(-.‘-.);_••-,, ,,‘,,-( c-:1(-( k-1
J  
	(.-",. 	c' c) li-..-. i; • ,-- 

_. l. o . 	f_.),.  »,_ z  c 	(:- k
t.,-( Q 1.-i   (:). IR 

1-:<' 

 i 

	

i.-t(-,_.„.5.-, 
	

l'.-' CL.‘: el0 
	

í).(;)-' t•'‘-' •• 
qiç. 	

&-C\.X ‘• kK/. . 
C) 	r-, '-1---:),...t.-,-• i....ç.) (tcc.c11.c

t  (4) 
C ki 

L 
--11 7  ci fá-e-t-t- y r-t,SkJ"t ccie-•\ -1) 3 ---=.

1 /4--x (..N---t Ck2)c.e 

 
7 
- 	_c• ,. , k's  - 2) ‘.. 1 ..1 e 	-e .-̀' .5 	--1-Ï 

ut ok 

,,-‘... _ 	, 

(k 
• .) 

• 'Xç 	JCS r  
(p  " L 	i.)(C 	Cçl- 

t -10 C (4 ( 1 C g•-xto  _r 



/ 

y 
q 1^ ( 

3. c-vvi.-0 5 
( 

• 

e 	1 , 
	-bC r1 ' 

/sp,  )9.5-  • et. f a I pi 

FRAN : STUD I EFRAMJANDET I LIMEA OCH I AC-LAN 090-135955 

012, c!,6 

1996. Dec. 05 13:04 

vi 1' ç• 1.  C r( 

Ss ce o 

• 
o 

,t  /, 	c"4..Pi 	c." /2  à 4'1 (c Á 	
I 

,)qc \.5 k 
, 	e 

ccx 	ct..0 	r, eyc-t4c`s Tro 

C.)  

• 
(1- ' c) i.''ç .S N { "-'-, c-c .(-1 	1-k 	C e) i) tsc- • 	v\t -L.e.)  , --x  

• ,, ... 

'--1

( c, 	,.., 	,t-7,•,...-, cett.„,-Ç 	(4 1.--.i c.X. O 	1 -Ç'... r 	,...(:? i --c, 	(.1) ,j '1-  irc? mi _ - -(-' 	ç  .t, ..,-À-1 ..t. 5 .., 	- -e 
.1--1 ,-,.. c:N. 	I.: t c. t ..1.5 -(.. 	s...4,-\(V-C' L--'• c'(... ci() 	6C-t-,---. 	

o k,,, 
s. c.....: (  ..., 	.‘ i ._ Ç..  

,.. v„-k. c.)  

 
, 

.. 	 _ ),tc:( v( c:1,_ 	,ett.,k,- 	k" 	i 	. - -T 	, 	/' e 	'.k (e L 	9c. 
	0 

1./: (..).- 11-e , rix-)á ,— -42 
 if )2,:-<.• et 

 
0( 	t -. --e.sâk. 

,-i-,
( To  

( 
.À--,-

ri
,, ((e4,44.4 

 .  

...._ - 

(CC.\ 13 	
u 

r 
ç. 	t 	-e 	 tr 



SE L O C:W(5i iLA 

•• Nome i cargo  do km  Nom Ápro,,,,t4  joi,dno ou* o concebeu Nome imo Ainefien  „._"'•N •go*Arnir 
• asuing  

I 	• 

2,0,  SC • ~Mb." 
irai) • • 'N'W ^ , 

1.4 	• 	' • 

), 	r  L(31ily 

FRAN : STUD I EFRAMJANDET I UME A OCH I AC-LAN 090-135955 
	

1996. Dec. 05 13:04 
	

S11 



- ;3097 Talão N. 
• 

e —x -x 

Ato Act 	(..0_4(11P 

FRAN : SI UD I EFFAMJPhle- 	3C- 	25E- == 5=== 	. e:. 05 13: 04 

REPUBLICA FEtEFAT:V. 

Bacharel Luz Cuva 
CFICIILIC DO RaiI51111t1 

Luiz Caries 
GrazAl.. 

Sexta Circunecriçio, 	Z 	doa lEa-ada 	"1u 

CERTIDÃO D 

• 
raall 

CERTIFICA que à fl 

de registro de cesament=s 

ATAMILCA ORTIZ DA sIrqw 

ATAMILA ORTIZ NOV/ 

. R Duotuelkno D' 

e as testemunh.  

DIAS I- 
, 	 

no dia. 

de_ 

36382 
• sob o -- 

NCVAES • com. ' 

.cp.ze passou a chamar-se: 

1 
	  contraído perante o 

Ezi.":;11:L rAM1A FERREIRA 

1968 a. 
-3nutc,s. sob o regime 

C 4r.:14. 	ectedual 

tia ci ..E.e.hie  

cipo 	sscs:c efe 

1, 	 ARLINro o d e_—___-• 	- 



filha de_09 

-x-x- 

o i da a 

°UNO 	 e ..fie'  U/GELINA ORTIZ 	.S UVA 

Observações : 

M°A 4)- rip C/S/l"'  

FRAN : STUDIErRAMJANDET I UMEA OCH I AC-LAN 090-135955 	1996.Dec.05 13:04 	SO 

Fia 

- • 

treze de..abril de 1941 

Ovont..) ,:t r42: • 	-------'-- "------------- 

j.. :/- Âg f e 	•`b verda 	—Q„.:1011 fé .--...\ .."--g-.-.-  ,--•- ,,'-.7.- .. 	 -----,-___ --;-  
y,' • 	' t 	̂ , Ri o de 	• 	.--- „„Lneiro, _-.-- -de Janeir° 	 75 ^ 	 _de 18 	 

	 t#44,101,,o 

e••Ç' 

gé 

Nr we”, 

ti 

O OFICIAL DQ REGISTRO CIVIL 

7.:'  
• 

[ —......,...__ ____ 	 --..,.. ............., 
-rATIErA--,--....2.___ 

Lc c..) T A 	2 



FRAN : STUDIEFRAMJANDET I UMEA OCH I AC-LAN 090-135955 	1995.Dec.05 13:04 

• 



nre -19 S' ,(1u 111 2? 

FRAN : STUDIEFRAMJANDET I UMEA OCH I AC-LAN 090-135955 	1996. Dec. 05 13:04 

•' e : 	 `N , 	,•,t4.'; 	• • 
. 	.•:,1 

• ". • 	 .-'1 	..1 . ¡:' 	 • 

r.e 

	

' . - • - 	..11,̂...•,. 1„...,..,i. 

'; • .1‘.1. 	'".1'.• 	:' 	• 

"• 
• • 

• ESTE PASSAPORT1 CONTÉM 39 PAGINAS NUMERADAS 
EY PÁS Sé P047 cavnr.vr 3) PAUS NuutRorta 	• - 
TAIS PASSPORT CONEAINS 32 NUMBERW PAGES 

q•• 	•• •••• ••.• 	•• 	••• Fl. 	• 4. 

	

•• li 	• 	• • 	 • •• 	4 • 	• 
.• • • •••  

• 
• ••• • 	• 	• e • 	• 

• • 	• • 	•• 	• • 	• 	• 	• 	• 
• • 	• 1'• 	• • 	• . 	• 	• • 	• 

*CG •• •• 	
• 
• •• •• •••• •• 

• 



2 3 

A r,C 	Ç (4 I lf 

wRszits4 : 	I b- sAMJANDET I UME, OCH 1 PC—LAN 090-135955 	1996. Dec. 05 i304 	SO5 

•• 
• 

•• 
• 

• • •••• 
• • 

44 
• 

•• •• 
• • 

• • 
• 

• 
• 

• 
• o 

••• 
• 

• 
• 

••• 	• 
• • 

a 
• 

••• 
• 

• 
• 

• 
• • • 

P 	• • 
• • 

1 
• 

• • 	• 
• • 

G 
• • •••• •• 

Ql 
. 
Q 

•r, 

ti( 

dl
Mt} 

e 

t 

ckt 

csis 

Ri - 

Nb, 

ek 

‘Z 

'. 

ik, 

• 
-,N 4  

"t - 

.'-.:  

tç 

a¡ 

PI 

, 

& 

1 
h 

;A:j,t, 
PV.'11  

PP 

• 

IM
O

* 	
--

N
et

ed
'e

  )4
,r

te
re

v
  

V
al

id
  

	
1 .#

2_,L
___,2 

 
O

et
e  

d
á 	

,b
, 	

.tt
  -

tu
t o

ra
  c

vs
  

/
9

  .
2

he
  
//

9
9
/ 

„ 

' , 

Ã. 

2 

• 



(174z)40.•;-,  

FRAN : STUDIEFRAMJANDET I UMEA OCH I PC-LAN 090-135955 	:595.:ec.05 13:04 

. LI  
fr 	i  • 1 . 

é • 	• 	' ÁMOVM• 61.0=C AND •2 Witteary ••• oure/ 'rei  
• • • 	 2/90.0~ ~MU g. "W. #. noolV - • •• 	r§01:43G102 D I(eb ouliverx" oç ob,•2 • fitopu„„

, 
 

•••• 
• • 
• • 
• • • • 

,,. 
• • 

• • • 	 .  
• • 

	

é* • •• 
	

021:10 - SOO V MS 
•• 
• .• Ir• 

• * • • 

• •• rt 	S 

• 
• •••  

• 
• • .,. 1fYlilS 
• 011• 	a 

• • 	* ,. 	  , . ',.. V,1, - r . 
• • • 
• • 	•, 04110 - SN'erf )43 • 01C113- f.44TVP11•3 
•• • • •• 	, 	 ..., 	 r. 
• •

• I 	
-. , 

• a 	, 
• • ,• 	 *4 :W • • e • 	4, 	 j}J, 

• •• 
‘ 	

tsigt, 	 • 	 ,,] 	
1 

1.4t 

Lin Is 	 21,  w 
49ilziti11P! 	weillantirla 	il",..:41:n1 iwg-",--4e .8, 	.1 	• 

• • 

,,,,„, 	 • . 

J.,̀ • • 

§, 

tV37),10 • ~710 • • 
• 

i. y 

;Áfimíliiáv'oáái064r 
,•., 

, 	, 	 , • 	 k, 	• ,§.• 
• • 	• 	- 	N.. • - 	- 



•• •• •• ••• •••• •• •••• 
• • 
•• 

• 
• 

• 
• 

• • 
••• • 

• • 
••• • 

• 
• 

• • 
• •• 

• • 
• • 

• 
• 

• • 
• • 

• 
• 

• 
• 

a 	• 
• • 	• 

• 
• 

• 
• • 

•• •• •• • •• • • A •• • 

REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO 

BRASIL 

•• 
• 
• 

• 
• • 

1
2 1

:1
W
f
W
d
d
3
l
a n
i
S
 

H
J
O
 w2
Wi
l
 

•IÁ•k:1;:N ,,.•21 4'L!:••., • • 
• l'o'"ã 	4••• Oir45‘ 0... 	• • . • , * 	1114141 	•

, 
2,•• 	• ed, • .,. 	do • 9 a 	• 	

•
• 41,  • IPA! 	• 	 a•••  • • fias • ••• • 011 • 	• a 4 4 4  ..1% ‘•• 

	

,• 	411 

RE , ICA' FEDERATIVA,k,  '• • 
.D05 BRAsli, 

, 	• . 	„ • 
sCE vÁt toa aos, 	r A.tassrw URA ImPResslo visam. DO 	Ai• sor ~hem 541$ 1 upwiwe ov ronNorwfte ctruar c

o /
á. saidib:;.• • Piot mau r!wo.Inev: thr aaims. sepamtvw or 419dilddf 

ESTE PASSAPORTE CONTEM 32 PÁGINAS NUMERADAS 
CE PASSO:V.9T CONTOENT 32 PAGES NUMEROTÉES 
THIS $,ASSPORT CONTAINS 37 NUMBERED PAGES 



o 

• • • • 

• " " " e 
• • 
•••• 

• • • • 
G 	. 

• • • 
• • • 

• • • • 
• • 
. . 

• • • 1. 
• • • 
• • 	g. 

• • 
e • • 

• • 

• '" . 

lq •fç 	51 /i 

FRAN : STUDIEFRAMJANDET I UMEA OCH I PC-LAN 090-135955 	1996.Dec.05 13:04 

••• •••••••• • • 
, •• i••••••.•••,',  

9••••••••.• 4,1,• 111••••,...."  
• ~. • 

1:.•••• . •••• 

:::r••••1:•;4 -̀..V:15:::4,-
••••••••••••• 111 

"" ti•r••• 

•• • .• • .1.!•• 
• • .• ,•r••••• • r• 	• ' 

••••••••• • 	• • • .• 

• • 	• • 	r•'•  s,  • ••• 	• 	1"-"- 

''•••• 
• 

,•••,•••••••• 
I. 8,-4. • . 	e ••:.' 

•••••• • ••••••••,•••‘ 

t.! 	
•rg..,,,,,•• 	 ••1•••••••• 

••••• 	. 	 ro4.4•••'" '-••• i•-;* ye•••• 

..„„t 

•,•• 	 r •'•  

4:•"  t.. $ :"4:C•réba “"S "  
, 0.. 4,  • •••• • n. 	"én • 

••• 	• .• •• • ••• • ••••••••••••Z• 

••• •••• •••••Wfp..,•• 	 O' 
.• 	• 	• • • 	•• • "•••kr  

••••r• ••••fá• 

..r••••• 	• 	• 	•••"' 

.•• • 

'-' '•:,;•• "11'.. . •!•• ',:••5 . 
. 	•••••,•• 0. 

1...".".• 
• • . •• .• 	 .!...!. • 	r•.•••/•,, 

• .• 	 N":-‘1,:;17nCr'el 

	

. 	• 	..• 

	

.-cu.,..?..T..."4,...;', r.,  •••'. ..M.. 	.2,̀  '.. • " • 

.j.r•ir.....'.......'":::••10;,..''"*"1."'  ..'""2-. .-.1.-,,'",1.—  .r...1...T.Z..::-.7';::9. ., t'i...o.41.4.•"  . 
. u...,...::.,-,;,..•.,,:7,..-.............,:.........' ,, ‘,...„..r.........% .4.,.......74.0 ......•......,e,  ::•,..C....,: ,,,_., .... 

•••, 41•••• ••r• • .14,4 ••••••j, 
• 1.rro45..,  

•••••.7 

• 
1 

• • • • 

• • • • 

. . 

• 



FRAN : STUDIEFRAMJANDET I UMEA OCH I AC-LAN 090-135955 	1996.Dec.05 13:04 



r'• 

r 

 

0,tg.o• r#4,-i""Of • ff,'Nw,,tt:oiww04-i ,;,,,x,h'?ixat 

80S 	b0 : T Se ' 	'966T 	SS652 T -060 • 	 _33• 	r_433 I anis : Nwdd 

f5 ,' 5 bto)b 



1 5 ti ‘1 

FRAN : STUD I EFRAM,TANDET 1 UME OC.1-1 I PC—LAN 090-135955 	199.6. Dec. 10 15:37 	S01 

w3097 	 , 

REPUBLICA FEDERATIVA 

Bacharel Luiz Ouvinha 
OFICIAL DO REGISTRO CI 

Luiz Carlos Fo 
• OFICIAL SUBSTIT 

Sexta Cire4nocricão, 3.,  Zona do Estado da Gua 

••'' 	. 

CÉRTIDÃO D 

CERTIFICA que à fls. 282 

de registro de casamentos _cor 

ATAMILOA ORTIZ DA SILVA. 

ATAMIgA ORTIZ NOV 

LR DEotuelAno D' 

ela testsUni 

DIAS 

no dia.  9  

__que passou a chamar-se: 

__contraído perante o 

DIAS e SANDRA /IMITA FERREIRA 

---minutos, sob o regime. 

• 

	 profissão 	 Puncionfrrio esteausl 

__natural do Eutdo  ele Iehie 

eixo de _agosto cie _1939 

Anais= 
filho 

NOVAES e da MARIA ROSALINA RIBEIRO 	-x-x 

•••••••• ••••11. ID.. MD 

estado civil  uolteirs.  

CtorndGti ea 

de mil):968 



- • 

Aro WÇ, 

FRAN : STUDIEFRAMJANDET 1 UMEÃ OCH 1 PC-LAN 090-135955 	1996.Dec.10 15:37 
	SO2 

. • ". treze d.e-abril de '1941 
[da a- 	

filha de_ 4.5108 
;JEN() 	simk  e de' UnELINA ORTIZ IA 

Observações 

-. • 

-- 

. 	• . 

- 

. 	• .. 	. t•,, 	• • •••• 

r 

é verde 	..e_lou fé. 

	

—6 R 	 ji▪  o de J. noir° 	 aneiro, 

• 11  
,...1. 

• ••• N? 	4..2  •.' s  "1 Ji.a.;,.. 
 •• 	• 	‘4, 	• • %.' ••.> .£' '4":•r 

..,,.1‘.  • 912.' 	 ,..er, 	a` ,#•• 

.t"ç*Ik? 5).  A• 
.S. ..• e> •P 
•:-..e.. 4/5/ 
••v e ..:- --- . ._ _ 

4.4...' 

de 19 75_ 

1,., / 

: 	'... 	; 
• : ... -- 	5.-k• 

. 	. V- 	 . 	• . 	. 	....•-•-•li 	....,....., 
• , 	 .ri;(. ..C.;:-. ..a\.-  

,-.,...---: ... 

O OFICIAL DQ REGISTRO CIVIL 

COTA 2 

1 



)c,  9 T r  5b1(UI 

LJ\ amiaÀÀh to. 05, c3'? 

-v 

401/0 Olr-QJ 4(A.wcuc.ous 

ge,-‘kt 	eo\LL0„,)3  e,cryy\ 

04, cLL Wvia, 	 zL.)c) 
etá 	D2A 	 eQ:cLak, j&eL  1  

3..uscue 

krotv,"1 1 co, 	rti 2. N ovg 



ATArl  / oa\inurrLY\'co:AG (AtiusAH :ilõ;t71.551-i.  pREs?  r  ,cAl  si 2:05RmeN0P l oo ln ERi  R5  E 
T) 	10 DE NOT S lek r - ,,,z)" .1éM 

1 

MA 
5.1  //-2.-~7 

LUCIMAR OR11-27,--44-W44.44 

OUTORGA1 10  LÚCIO G. QUEIROZ PIERRE 
MARIA P SOCORRO Q. P. DOS SANTOS 
MARIA DE FATIMA PIERRE DA COSTA 

sURTABELIAES 

CE 
	

FICO, conforme es 
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PR O C U R AÇÃ__O  

   

   

OUTORGANTE: ATAMILCA ORTIZ NOVAIS, brasileira, naturalizada sueca, viuva, ) 

residente e domiciliada na cidade de Umea-Sucia, sito a Spra 

kgrand 31, portadora do Passaporte n° C E 057690 

OUTORGADA: LUC1MAR ORTIZ DA SILVA, brasileira, solteira, residente e (o 

miciliada nesta cidade cito a ruW,Barcelos n9  2528, bairro 

Cachoeirinha, portadora da cedula de Identidade n° 285.091 

SSP/AM. 

O outorgante acima qualificado nomeia constitui seu bastan-

te procurador, nesta cidade e onde mais preciso for, a outo

gada acima, podendo, para tanto, tudo requerer, assinar, pr)-

mover, cumprir, exigencias legais, receber e pagar recibos. ' 

em suma, concedo-lhe todos os poderes necessários para o ca-

bal desempenho do presente mandato, inclusive o de substabele 

cer esta. 
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COMISSÃO ESPECIAL 
instituída pela Lei 9.140/95 

(Mortos e Desaparecidos Políticos) 
Serviço Público Federal 

Ministério da Justiça 
Gabinete do Ministro 

Brasília, 15 de julho de 1998. 

Doutor Argeu Ramos da Silva, 

Solicito o especial obséquio de proceder os cálculos indenizatório 
em nome de ATAMILCA ORTIZ NOVAIS, uma vez que a mesma, enquant 
cônjuge de WALTER RIBEIRO NOVAES, tem precedência legal em relação 
sobrinha do mesmo, por força do artigo 10 do diploma legal com o qu 1 
trabalhamos. 

Com relação ao prazo, cumpre-me esclarecer que foi deferido o 
pedido, devido ao fato da Sra. Atamilca residir em local longínquo e de difi 
acesso (Pólo Norte). 

Coloco-me à disposição para quaisquer outros esclareciment s 
41111 	que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

-iQX04ti\L) 
ELISABE H ARGA•N 

Secretária Executiva 



LEI N• 9;140 , DE 4  DE 1:E72131:1)  DE 1995. 

Reconhece como mortas 
desaparecidas em razão de participação, 
acusação de participação, em ativida 
polfticas, no período de 2 de setembro 
1961 a 15 de agosto de 1979, e dá ou 
providências. 

• 
Lei: 

O PRESIDENTE DA REPÚBLIC 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin e 

Art. 1' São reconhecidas como mortas, para todos os efeitos legais, as • a 
relacionadas no Anexo I desta Lei, por terem participado, ou terem sido acusadas de participaça. 
etn atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e que, 
este motivo, tenham sido detidas por agentes públicos, achando-se, desde então, desapareci 
sem que delas haja notícias. 

Art. 2° A aplicação das disposições desta Lei e todos os seus efeitos orientar-se-h 
pelo princípio de reconciliação e de pacificação nacional, expresso na Lei n° 6.683, de 28 '-
agosto de 1979 - Lei de Anistia. 

Ari 3° O cônjuge, o companhe'ro ou a companheira, descendente, ascendente, o. 
colateral a'.é quarto grau, das pessoas nominadas na lista referida no art_ I', comprovando e • 
condição, poderão requerer a oficial de registro civil das pessoas naturais de seu domicílio 
lavratura t;o assento de óbito, instruindo o pedido com original ou cópia da publicação desta Lei 
de seus anexos. 

• Parágr3So único. Em caso de dúvida, será admitida justificação judicial. 

Art. 4° Fica criada Comissão Especial que, face à situação política mencionada no 
art. 1° e, em conformidade com este, tem as seguintes atribuições: 

1- proceder ao reconhecimento de pessoas: 

a) desaparecidas, não relacionadas no Anexo 1 desta Lei; 

b) que, por terem participado, ou por terem sido acusadas de participação, em 
atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, tenham falecido, 
por causas não naturais, em dependências pk:liciais ou assemelhadas; 

11 	- envidar esforços para a localização dos corpos de pessoas desaparecidas 
coso de existência de indícios quanto ao local em que possam estar depositados; 
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- emitir parecer sobre os requerimentos relativos a indenização que venham 
ser formulados pelas pessoas mencionadas no art. 10 desta Lei. 

Art. 5' A Comissão Especial será composta por sete membros, de livre escolha 
desiração daaesídente da República, que indicará, dentre eles, quem irá presidi-lawcom voto 
qualidade. 

ft ? Dos seü,; membros da eiDmissão, quatro serão escolhidos: 

1 - dentre os membros da Comissão de Direitos Humanos da amara 
Deputados; 

010 
n - 1d;entre as pessoas com vínculo com os familiares das pessoas referidas na lista 

constante do Anexo 

1:11 - dentre os membros do Ministério Público Federal; e 

IV 	- dentre os integrantes das Forças Armadas. 

§ 2° A Comissão Especial poderá ser assessorada por funcionários públicos fede 
designados pelo Presidente da República, podendo, ainda, solicitar o auxilio das Secretarias 
Justiça dos Estados, mediante convênio com o Ministério da Justiça, se necessário. 

Art. 6° A Comissão Especial funcionará junto ao Ministério da Justiça, que lhe d 
o apoio necessário. 

Art. 7° Para fins de reconhecimento de pessoas desaparecidas não relacionadas o 
Anexo 1 desta Lei, os requerimentos, por qualquer das pessoas mencionadas no art. 3°, se o 
apresentados perante a Comissão Especial, no prazo de cento e vinte dias, contado a partir da da 
da publicação desta Lei, e serão instruídos com informações e documentos que possam comprov 
a pretensão. • 

	

	
§ 1° Idêntico procedimento deverá ser observado nos casos baseados na alínea b 

inciso I do art. 4°. 

§ 2° Os deferimentos, pela Comissão Especial, dos pedidos de reconhecimento 
pessoas não mencionadas no Anexo 1 desta Lei instruirão os pedidos de assento de óbito de qu 
trata o art. 3°, contado o prazo de cento e vinte dias, a partir da ciência da decisão deferitória. 

Art. 8° A Comissão Especial, no prazo de cento e vinte dias de sua instalaçã 
mediante solicitação expressa de qualquer das pessoas mencionadas no art. 3°, e concluindo pel 
existência de indícios suficientes, poderá diligenciar no sentido da localização dos restos mo 
do desaparecido. 

Art. 9° Para os fins previstos nos arts. 4° e 7°, a Comissão Especial poderá solicitar: 

I 	documentos de qualquer órgão publico; 
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U 	- a realização de perícias; 

	

Ill 	- a colaboração de testemunhas; 

IV - a intermediação do Ministério das Relações Exteriores para a obtenção de 
inrormações junto a g,(5\,ernos e a entidades estrangeiras, 	 ti 

Ari ID. A indenização prevista nesta Lei é deferida ks pessoas abaixo indicadas, na 
seguinte ordem: 

	

1 	- ao cônjuge; 

11 - ao companheiro ou companheira, definidos pela Lei n• 8.971, de 29 de 
dezembro de 1994; 

	

171 	- aos descendentes; 

	

IV 	- aos ascendentes; 

	

V 	- aos colaterais, até o quarto grau. 

§ 1.  O pedido de indenização poderá ser formulado até cento e vinte dias a con 
da publicação desta Lei. No caso de reconhecimento pela Comissão Especial, o prazo se conta 
data do reconhecimento. 

indenização poderá ser requerida independentemente da ordem nele prevista. 
§ 2° Havendo acordo entre as pessoas nominadas no caput deste artigo, a 

§ 3° Reconhecida a morte, nos termos da alínea b do inciso I do art. 4°, poderão 
pessoas mencionadas no caput, na mesma ordem e condições, requerer à Comissão Especial 
indenização. 

Art. 11. A indenização, a título replratório, consistirá no pagamento de valor únic 
dp igual a RS 3.000,00 (trés mil reais) multiplicado pelo número de anos correspondentes 

expectativa de sobrevivéncia do desaparecido, levando-se em consideração a idade à época d 
desaparvcirnento e os critérios e valores traduzidos na tabela constante do Anexo II desta Lei. 

§ 1° Em nenhuma hipótese o valor da indenização será inferior a R$ 100.000,0  
(cem mil reais). 

§ 2° A indenização será concedida mediante decreto do Presidente da República, 
após parecer favorável da Comissão Especial criada por esta Lei. 

Art. 12. No caso de localização, com vida, de pessoa desaparecida, ou de existència 
de provas contrárias às apresentadas. serão revogados os respectivos atos decorrentes da aplicação 
desta Lei, não cabendo ação regressiva para o ressarcimento do pagamento já efetuado, salvo na 
hipótese de comprovada má fé. 
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Art. 13. Finda a apreciação dos requerimentos, a Comissão Especial elabo 
relatório circunstanciado, que encaminhará, para publicação, ao Presidente da Repdbli 
encerrará seus trabalhos. 

Parágrafo único. Enquanto durarem seus trabalhos, a Comissão Especial de 
apresentar trimestralmente relatórios de avaliação. 

Art. 14. Nas ações judiciais indenizatórias fundadas em fatos decorrentes da 
situação política mencionada no art. 1', os recursos das sentenças condenatórias serão recebidos 
somente no efeito devolutivo. 

An. 13. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta 
dotações consignadas no orçamento da União pela Lei Orçamentária. 

Art. 16 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

República. 
Brasília, 4 	de clezentro de 1995; 174° da Independência e 107° 

• 
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ANEXO 1 

1 - Nomes de Pessoas Desaparecidas (com a época do desaparecimento) 

1 	Adriano Fonseca Filho, brasileiro, solteiro, nascido em 18 de dezembro de 1945 em 
Nova, Mimas Gerais, filho de Adriano Fonseca e Zely Eustãquio Fonseca. (1973) 

2 - 	Aluisio Palkria Puimira Ferreira, brasileiro, casado, nascido em 5 de setembro de 192 
pirujui, filho de Henrique Paihano Pedreira Ferreira e Henise Palhano Pedreira Fe 
(1971) 

3 - 	Ana Rosa Kucinski Silva, brasileira, casada, nascida a 12 de janeiro de 1942 em São P ulo-
SP, filha de Majer Kucinski e Ester Kucinski. (1974) 

io 	4 - André Grabois, brasileiro, nascido a 3 de julho de 1946 no Rio de Janeiro-RJ, filho de 
Mauricio Grabois e Alzira da Costa Reis. (1973) 

5 - 	Antonio Alfredo Campos, brasileiro, casado. (1973) 

6 - 	Antônio Carlos Monteiro Teixeira, brasileiro, casado, nascido a 22 de agosto de 1944 em 
Ilhéus-BA, filho de Gessori da Silva Teixeira e Maria Luiza Monteiro Teixeira. (1972) 

7 - 	Antonio de Padua Costa, brasileiro, solteiro, nascido a 12 de junho de 1943 no Piauí, filhe , de 
João Lino da Costa e Maria Jardililna da Costa. (1974) 

8 - 	Antonio dos Treis Reis de Oliveira, brasileiro, solteiro, nascido em 19 de novembro de 1 
em Tiros-MG, filho de Argum de Oliveira e Glãucia Maria de Oliveira. (1970) 

9 	Antonio Guilherme Ribeiro Ribas, brasileiro, solteiro, nascido a 20 de setembro de 1946 
São Paulo-SP, filho de Walter Pinto Ribas e Benedita de Araújo Ribas. (1973) 

10 - Antônio Joaquim de Souza Machado, brasileiro, solteiro, nascido em 13 de setembro de 19 9 
em Papagaios-MG, filho de Joaquim Maria de Souza Machado e Maria le Oliveira Cam 

41 	
morador no Rio de Janeiro. (1971) 

11 - Antonio Teodoro de Castro, brasileiro, solteiro, nascido a 12 de abril de 1945 em Itapipoc 
CE, filho de Raimundo de Castro Sobrinho e Benedita Pinto de Castro. (1973) 

12 - Arildo Valadão, brasileiro, casado, nascido a 28 de dezembro de 1948 em Itaici-ES, filho d 
Altivo Valadão de Andrade e Helena Almochidice Valadão. (1973) 

13 - Armando Teixeira Frutuoso, brasileiro, casado, nascido em 20 de maio de 1921 na cidade d 
Rio de Janeiro-RJ, filho de Aníbal Teixeira Frutuoso e Maria da Glória Frutuoso. (1975) 

14 - Áurea Eliza Pereira, brasileira, casada, nascida em 6 de abril de 1950 em Monte Belo-MG 
filha de José Pereira e Odila Mendes Pereira. (1974) 

15 - Aylton Adalberto Mortati, brasileiro, solteiro, nascido em 13 de janeiro de 1946 em 
Catanduva-SP, filho de Umberto Mortati e Carmem Sobrinho Martins. (1971) 
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16 - Bergson Gurjão Farias:brasileiro, solteiro, nascido em 17 de maio de 1947 em Fortal -CE, 
filho de Gessiner Farias e Luira Gurjão Farias. (1972) 

17 - Caiuby Alves de Castro, brasileiro, nascido em 16 de agosto de 1928, filho de Mariano ves 
de Castro e Leopoldina Ribeiro de Castro. (1973) 

18 - Carlos Alberto Soares de Freitas, brasileiro, solteiro, nascido em 12 de agosto de 1939, ilho 
de J$-,vme )42,--eárts de Frei tas e Alice Soares de Freitas. (1971) 

19 - Celso Gilberto de Oliveira, brasileiro, solteiro, nascido em 26 de dezembro de 1945, f • de 
João Adelino de Oliveira e Julieta Pedroso de Oliveira. (1970) 

20 - Cilon Cunha Brun, brasileiro, solteiro, nascido em 3 de fevereiro de 1946 em São Sepé RS, 
filho de Lino Brun e Eloá Cunha Brun. (1970) 

21 - Ciro Flavio Salazar Oliveira, brasileiro, solteiro, nascido em 26 de setembro de 1943 em 
Araguari-MG, filho de Arédio Oliveira e Maria de Lourdes Oliveira. (1972) 

22 - Custódio Saraiva Neto, brasileiro, nascido em 5 de abril de 1952 no Ceará, filho de D 
Saraiva Leão e Hilda Quaresma Saraiva Leão. (1974) 

23 - Daniel José Carvalho, brasileiro. (1974) 

24 - Daniel Ribeiro Callado, brasileiro, nascido em 16 de outubro de 1940 em São Gonçalo-
filho de Consueto Ribeiro Callado e América Ribeiro Callado. (1974) 

25 - David Capistrano da Costa, brasileiro, casado, nascido em 16 de novembro de 1913 em 
Viagem-CE, filho de José Capistrano da Costa e Cristina Cirila de Araújo. (1974) 

26 - Dènis Casemiro, brasileiro, solteiro, nascido em 9 de dezembro de 1942 em Votuporan a-
SP, filho de Antonio Casemiro e Maria Casemiro. (1971) 

27 - Dermeval da Silva Pereira, brasileiro, solteiro, nascido em 16 de fevereiro de 1945 
Salvador-BA, filho de Carlos Gentil Pereira e Francisca das Chagas Pereira. (1974) 

• 28 - Dinaelza Santana Coqueiro, brasileira, casada, nascida em 22 de março de 1949 em Vit6 
da Conquista-BA, filha de Antonio Pereira de Santana e Jumilia Soares Santana. (1973) 

29 - Dinalva Oliveira Teixeira, brasileira, casada, nascida em 16 de maio de 1945 em Cas o 
Alves-BA, filha de Viriato Augusto Oliveira e Elza Conceição Bastos. (1973) 

30 - Divino Ferreira de Souza, brasileiro, solteiro, nascido em 12 de setembro de 1942 em Cal 
Novas-GO (registrado em Mossamedes-GO) filho de José Ferreira de Souza e Maria Gom s 
de Souza. (1973) 

31 - Durvalino de Souza, brasileiro, filho de José Porfirio de Souza. (1973) 

32 - Edgar de Aquino Duarte, brasileiro, solteiro, nascido em 28 de fevereiro de 1941 em Bo 
Jardim-PE, filho de José Geraldo Duarte e Maria Francisca Duarte. (1973) 

oa 
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33 - Edmur Péricles Camargo, brasileiro, solteiro, nascido em 4 de setembro de 1914 em lo 
Paulo-SP, filho de Tomás Benedito Moura Camargo e Maria da Penha Amaral Vil a. 
(1975) 

34 - Eduardo Colher Filho, brasileiro, solteiro, nascido em 5 de dezembro de 1948 em Recife-
filho de Eduardo Colher e Rizoleta Meira. (1974) 

35 - Eleni Telles Pereira Guariba, brasileira, casada, nascida em 13 de março 'de 1941 
Bebedouro-SP. filia de Isaac Ferreira Caelxio e Pascoalina Alves Ferreira. (1971) 

36 - Elmo CorrUs, brasileiro, solteiro, nascido em 16 de abril de 1946 no Rio de Janeiro-RJ, f 
de Edgar Correa e Irene Guedes Conta. (1974) 

37 	Elson Costa, brasileiro, casado, nascido em 26 de agosto de 1913 em Prata-MG, filho de 
João Soares da Costa e Maria Novais Costa. (1975) 

38 - Enrique Ernesto Ruggia, argentino, nascido em 25 de julho de 1955 em Corrientes/ARQ., 
filho de Atílio Carlos Ruggia e Ana Violeta Bambula Ruggia. (1974) 

39 - Ezequias Bezerra da Rocha, brasileiro, casado, nascido em 24 de dezembro de 1944 em J o 
Pessoa-PB, filho de Simplfcio Bezerra da Rocha e Antonia Bulhões Bezerra. (1972) 

40 - Félix Escobar Sobrinho, brasileiro, nascido em 23 de março de 1923 em Miracema-RJ, fil o 
de José Escobar Sobrinho e Ernilici Gomes Escobar. (1971) 

41 - Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira, brasileiro, casado, nascido em 20 de fevereiro e 
1948 em Recife-PE, filho de Lincoln de Santa Cruz Oliveira e Elzita Santos de Santa C z 
Oliveira. (1974) 

42 - Francisco Manoel Chaves (ou José Francisco Chaves), brasileiro, morou na região 
Caianos. (1972) 

43 - Gilberto Olímpio Maria, brasileiro, casado, nascido em 11 de março de 1942 em 
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SP, filho de Antonio Olimpio Maria e Rosa Cabello Maria. (1973) 

44 - Guilherme Gomes Lund, brasileiro, solteiro, nascido em 11 de julho de 1947 no Rio e 
Janeiro-RJ, filho de João Carlos Lund e Julia Gomes Lund. (1973) 

45 	Helenira Rezende de Souza Nvareth, brasileira, solteira, nascida em 19 de janeiro de 19 
em Cerqueira Cezar-SP, filha de Adalberto de Assis Nazareth e Euthalia Rezende de Sou 
Nazareth. (1972) 

46 	Hélio Luiz Navarro de Magalhães, brasileiro, solteiro, nascido em 23 de novembro de 194 
no Rio de Janeiro-RJ, filho de Gerson Menezes Magalhães e Carmem Navarro 
Magalhães. (1974) 

47 - Hiran de Lima Pereira, brasileiro, casado, nascido em 3 de outubro de 1913 em Caic6-R14, 
filho de Hilário Amâncio Pereira e Maria Marieta de Lima Pereira. (1975) 

48 - Honestino Monteiro Guimarães, brasileiro, casado, nascido em 28 de março de 1947 em 
Itaberaf-GO, filho de Benedito Guimarães e Maria Rosa Leite Guimarães. (1973) 



49 Humberto Albuquerque C4rnara Neto, brasileiro, solteiro, nascido em 28 de maio de 1947 
em Campina Grande-PB, filho de Roberto Alves amara e Marilene de SI Leitão amara. 
(1973) 

50 - Idalisio Soares Aranha Filho, brasileiro, casado, nascido em 27 de agosto de 1947 em 
Rubim-MG, filho de IdaMo Soares Aranha e Arninthas Rodrigues Pereira. (1972) 

51 - Ieda Santos Delgado, brasileira, !Aleira. nascida em 9 de julho de 1945 no Rio de Janeiro-
RJ, filha de Odosic ,R,..ftttur Delgado e Funice Santos Delgado. (1974) 

52 - lsis Dias 	Oliveira, brasileira, casada, nascida em 29 de agosto de 1941 em São Paulo - SP, 
filha de EdxInc.',2 Dias de Oliveira e Felfcia Mardini de Oliveira. (1972) 

53 - Issami Nakamura Okano, brasileiro, nascido em 23 de novembro de 1945 em Cravinhos-SP, 
• filho de Hideo Okano e Sadae Nakamura. (1974) 

54 - liais José Veloso, brasileiro, casado, nascido em 10 de junho de 1930 em Minas Gerais, filho 
de Sebastião Veloso e Zuirnira Veloso. (1975) 

55 - Ivan Mota Dias, brasileiro, solteiro, nascido em 29 de outubro de 1942 em Passa Quatxo-
MG, filho de Lucas de Souza Dias e Nair Mota Dias. (1971) 

56 - Jaime Amorim Miranda, brasileiro, casado, nascido em 18 de julho de 1926 em Maceió-AL, 
filho de Manoel Simplfcio de Miranda e Herrné Amorim de Miranda. (1973) 

• 57 - Jaime Petit da Silva, brasileiro, casado, nascido em 18 de junho de 1945 em lacanga-
filho de José Bernardino da Silva e Julieta Petit da Silva. (1973) 

58 - Jana Moroni Barroso, brasileira, solteira, nascida em 10 de junho de 1948 em Fortaleza 
filha de Benigno Girão Barroso e Cirene Moroni Barroso. (1974) 

59 - João Alfredo Dias, brasileiro, nascido em 23 de junho de 1932 em Sapé-PB, filho de Alf do  
Ulisses Gonçalo e Amélia Gonçalo Dias, sapateiro e trabalhador do campo. (1964) 

60 - João Batista Rita, brasileiro, casado, nascido em 24 de junho de 1948 em Braço Norte-SC, 
filho de Graciliano Miguel Rita e Aracy Pereira Rita. (1973) 

61 - João Carlos Haas Sobrinho, brasileiro, nascido em 24 de junho de 1941 em São Leopo o-
RS, filho de Idelfonso Haas e Ilma Haas. (1972) 

62 - João Gualbeno Calatrone, brasileiro, nascido em 7 de janeiro de 1951 em Nova y5necia-
filho de Clotildio Calatrone e Osoria Calatrone. (1974) 

63 - João Leonardo da Silva Rocha, brasileiro, nascido em Salvador-BA, filho de Mario Roch e 
Maria Natalia da Silva Rocha. (1974) 

64 - João Magna Melo, brasileiro, casado, nascido em 18 de agosto de 1919 em Palmares-PE, 
filho de Sebastião Massena Melo e Olímpia Melo Maciel. (1974) 



65 - Joaquim Pires Cerveira, brasileiro, casado, nascido em 14 de dezembro de 1923, em anta 
Maria-RS, filho de Marcelo Pires e Auricela Goulart Cerveira. (1973) 

66 - Joe! José de Carvalho, brasileiro, solteiro, nascido em 13 de julho de 1948 em MuriaélMG, 
filho de Ely José de Carvalho e Esther José de Carvalho. (1974) 

67 - Joel Vaxo,nctIos Santos, brasileiro, solteiro, nascido em 9 de agosto de 1949 em Nazaré BA, 
filho de João Vicente Vasconcelos Santos e Elza Joana dos Santos. (1973) 

68 - Jorge Leal Gonçalves Pereira brasileiro, nascido em 25 de dezembro de 1938 em Salvador-
BA, filho de Enéas Gonçalves Pereira e Rosa Leal Gonçalves Pereira. (1970) 

69 - Jorge Oscar Adur, (padre) argentino, nascido em Nogoya, província de Entreiros. (1978) 

• 70 - José When°, Bronca, brasileiro, nascido em 8 de setembro de 1934 em Porto Alegre-RS, 
filho de Huberto Atteo Bronca e Ermelinda Mazaferro Bronca. (1974) 

71 - José Lavechia, brasileiro, nascido em 25 de maio de 1919 em São Paulo-SP, fino de i..eo 
Lavechia e Felicia Mateus Lavechia. (1974) 

72 - José Lima Piauhy Dourado, brasileiro, nascido em 24 de março de 1946 em Barreiras-3A, 
filho de Pedro Piauhy Dourado e Anita Lima Piauhy Dourado. (1974) 

73 - José Maria Ferreira Araújo, brasileiro, casado, nascido em 6 de junho de 1941 no 
filho de José Alexandre de Araújo e Maria da Conceição Ferreira de Araújo. (1970) 

74 - José Maurflio Patricia brasileiro, nascido em 1943 em Santa Tereza-ES, filho de Joaq im 
Patrício e Isaura de Souza Patrício. (1974) 

75 - José Montenegro de Lima, brasileiro, solteiro, nascido em 1948 no Ceará. (1975) 

76 - José Porfirio de Souza, brasileiro, casado, nascido em 27 de julho de 1912 em Pedro Afo so- 
• GO. (1973) 

77 - José Roman, brasileiro, nascido em 4 de outubro de 1926 em São Paulo-SP. (1974) 

78 - José Toledo de Oliveira, brasileiro, nascido em 17 de julho de 1941 em Uberlândia- G, 
filho de José Sebastião de Oliveira e Adaide de Toledo de Oliveira. (1972) 

79 - Kleber Lemos da Silva, brasileiro, nascido em 21 de maio de 1942 no Rio de Janeiro-
filho de Norival Euphrosino da Silva e Karitza Lemos da Silva. (1972) 

80 - Libero Giancarlo Castiglia, italiano, nascido em 4 de julho de 1944 em Corenza, filho de 
Luigi Castiglia e Elena Gibertini Castiglia. (1973) 

81 - Lourival de Moura Paulino, brasileiro, nascido em Xambiog-PA, filho de Joaquim Moira  
Cambino e Jardilina Santos Moura. (1974) 

82 - Lucia Maria de Souza, brasileira, solteira, nascida em 22 de junho de 1944 em São Gonçalo-
RJ, filha de José Augusto de Souza e Jovina Ferreira. (1973) 



83 - Lucio Petit da Silva, brasileiro, nascido em 1' de dezembro de 1941 em Piratininga-SP, filho 
de José Bernardino da Silva Júnior e Julieta Petit da Silva. (1973) 

84 - Luís Eurico Tejera Lisbda, brasileiro, casado, nascido em 29 de janeiro de 1948 em 
União-SC, filho de Eurico Siqueira Listam e Célia Teju* Lisbda. (1972) 

85 - Luis Inácio Maranhão Filho, brasileiro, casado, nascido em 25 de janeiro de 1921 era 
RN, filho de Luis Inácio Maranhão e Maria Salmd Maranhão. (1974) 

86 - 'Luiz Almeida Aradjo, brasileiro, nascido em 27 de agosto de 1943 em Anadia-AL, fillD de 
João Rodrigues de Araújo e Maria José Mendes de Almeida. (1971) 

87 - Lufz René Silveira e Silva, brasileiro, solteiro, nascido a 15 de julho de 1951 no Rio de 
Janeiro-RJ, filho de René de Oliveira e Silva e Lulita Silveira e Silva. (1974) 

• 88 - Luiz Vieira de Almeida, brasileiro, casado, com um filho, morava em Bocaba. (1973) 

89 - Lufza Augusta Garlippe, brasileira, solteira, nascida a 16 de outubro de 1941 em Araraq 
SP, filha de Armando Garlippe e Durvalina Santomo. (1974) 

90 - Manoel Alexandrino, brasileiro, nascido na Paraíba, morava no Engenho de Marad. (1974 

91 - Manuel José Nurchis, brasileiro, nascido em 19 de dezembro de 1940 em São Paulo- P, 
filho de José Francisco Nurchis e Rosalina Carvalho Nurchis. (1972) 

92 - Márcio Beck Machado, brasileiro, nascido em 14 de dezembro de 1943 em São Paulo- P, 
filho de Otávio Menezes Machado e Edna Beck Machado. (1973) 

93 - Marco Antônio Dias Batista, brasileiro, solteiro, nascido em 7 de agosto de 1954 eira 
Sorocaba-SP, filho de Waldorniro Dias Batista e Maria de Campos Batista. (1970) 

94 - Marcos José de Lima, brasileiro,  nascido no Espirito Santo, ferreiro. (1973) 

95 - Maria Augusta Thomaz, brasileira, solteira, nascida em 14 de novembro de 1947 em Leme- 
• SP, filha de Aniz Thomaz e Olga Michael Thomaz (1973) 

96 - Maria Celia Corria, brasileira, nascida em 30 de abril de 1945 no Rio de Janeiro-RJ, filha 
Adgar Corria e Irene Corria. (1974) 

97 - Maria Lúcia Petit da Silva, brasileira, solteira, nascida a 20 de março de 1950 em Agudos 
SP, filha de José Bernardino da Silva Júnior e Julieta Petit da Silva. (1972) 

98 	Mariano Joaquim da Silva, brasileiro, casado, nascido a 2 de maio de 1930 em Turibadba 
PE, filho de Antonio Joaquim da Silva e Maria Joana Conceição. (1970) 

99 - Mário Alves de Souza Vieira, brasileiro, casado, nascido a 14 de fevereiro de 1923 em Santa 
Fé-BA, filho de Romualdo Leal Vieira e Juli?ta Alves de Souza Vieira. (1970) 

100 - Maurício Grabois, brasileiro, casado, nascido em 2 de outubro de 1912 em Salvador-BA, 
filho de Agostim Gr.,Dois e Dora Grabois. (1973) 



101 - Miguel Pereira dos Santos, brasileiro, nascido em 12 de julho de 1943 em Recife-PEj filho 
de Pedro Francisco dos Santos e Helena Pereira dos Santos. (1972) 

102 - Nelson de Lima Piauhy Dourado, brasileiro, nascido em 3 de maio de 1941 em Jacobina-BA, 
filho de Pedro Piauhy Dourado e Anita Lima Piauhy Dourado. (1974) 

Maitce V.t.na e Ps -45 VeNnt•es (1975) 

104 - Jickierto Armando Habcger, argentino, jornalista, passaporte com nome de Hector 
Cuello• (1978) 

103 - Nestor Veria brasileiro, nastMo ern )9 de maio de 1915 em Ribeirão Preto-SP, f o de 
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• 105 - Onofre Pinto, brasileiro, nascido em 26 de janeiro de 1937 em Jacupiranga-SP, filho delúlio 
Rosário e Maria Pinto Rosário. (1974) 

106 - Orlando da Silva Rosa Bonfim Júnior, brasileiro, casado, nascido em 14 de janeiro de 1915 
em Santa Tereza-ES, filho de Orlando da Silva Rosa Bonfim e Maria Gasparini Bonfim. 
(1974) 

107 - Orlando Momente, brasileiro, casado, nascido em 10 de outubro de 1933 em Rio Cl 	SP, 
filho de Álvaro Momente e Antonia Rivelino Momente. (1973) 

108 • Osvaldo Orlando da Costa, brasileiro, nascido em 27 de abril de 1938 em Passa Quatro-MG, 
filho de Jose Orlando da Costa e Rita Orlando dos Santos. (1974) 	 1 

109 - Paulo César Botelho Maun, brasileiro, solteiro, nascido em 5 de outubro de 1945 no 
Janeiro-RJ, filho de Cristovam Sanches Massa e Laís Maria Botelho Massa. (1972) 

110 - Paulo Costa Ribeiro Bastos, brasileiro, nascido em 16 de fevereiro de 1945 em Juiz de 
MG, filho de Othon Ribeiro Bastos e Maria do Carmo Costa Bastos. (1972) 

111 - Paulo de Tarso Celestino da Silva, brasileiro, nascido em 26 de maio de 194.4 em Mo 	os- 
GO, filho de Pedro Celestino da Silva Filho e Zuleika Borges Pereira Celestino. (1971) 

112 - Paulo Mendes Rodrigues, brasileiro, nascido em 25 de setembro de 1931 em Cruz Alta-RS, 
filho de Francisco Alves Rodrigues e °tília Mendes Rodrigues. (1973) 

113 - Paulo Roberto Pereira Marques, brasileiro, nascido em 14 de maio de 1949, em Pains-
filho de Silvio Marques Carrilho e Maria Leonor Pereira Marques. (1973) 

114 - Paulo Stuart Wright, brasileiro, casado, nascido em 2 de julho de 1933 em Herval D' 
SC, filho de Lathan Ephraim Wright e Maggie Belle Wrigth. (1973) 

115 - Pedro Alexandrino de Oliveira Filho, brasileiro, solteiro, nascido em 19 de março de 1 
em Belo Horizonte-MG, filho de Pedro Alexandrino de Oliveira e Diana Piló de Olive 
(1974) 
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116 - Pedro Inácio de Araújo, brasileiro, morava em Miriri-PB. (1974) 

117 - Rarnires Maranhão do Valle, brasileiro, nascido em 2 de novembro de 1950 em Recife-PE, 
filho de Francisco Clóvis Marques do Valle e Agrícola Maranhão do Valle. (1973) 



(Fls 

Rubr 

118 - Rodolfo de Carvalho Troiano, brasileiro, nascido em 1950 em Juiz de Fora-MG, filho 
Rodolfo Troiano e Geny de Carvalho Troiano. (1974) 

119 - Rosalindo Souza, brasileiro, nascido em 2 de janeiro de 1940 em Caldeirão Grande-B, 
filho de RosaivoCypriano Souza e Lindaura Correira de Souza. (1973) 

- 120 - Rubens Beirodt P ra, brasikirn, casado, nascido em 26 de setembro de 1929 cio Santos-S 
filho de Jaime de Almeida Paiva e Aracy Beirodt Paiva. (1971) 

121 - Ruy Frazão Soares, brasileiro, casado, nascido em 4 de outubro de 1941 em São Luis-MA; 
filho de Mario da Silva Soares e Alice Frazão Soares. (1974) 

122 - Ruy Carlos Vieira Berbert, brasileiro, solteiro, nascido em 16 de dezembro de 1947 em 

• 
Regente Feij6-SP, filho de Ruy Thales Jaccond Berbert e Otilia Vieira Berbert (1972) 

123 - Sérgio Landulfo Furtado, brasileiro, solteiro, nascido em 24 de maio de 1951 em Sen-inha-
BA, filho de George Furtado e Diva Furtado. (1972) 

124 - Stuart Edgar Angel Jones, brasileiro, casado, nascido em 11 de janeiro de 1946 em Salvador-
BA, filho de Norman Angel Jones e Zuleila Angel Jones. (1971) 

125 - Suely Yumiko Karnayana, brasileira, solteira, nascida em 25 de maio de 1948 em Coronel 
Macedo-SP. (1973) 

126 - Telma Regina Cordeiro Corra, brasileira, casada, nascida em 23 de julho de 1947 no Rio de 
Janeiro-RJ, filha de Luiz Durval Cordeiro e Celeste Durval Cordeiro. (1974) 

127 - 'Thomaz Antônio da Silva Meirelles Neto, brasileiro, casado, nascido em l• de julho de 1937 
em Patintins-AM, filho de Togo Meirelles e Maria Garcia Meirelles. (1974) 

128 - Tobias Pereira Júnior, brasileiro, nascido em 16 de novembro de 1949 no Rio de Janeiro-RJ, 
filho de Tobias Pereira e Emilia Barreto Pereira. (1974) 

• 129 - Uirassu de Assis I3z,;ista, brasileiro, solteiro, nascido em 5 de abril de 1952 em Itapicuru-BA, 
filho de Francisco de Assis Batista e Adinalva Dantas Batista. (1974) 

130 - Vandick Reidner Pereira Coqueiro, brasileiro, casado, nascido em 09 de dezembro de 1949 
em Boa Nova-BA, filho de Arnóbio Santos Coqueiro e Elza Pereira Coqueiro. (1974) 

131 - Virg-flio Gomes da Silva, brasileiro, casado, nascido em 15 de agosto de 1933 em Sitio Novo 
(Santa Cruz)-RN, filho de Arnóbio Santos Coqueiro e Elza Pereira Coqueiro. (1969) 

132 - Vitorino Alves Moitinho, brasileiro, solteiro, nascido em 3 de janeiro de 1949 na Bahia,NO 
de Isaú Lopes Moitinha e Yolinda Alves Moitinha. (1973) 

133 - Walqufria Afonso Costa, brasileira, casada, nascida em 2 de agosto de 1947, filha de Edwin 
Costa e Odete Afonso Costa. (1974) 

134 - Wálter de Souza Ribeiro, brasileiro, casado, nascido em 24 de setembro de 1924 em Te6filo 
Otoni-MG, filho de Benedito Ribeiro e Maria Natalícia de Souza Ribeiro. (1974) 



nascido na Arlindo Ribe Bahia, filho de 

21 de abril de 1942 em São Paulo-SP, filhe de 

135 - W81ter Ribeiro Novaes, Brasileiro, casado, 
Maria Rosalinda Ribeiro, (1971) 

136 - Wilson Silva, brasileiro, casado, nascido em 
João Silva e TJgia Vilaça Silva. (1974) 

• 
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ANEXO it 

TABELA PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

(ART. 5') 

Idade na data do 

• Desaparecimento 

Expectativa Média de Sobrevida 

Homens 	Mulheres 

16 - 20 45,74 50,75 

21 - 25 41,37 46,1 

26 - 30 37,12 41,53 

31 - 35 32,96 37,06 

36 - 40 22,93 32,7 
41 - 45 25,06 28,48 

46 - 50 21,37 24,38 

51 - 55 17,9 20,45 

56 - 60 14,66 16,73 

61 - 65 11,67 13,27 

• 
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PROCESSO Nº 0301/ 96 , de 04/04/96. 

REQUERENTE : ATALMILCA ORTIZ NOVAIS ( ESPOSA ) 

DESAPARECIDO POLÍTICO : WALTER RIBEIRO NOVAES 

Senhor Presidente, 

A requerente é esposa do desaparecido e apresentou 
documentação que a habilita ao recebimento de indenização. 

Anexou Certidão de Casamento ás fls.14. 

A lei n° 9.140/95, Anexo I , consta sob o n° 135, descrito da 
seguinte forma: 

"135 — WALTER RIBEIRO NOVAES, Brasileiro, casado, 
nascido na Bahia, filho de Arlindo Ribeiro e Maria Rosalinda 
Ribeiro, (1971)" 

Para efeito de indenização, em consonância com o artigo 11 e 
seus parágrafos, a requerente faz jus a importância de R$ 98.880,00 
(noventa e oito mil oitocentos e oitenta reais),a qual se baseia nos seguintes 
cálculos: 

ÉPOCA DO 
DESAPARECIMENTO 

IDADE NA DATA DO 
DESAPARECIMENTO 

EXPECTATIVA MÉDIA 
DE SOBREVIDA 

VALOR 
ÚNICO (R$) 

VALOR TOTAL 
INDENIZAÇÃO (R$) 

1971 32 32,96 3.000,00 98.880,00 

Registre-se, para efeito da aplicação da Lei que a requerente 
deverá ser indenizada no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais ) por força 
do dispositivo contido no artigo 11, § 12  da mencionada Lei. 

V.Sa. 
Estas são as informações e valores que submeto a apreciação de 

Brasília, 16 	lho de 1998. 

 

 

Argep Ram s da Silva 
Assessor Técnic da Comissão 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
COMISSÃO ESPECIAL 

LEI Nº 9.140/95 

A Comissão Especial criada pela Lei n° 9.140, de 04 de dezembro 

de 1995, no uso da atribuição estabelecida no Inciso III do art. 4°, do citado 

Diploma Legal, 

RESOLVE: 

Deferir o requerimento formulado por ATAMILCA ORTIZ NOVAIS, 

com base no art. 10 e seus parágrafos, ESPOSA de WALTER RIBEIRO 

NOVAIS, conforme avaliação da documentação constante do Processo 

Desaparecidos Políticos n° 0301/96 , de 04/04/96. 

Em decorrência, a requerente poderá receber indenização a título 

reparatório a importância de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), conforme dispõe 

o art. 11 da referida Lei, após publicação de Decreto do Senhor Presidente da 

República. 

Brasília, 	de julho 
2 

C_42iguel (Rea 	únior 

ComIssáo Especial - Lel 9140/95 

Presidente 
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SEÇ O 1 

Diário Oficiá 
IMPRENSA NACIONAL 	 BRASÍLIA - DF 

) CXXXVI - N° 141 	 SEGUNDA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 1998 NÃO PODE SER VENDIDO 
SEPARADAII7ENTE 

S um á rio 

rÉRio DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO (*) 	39 
FÉRIO DA CULTURA 	39 
FÉRIO DO TRABALHO (*) 	42 
FERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 	42 
FÉRIO DA AERONÁUTICA 	45 
FERIO DA SAÚDE (*) 	45 
TÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO 	46 
FERIO DE MINAS E ENERGIA (*) 	47 
TERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 	55 
TERIO DAS COMUNICAÇÕES 	58 
FERIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO (5) 	62 
FERIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (*) 	69 

,ADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO DAS PROFISSÕES LIBERAIS 	69 
R JUDICIÁRIO 	71 

E 	71 

da DIJOF: órgãos sujeitos à publicação no caderno eletrônico. 

...Atos do Poder Executivo 

DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1998 

Concede indenização à família de pessoa desaparecida o., 

morta em razão de participação. ou acusação de participação, 

em atividades políticas. no período de 2 de setembro de 1961 a 

IS de agosto de 1979. 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 

ício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição que lhe confere o art. 

ciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2° do art. II da Lei n' 9.140. de 4 de 

abro de 1995, c o parecer da Comissão Especial instituída pelo art. 4' da citada Lei, 

DECRETA: 

Art. 1° Ficam concedidas, na forma dos arts. 10 e 11 da Lei n° 9.140, de 4 de 

tbro de 1995 as indenizações aos beneficiários constantes do Anexo a este Decreto. 

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

Brasília, 24 de julho de 1998; 177°  da Independencia e 110-  da Repúblic.. 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL 
Renan Calheiros 

Anexo 

BENEFICIÁRIO DESAPARECIDO/ MORTO PARENTESCO NDENIZAÇÃO 
RS 

Atamilca Orla Novaes Walter Ribeiro Novaes cônjuge 100.030.00 

Felicia Reicher Madeira e Ruth Reicher Brunstein Gelson Reicher irmãs 124.110.00 

Maria da Conceição Alves dos Santos Neide Alves dos Santos filha 111.180.00 

Jorge Delizoicov e Liubovi Gradinar Delizoicov Premias Delimites pais 137.220.00 

Roque Aparecido da Silva João Domingues da Silva irmão 137.220.00 
Marcos António do Prado Valladares da S. Lima Marcos António da Silva Lima filho 111.360.00 
Walderés Nunus Loureiro Eduardo Antônio Fonseca filha 124.110.00 
Nilsa Cunha Hamilton Fernando Cunha irmã 111.360(X) 
Hildegard Beatriz Angel Bogossian ZAI leika Angel Jones filha 100000.00 

Clédia Freire Carneiro Eiraldo de Palha Freire irmã 124.110.00 

Presidência da República 

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 

Comissão Nacional de Energia Nuclear 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 
DESPACHOS 

Proponho a lnexigibilidade de Licitação para a Contratação abaixo. de acordo como disposto rio caput do artigo 2' 
da Lei n° 8 666. de 21106/93. com  redação dada pela Lei n°  8 883, de 08/06/94, e no parecer da Procuradona 
Jurídica. constante a folha n° 13 
Processo n° 01038000728/98 
ASSUNTO Sistema de Análise de Imagens composto de 03 (treis) microcomputadore com as seguintes 
configurações Processor Intel 350 mhz Pentium II processor with 512K cache: Memore- 128 nb sdram expanclable 
to 384. Monitor ev700 17inch color monitor 115 9 mch viewable areal: Graphics Accelernor. ATI 8 mb agp 
graphics accelerator: Hard Drive 10 eb ultra ata hard dnve. Hard Dnve• 4gb ultra ata hard dnvet Floppv Dnve 
3.5inch 1 44mb diskene dnve. CD-RO)t I3X MUN. / 32X MAX CD-ROM: Multimedia Patkage Sound blaster 
le X sound CARD&GCS100; Speakers by altec case' E-Senes DESKTOP CASE: NETWORK CARD 3COM PC I 
10/100 Twisted pair ethemet. IOMEGA Dnve Iomega internai zip dnve W/2 zip dnve issks. KEYBOARD 
104-keyboard. Mouse MS intellimouse mouse & gatway mouse pad. Operating sustem Windows INT 4.0. Pnnur 
HEWLETT-Packard deskiet 722C onnter. Scanner HP5100CSE Scanner. MCAFEE anu-virus software.  MCZ 
anu vinis softssare. e de 01 (um) notebook com a seguinte configuração. Screen 12 I nch suga hoa th,), 
performance addressing) display. Processor. Intel 200 mhz pentium processor winmx tecncloity and 512 caca.:. 
Memore. 16 mb sdram available with a 12 linch sura hpa displav. Graphics Accelerator 128 4it acceierator 
vsdeo memorv. Hard Dnve-  2 eb uma ata hard drive. Floppv dose simultaneously Integrated 8X min /20X mas 
CD-ROM dose & 1 44MB 3 51NCH fioppy diskene drive. Multimedia Package unegrated 16-BIT sound. mero 
speakers. internai microphone, headphoneispeaker Jack. line-in and line-out mie tacks, E tpansion siots TWO 
socketed pcmcia nue 11 slots. Banery NINIH Innen' and AC pack: Keyboard. Full-size 85-hey keyboard with MS 
windows 95 kevs. Mouse ez padls pomtmg device. Carmng case casual carrying case. Addnional Softwa:a 
Mcafee anu vinis software; operanng sustem. Microsoft windows 98 
FAVORECIDO Gateway 2000 
VALOR Estimado em RS 13.000.00 (Treze mil reais) 
Inexigibilidade de licitação por se tratar de fornecedor exclusivo 

Belo Horizonte, 20 de julhc de 1998 
ANTÔNIO FLAVIO DOS REIS 

Chefe da Divisão de Suprimento 

Homoloeo a Inexigibilidade de Licitação para aquisiçao acima especificada. conforme pi reter da Procuradoria 
Jundica. constante a folha n' 13. de acordo com o disposto no capuz do artigo 25. da Lei n° 8 666. de 21/06/93. cor-
a redação ciada pela Lei ri' 8 883. de 08/06/04 

Belo Horizonte, 20 de julho de 1998 
ANTÓNIO HELANO DE LEORNE F TRREIRA 

Gerente do Núcleo de Anojo icyristico 

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação, tendo em vista o parecer da Pro,,radona Jundica. constante a folha n° 

em cumprimento ao disposto no artigo 26. da Lei n° 8 666/93. com  a redaçao daaa peia Lei ri° 8 883. de 08/06194 

Belo lidrizonte, 20 de julho de 1991.= 
SILVESTRE RAIANO SOBRINHO 

22/98 , 	 Superintender te 

PÁGINA 
)O PODER EXECUTIVO 	  
)ÊNCIA DA REPÚBLICA 	  
rÉRIo DA JUSTIÇA (*) 	3 
rÉium MARINHA 	8 
TÉR 	FAZENDA (*) 	
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MÁRIO DE QUEIROZ PIERRE 
TABELIÃO 

MARIO LÚCIO GOMES DE QUEIROZ PIERRE 
MARIA DO P. S. QUEIROZ P. DOS SANTOS 
MARIA DE FÁTIMA PIERRE DA COSTA 

SUBTABELIÃES 
MATRIZ: Av Presidente Dutra n* 167 - São Raimundo 

Fone (092) 671-6577 - Fax.  671-6377 
SUCURSAL Av Castelo Branco, n° 1071-A - Cachoeinnha 

Fone (092) 232-6016 - Fax. 232-3075 
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PROCURAÇA0 que fa: ATAMILCA 

-01- 

-143- 

-083- 

ORTIZ NO AIS C 

SAIBAM quantos esta pública procuração 
bastante virem, nue aos dois (02) dias do mès de outubro do Ano 
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus de Cristo, de mil novecentos 
e noventa e oito (1998), nesta cidade de Manaus, Capital do 
Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, na Sucursal 
do meu Cartório, na Avenida Castelo Branco, no 1.071-A, Bairro da 
Cachoeirinha, perante mim. Tabelião. compareceu como outorgante 
ATAMILCA ORTIZ NOVAIS, brasileira, amazonense, viúva, pedagoga, 
residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Barcelos. número 
2421 - Bairro da Cachoeirinha, portadora do Passaporte número C I 
638388, expedido pela República Federa] do Brasil 	reconhecida 
como a própria por mim, Tabelião, a vista dos documentos 
apresentados. do (que dou fé. E. me foi dito que por este público 
instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador D. 
SEBASTIA0 BARBOSA DE SOUZA, brasileiro, advogado, com Escritório 
á Rua Ophir José Braz. número 20C. Sala 03 - Setor Central - 
Luziãnia-Goias, e devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do 
Brasil - Secção de Doias, sob o número 178:3: A que confere os 
mais amplos e gerais poderes "AD JUDICIA E ET EXTRA", a fim de 
que possa defender os interesses e direitos 	da outorgante, 
perante qualquer Juizo, instancia ou Tribunal. Repartição - 
Pública. Autarquia ou Entidade paraestatal. propondo 8C:Á° 
competente em que a outorgante seja autora ou reclamante e 
defendendo-a quando for réu, interessada ou requerida, podendo 
reclamar, conciliar, desistir, transigir, fazer acordo, recorrer, 
receber e dar quitação, confessar, firmar compromisso, prestar 
deciaraçoes, receber citação. bem como substabelecer 2 presente, 
com ou sem reservas de poderes, se assim lhe convier e praticando 
todos os atos necessarios para c bom e fiel desempenho deste 
mandato dando tudo por bom, firme e valioso especialmente 
funcionar ou atuar junto ao MINISTERIO DA JUSTIÇA - COM SAO 
ESPECIAL, instituída pela 	no 9.140/9, no nrooess 
indenização do desaparecimento Político WALTER RIBEIRO NOVAIq 
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tire. YP- ç se 2Ŝ 0 li I g 

o disse, do QUE' dou fé, e me pediu este 
lhe li, e, achando conforme, aceitou 
disoensadas as testemunhas. de acordo 
da Correqedoria Geral de Justiça de E 
dou fé. Eu, MARIO DE QUEIROZ PIERRE, 
subscrevo e assino. O Tabelião. MARIO 
02 de outubro de 1998. (a 	MI. « A 
hoje 	pela 	primeira 	vez. Eu, 
subscrevo e assino em oc )lico e ras( 

O TabJlia 
MAR!OL 

WR!A P. S 

instrumento, o qual 
outorgou, e assina, sendo 
con o Provimento 	07/81, 

do do Amazonas, 
belião a fiz 
QUEIROZ PIERRE. 

TIZ NOVAI 

do que 
digitar, 
Manaus, 

asladada 
Tabelião a 



o 
SEXTO Opje 

,o o 
do7 sgks 
gt 

dtfL-c7 (41„ ire 

ttP,,„y o di 
MÁRIO DE QUEIROZ PIERRE 

61_ 	 TABELIÃO 
MARIO LÚCIO GOMES DE QUEIROZ PIERRE 
MARIA DO P. S. QUEIROZ P. DOS SANTOS 
MARIA DE FÁTIMA PIERRE DA COSTA 

SUBTABELIÃES 
MATRIZ: Av Presidente Dutra, o° 167 - São Raimundo 

Fone (092) 671-6577 - Fax 671-6377 
SUCURSAL Av Castelo Branco, n° 1071-A - Cachoeirinha 

Fone (092) 232-6016 - Fax 232-3075 

MANAUS 	-AMAZONAS 

TABELIONATO SEGUNDO DE NOTAS 

LU ZIÂNI A - GOIÁS 

AUTENTICAÇÃO 

De acordo com o artigo 2' do I.ecreto Lei n' 2.146 

25104140, AUTENTICO este documento, o qual é 

fiel reprodução do original. Dou fé. 

j_ 	 

R.ASIL 
C ART(51,.. . SEXTO Llí r
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, ruF 	 i
. 	 -Til- 
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tR ?SIADO 

-143- 

AAriro uri 
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LI RO 

G. O, TIRoz plERv. e • HAS 	-(_)8.3;— MARI.A P. SOCCD.';:3 O. P. DOS SM/TOS MARIA DE F.ATii,!A P IRRE. DA CO.3 SLIGIArsoks 

Advogado 
nn viu 	rF o31512%12 , 4,40 

A AMILCA ORTIZ NO 

CUNHA 
vente Escr 	

SAIBAM quantos esta pública procuração 
e. 

bastante virem, que aos dois (02) dias do mós cie outubro do Ano 
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus de Cristo, de mil novecentos 
e nota e oito (1995), nesta cidade de Manaus, Capital do 
Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, na Sucursal 
do meu Cartório. na Avenida Castelo Branco. no 1.071-A, Bairro da 
Cachoeirinha, perent.e mim. Tabelião, compareceu como outorgante 
ATAMILCA ORTIZ NOVAIS, brasileira. amazonense, viúva, pedagoga. 
residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Barcelos, número 
2421 - Bairro da Cachoeirinha, portadora do Passaporte número C I 
630358, expedido pela República Federal do Brasil; reconhecida 
como a própria por mim. Tabelião, a vista dos documentos 
apresentados, do que dou fé. E, me foi dito que por este público 
insU-umemto. nomeia e constitui seu bastante procurador DR. 
SEBASTIAO BARBOSA DE SOUZA, brasileiro, advogado, com Escritório 
á Rua Ophir ,Jose Br-a. , número 200, Sala 03 - Setor Central - 
Luziânia-Ooias, e devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do 
Brasil - Secção de Bóias, sob o número 1703: A que confere os 
mais amplos e gerais poderes "AD JUDICIA E ET EXTRA". a fim de 
que possa defender os interesses e direitos 	da outorgante, 
perante qualquer Juizo, Instancia ou Tribunal. Repartição 
Publica. Autarquia ou Entidade paraestatal, propor-ido ação 
competente em que a outorgante seja autora ou reclamante e 
defendendo-a quando for réu, interessada ou requerida, podendo 
reclamar, conciliar, desistir, transigir, fazer acordo, recorrer. 
receber e dar. quitação, confessar, firmar compromisso, prestar 
declaraçães, receber citação, bem como substabelecer a presente. 
com  ou sem reservas de poderes, se assim lhe convier e praticando 
todos os atos necessàrios para o bom e fiel desempenho des. 
mandato dando tudo por bom, firme e valioso especialmente p 
funcionar ou atuar junto ao MINISTERIO DA JUSTIÇA - COM 
ESPECIAL, instituida pela Lei. no 9.140/5, no process 
indenização do desaparecimento Político WALTER RIBEIRO NO 
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o.disse. do Que dou fé. e me pediu este instrumento, o qual 
lhe li, e, achando conforme, aceitou outorgou, e assina, sendo 
dispensadas as testemunhas, de acordo com o Provimento nº 07/81, 
da Correqedoria Geral de Justi%:a do E “Jo do Amazonas. do que 
(JOU fè, Eu, MARIO DE QUEIROZ PIERRE, 	~ião a fiz digitar, 
subscre,,o e assino. O Tabelião. MARIO 	OUEIRW PIERRE. Manaus, 
02 de outubro de 1998. (a- 	MI A 	TIZ NOVAI 	asladada 
hoje 	pela 	primeira 	vez' Eu, 	 Tabelião e 
subscrevo e assino em pCJlico e 

O Tab .1

í

i' 
tP.P.RIO 1.1 r) G. 	O/ ER e 

111,F FCA' P. S' 	>. P. C.)::S 

1-;E: kTNA F 	Gcatsu. 
Sufir.AS :)..k&ES 



1

Sex° !1- Fem.  
1 	2- Masc.  

Nac. 11- Bras. 
1 2- Estr. 

CAIXA 
	E ICA 
FEDERAL 	FICHA DE INCLUSÃO DE DADOS 

CONTA INDIVIDUAL 
Data Abertura 	 Tipo 	1 - Física 

ni 11  21 91 8 	1  2- Jurídica 
3 - Isento CPF  

Agência 	I Oper. 	Conta n° 

2c,7D -3 1001 	5 4( G2 3 	I D-1  
Cat. 

0 

Titular (nome completo por extenso 

ATAMILCIAORTI7 NOVAIS 

Endereço (logradouro e bairro) 

R 03 Q 05 CS 06 SYTMANDUR II 
Cidade I UF I CEP 

LUZIANIA 	(;0 .800-000 
Filiação JOSE ROZENO DA SILVA 

ITMBELINA ORTI7 DA SILVA 

Telefone/DDD 

621 2491  
Local nascimento 	 Data nasc. 

MANAUS/AN 	7 M3/ 57 

Pressão 

errn(:i,  
Identidade ri' 

4104413 

 

I Órgão Emissor 	UF!tI,R  I Data de emissão 	Jigling 

I SSP 	 f) i kfLidé1;€83.952-87 

& A2- (\ 	 os 
‘1 .0 ,‘ssv:.b 4,1 

Ooçoçã 
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Assinatura do Gerente 
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De acordo cem e artigo 2' do Decreto Lei n' 2.146 de 

25104140, 	r,CO este documento, o qual é 

fiel reprodução i. 	j:nal. Dou fé. 

Luziânia, 	 -1 2  

	0 
01-' St: < :5 

qõ ce 

c s 

d
a
  v

e
rd

a
d
e
.  

U7 

- - 

NUN'.010 ut niZt;fueÃo NO F 

321.783952 87 

s 

RUBÊNIA MEIRELES CUNHA 
Escrevente 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA [TA RECEITA FEDERA. 

IS 

eli), h Sr_CRETARIA DA RECEITA FEDERAI. 
4z7.--- CADASiR0 DE PESSOAS FmSicAS 
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E En 

N 0 C) 
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j ci  
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0  

C3 

AP RE St N I AI; /.0‘(~11)CUMENT O 

TABELIONATO SEGUNDO DE NOTASI 
LuziÂNIA - GOIÁS 

AUTENTICAÇÃO 

De acordo cem o artigo 2' do Decreto Lei n' 2.146 de; 
25104140, i111r:T.":1.:0 este jocumento, o qual é 
fiel reprodução i. 	jáai. Dou fé. 

Latiània__ 	 Z..  

RUBÉNIA MEIRELES CUNHA 
Escrevente 

1"5 

' (5 1 `i 
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~o EM /too O TEMIITÓRIO NACIONAL 

ESTE CARTÃO r O DOCUMENTO COMPROBATORIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO OÊ PES',OAS F1'ICAS CPF E 

DL USO IlBRICATARICI NO' CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS.  
PAPA OUALOUED ORIENTAÇÃO OE NATUREZA TRIBUTARIA, PROCURE A UNIDADE LOCAL DA SECRETARIA 

DA RECEITA FEDERAL. 

GO AGENTE EMISSOR 

2 1 	o 1 / o 2 5 5 
07'i  08  /  87  

	

DRF Manaus40 C 	a)O 	444d 
Merco Antenle R. M juss 

MAT. VOOU 

.• 	 A,' NATUR` DO FUNCIONÁRIO  RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 

tomovROO .uR or..!TRUC NO NORMATIVA DO SOF 
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EMBAIXADA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
EM ESTOCOLMO - SUÉCIA - SERVIÇO CONSULAR 

CERTIFICO, para os devidos efeitos, que a 
presente fotocópia, em anexo, composta de uma (01) página, frente e 
verso, é reprodução fiel do documento original que me foi 
apresentado ( Decreto n°2.143, de 25 de abril de 1940). O presente 
documento, que assino e faço selar com o selo de armas desta 
Embaixada, é portanto válido no Brasil, independentemente de 
qualquer autenticação ulterior (artigo 2°, do Decreto n° 84.451 de 
31.01.80). 

Estocolmo, Suécia, vinte e cinco de agosto um mil e novecentos e noventa e nove. 

Pagou:RS 05,00 OURO ou 
SEK 50,00. Tabela 432. 

REAIS-OGRO 

C 

Ana Candida Per 
Conselheira 

• 
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PÁGINA TALÃO N.° 	 

REGISTRO CIVIL 

Estado/Território de 

Comarca de 	  

Município de 	Manacapuru  

Distrito de 	 Parat ari  

NASCIMENTO N.° 5.440 

CERTIFICO que às folhas 	76 	do livro N..  15  	, do Regi ro 
• de Nascimento foi feito hoje, o assento de  Tatiana Liará Novaes 

nascida"  aos quatorze (14) 	de Junho 	 de mil novecento e 
sessenta e oito ( 1968) 

Manaus estado do Amazonas 
em 

do 	sexo .2•Içiner..ino 

filha 	de Walter Ribeiro Novaes 	., 	• 
natural Li-Wriaus/Amazunas 

e de Dona 
natural 

Atai, lca Ortiz Novaes 
Manaus estado do Amazonas 

• 
• 

São avós paternos 
e Donaltlaria 

Arlindo Ribeiro Novaes 

Rosa Lima Ribeiro 

e avós maternos 
e Dona Umbelina 

José Bezerro da Silva 
Ortiz da Silva 

Foi 
e serviram 

declarante a propria mãe 
de testemunhas Pedro Bindá, e Nemezio Nogueira Guedes 

Observações: O registro foi feito de acordo com a Lei 

	

O referido é verdade e 	dou fé. 

	

Costa do Ajaratub,-, 	02 	de 	Abril 	 de 1952 
sj/  
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Cartório Judiciário de Alarztulla op E RA TI vA 
49 

\ 	
o 

c't.4  
0 

Amazonas 
Manacapu.ru 

10. 30 às 	• 	horas e  30 	mio tos 
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EMBAIXADA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
EM ESTOCOLMO - SUÉCIA - SERVIÇO CONSULAR 

CERTIFICO, para os devidos efeitos, que a presente 
fotocópia, retro, composta de uma (01) página, é reprodução fiel do 
documento original que me foi apresentado ( Decreto n°2.143, de 25 
de abril de 1940). O presente documento, que assino e faço selar com 
o selo de armas desta Embaixada, é portanto válido no Brasil, 
independentemente de qualquer autenticação ulterior (artigo 2°, do 
Decreto n° 84.451 de 31.01.80). 

Estocolmo, Suécia, 18 de agosto um mil e novecentos e noventa e nove. 

G. 
Pagou:RS 05,00 OURO ou 	 Ana Candida Per;;Y 
SEK 50,00. Tabela 432. 	 Conselheira 

• 



PÁGINA TALÃO N.° 

-",‘, Cartório Judiciário Ce Âjaratuba 

ALMIR OLIVEIRA 
Juiz Uistrdel 

MANACAPURr 

N`1• 5 

00 

doa 

REGISTRO CIVIL 

Estado/Território de 	
Amazonas 

Manaca-ouru 
Comarca de 	  

1;ianacapuru. Município de 

Distrito de 	 Paratari  

NASCIMENTO N.° 5.441 

CERTIFICO que às folhas  76  	do livro N.° 	15  	, do Regist o 

• de Nascimento foi feito hoje, o assento de  Narcello Ribeiro Novaes 

nascido  aos treze dias  (13) 	de 
setenta (1970) 

e 
às 	horas e 10 

	
minut 8 

junho 	de mil novecentos 

em Manaus estado do Amazonas 
do sexo Masculino 

1.11h ° de  Walter Ribeiro  Novaes  
Manaus/ Amaz cnr-s natura.1 

e de Dona-Atari 	lca Ortiz Novaes 
natural Manaus/Amazonas 

São avós paternos  Arlindo Ribeiro Novaes 
Maria Rosa Lima Ribeiro e Dona 	  

• 
e avós maternos  Jose Bezeno da Silva  

Ortiz da Silva e Dona 
a propria maes 

Foi declarante 	  
e serviram de testemunhasNenaezio Nos ira Guedes e Pedro Rindá 

Observações:O  registro foi feito de acordo com a Lei 

O referido é verdade e dou fé. 
Costa  do Ajaratuba 	02  de 	Abril 	de 19  8 

z^ • 
42-7  
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EMBAIXADA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
EM ESTOCOLMO - SUÉCIA - SERVIÇO CONSULAR 

CERTIFICO, para os devidos efeitos, que a presente 
fotocópia, retro, composta de uma (01) página, é reprodução fiel do 
documento original que me foi apresentado ( Decreto n°2.143, de 25 
de abril de 1940). O presente documento, que assino e faço selar com 
o selo de armas desta Embaixada, é portanto válido no Brasil, 
independentemente de qualquer autenticação ulterior (artigo 2°, do 
Decreto n° 84.451 de 31.01.80). 

Estocolmo, Suécia, 18 de agosto um mil e novecentos e noventa e nove. 
	 • 

Pagou:RS 05,00 OURO ou 
SEK 50,00. Tabela 432. 

SELO CONSULAR An‘t, C . 
Ana Candida PerZY 

Conselheira 
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AP A.3 s jr ql hei? 

Talão N°3°97  

REPÚBLICA FEDERATIVA 

Bacharel Luiz Ouvinha 
OFICIAL DO REGISTRO CI 

Luiz Carlos Fo 
OFICIAL SUBSTIT 

Sexta Circunscrição, 3.. Zona do Estada da Gua 

CERTIDÃO D 

CERTIFICA que à fls.  282  
• 

• 

de registro de casamentos co 

ATAMILOA ORTIZ DA SILVA 

tiva do Brasil 

ATAMILCA ORTIZ NCV 

	 que passou a chamar-se: 

contraído perante o 

    

gime minutos, sob o r 

domdstica 
	  profissão 

do Este do de Atazonas 
natural_______ 

	Dr DEUCIJACIAWYDI 

e as testemunh OU  N A DIAS e SANDRA  MARIA  FERREIRA 

DIAS 

fevereiro 

d 

1968 
de mil 

solteiro 

profissão Funci0n4rio estadual.  

nai,;a1  do Esta do  da Rnhia. 

primeiro de agosto  de 1.939  	 

	  filho de 

BEIRO NOVAES e de MARIA RÇSALINA RIBEIRO 	-x -x 

Ela, estado civil 
solteira 

 



Observações • 	 

escrevente 

REGISTRO CIVIL 

Asi•-0  \ 5  S I cs 	lit 

nascida treze de dezembro de- 1946 

 

   

filha de_ AOSr 

.• 	RO SB/i0.4).CSIM.  e  fie - IIMBELINA. ORTIZ DA SILVA.. 	—x —x- 



EMBAIXADA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
EM ESTOCOLMO - SUÉCIA - SERVIÇO CONSULAR 

CERTIFICO, para os devidos efeitos, que a 
presente fotocópia, em anexo, composta de uma (01) página, frente e 
verso, é reprodução fiel do documento original que me foi 
apresentado ( Decreto n°2.143, de 25 de abril de 1940). O presente 
documento, que assino e faço selar com o selo de armas desta 
Embaixada, é portanto válido no Brasil, independentemente de 
qualquer autenticação ulterior (artigo 2°, do Decreto n° 84.451 de 
31.01.80). 

Estocolmo, Suécia, vinte e cinco de agosto um mil e novecentos e noventa e nove. 

Pagou: RS 05,00 OURO ou 
SEK 50,00. Tabela 432. 

c . 
Ana Candida Pet-2')( 

Conselheira 

 



do sexo menino 
filha de Viralter Ribeiro Novaes 

natural 
 Llanaus/Amazon.as 

e de Dona AtPfti  loa Ortiz Novaes 

natural Manaus estado do Amazonas 

São avós paternos  Arlindo Ribeiro Novaes 

e Donaltlaria Rosa  Lima Ribeiro  

e avós maternos Jose Bezeacr da Silva 
Umbelina Ortiz da Silva e Dona 
Foi declarante a propria mãe  

n.dá. e Nemezio Nogueira Guedes e serviram de testemunhas Pedrooi — 

• 

Cartório Judiciário de Ajarztuha 

TALÃO N.° 	  

MIR OLIVEIRA oo 

PÁGINA 

\CiI4 
	

#4;>  

4> 

REGISTRO CIVIL 

Estado/Território de 
	Amazonas 

Comarca de 	
 Lianac apuru 

Município de 	Manacapuru  

Distrito de 	 P arat ari  

NASCIMENTO N.° 5.440 

CERTIFICO que às tolhas 	76  	do livro N..  15  
de Nascimento foi feito hoje, o assento de 	  Tatiana Liará Novaes  

, do Registro 

quatorze (14)  	Junho nascidal   aos 	 de 	 de mil novecentos e 
sessenta e oito ( 1968) 

Manaus estaco ao Amazonas 
em 

Observações: O registro foi feito de acordo com a Lei 

O referido é verdade e dou fé. 

10:30 	 30 às 	horas e 	 minutas 

Costa do Ajaratubs. 02 de  Abril  de 1982 

4••••, 	•  

:UNA S]IIOES BAHIVROPIOIAL—AD—HOC 



PÁGINA TALÃO N.° 

Cartório Judiciário Ce Ajaratuba 

ALMIR OLIVEIRA 
Juiz Distrital 

ILLNACAPURII 

0)ERA TI I/4 
oo \c"*4  

REGISTRO CIVIL 

Estado/Território de 	Amazonas  

Comarca de 	 Manac  
1Janacapuru Município de  

Distrito de 	 Paratari  

NASCIMENTO N.° 5.441 

CERTIFICO que às folhas  76 	do livro N. 	15 	, do Registro 

de Nascimento foi feito hoje, o assento de  Marcello Ribeiro Novaes  

nascido  aos  treze dias (13) 	de 	junho 	 de mil novecentos e 
setenta (1970) 	 15: ._)0 	10 
	 às 	horas e 	 minutos 

em  Manaus estado do Amazonas 

do sexo 	s culi no  
filh o  de  Walter Ribeiro Novaes 

Manau.sj Amaz °nas 
natural 	  
	lca. Ortiz Novaes a 	e de Dona AtAirri  

natural Manaus/Amazonas 

São avós paternos  Adindo Ribeiro Novaes 
Maria Rosa Lima Ribeiro 

e Dona 	  

e avós maternos Jose Bezeno da Silva 

e Dona  Umbelina Ortiz da Silva 
a propria maes 

Foi declarante 	  

e serviram de testemunhasNemezio NojaÉira Guedes e Pedro Bindá  

Observações: 0 registro foi feito de acordo com a Lei 

O referido é verdade e dou fé. 
Costa do Ajaratuba 

 

02  de 	Abril 	de 19 82  
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Talão N. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA 

Bacharel Luiz Ouvinha 
OFICIAL DO REGISTRO CI 

Luiz Carlos Fo 
OFICIAL SUBSTIT 

tive do - Brasil 

CERTIDÃO D 	 NTO 

• 
Sexta Circunscrição, 3.. Zona do Estado da Gua 

CERTIFICA que à fls.  282 
	 3.05 
	 sob o. o  36382  

de registro de casamentos co 	 ICBEIllt£ NOVAES 	com  

ATAMILCA ORTIZ DA SIM 

contraído perante, o 
ATAWII1A ORTIZ NOV 

D DEt...,CLACIAWC 

que passou a chamar-se: 

•	 
e as testemunh 

DIAS 

no dia 	 
fevereiro 

de mil  1968  

	 minutos, sob o regime 

de_ 

solteiro 

	  profissão  Funcion4rio estadual 

na t,,,, 1  do Estndo  dn  BRhia.  

- Primeiro de agosto  de 1939  	 

Ela, estado civil 	 
solteira 

 

	  profissão 
do Estado de Atazonas 

natural _ 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Gabinete do Ministro 
Comissão Especial Lei 9140/95 
Mortos e Desaparecidos Políticos 

(ui' 

MEMORANDO 

Em 17 / 09 / 1999 . 

Memo n° 05 /99 

PARA: Sra Tereza Rodrigues 
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira 

ASSUNTO: Encaminhamento de procedimento administrativo para efeito de 
pagamento de indenização. 

Sra Tereza, 

Estamos encaminhando o procedimento abaixo relacionado para 
efeito de pagamento de indenização reconhecida pelo Decreto Presidencial 
de 24/07/98, publicado no DOU de 27/07/98, Seção 1, pág. 01. 

IA 	BENEFICIÁRIO DESAPARECIDO/ MORTO PARENTESCO INDENIZAÇÃO RS 
100.000,00 	

i 
tamilca Ortiz Novaes Walter Ribeiro Novaes cônjuge 

Atenciosamente, 

Francisc 	 acedo 	Pereira 
Secretaria E c, i iv. da Comissão Especial 
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TRASLADO 

LIVRO 

FOLHAS 

—01- 

-005— 
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MÁRIO DE QUEIROZ PI 
TABELIÃO 

MARIO LÚCIO GOMES DE QUEIROZ 
MARIA DO P. S. QUEIROZ P. DOS S 
MARIA DE FÁTIMA PIERRE DA 

SUBTABELIÃES 
MATRIZ: Av Presidente Dutra. n° 167 - São R 

Fone' (092) 671-8577- Fax: 671-6377 
SUCURSAL Av. Castelo Branco, n° 1071-A - Cach 

Fone: (092) 232-8016 - Fax: 232-3075 

MANAUS - AMAZONAS 

OIRtTO OFÍCIO Dr NOTAS 
SUO/M.4MM% C.131R9 ERRO. 1:1714,-CAWCFMNFIA 

ERIWRIGI b5 QUEIROZ rtannE 
NTOS 	TAGELINII 
OSTA 	 - - 	- 

imundiktAIRKI L.010 G. RUEIROZ PIERRI 

5,,,4tRA P. SOCORRO G. 111  (AS SANTOS 

'Ti 	• 

CART•RIS) 1 

nn IA BE FÁTIMA PIERRE DA COSTA 
SUITABELIAES 

PROCURACAO que faz ATAMILCA ORTIZ NO 

SAIBAM quantos esta pública procura; 
bastante virem, que aos vinte e três (23) dias do 	mês 
fevereiro do Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus de Crist 
de mil novecentos e noventa e nove (1999), nesta cidade 
Manaus, Capitai do Estado do Amazonas, República Federativa 
Brasil, na Sucursal do meu Cartório, na Avenida Castelo Branc 
no 1.071-A, Bairro da Cachoeirinha, perante mim, Tabeliã 
compareceu como outorgante ATAMILCA ORTIZ NOVAIS, bras.ileir 
amazonense, viúva, pedagoga, residente e domiciliada nes 
cidade, na Rua Barcelos, número 2421 - Bairro da Cachoeirinh 
portadora do Passaporte número C I 638338, expedido pe 
República Federal do Brasil, e Cartão de Identificação 
Contribuinte número 321.733.952-87; reconhecida como a própr 
por mim, Tabelião, a vista dos documentos apresentados, do q 
dou fé. E, me foi dito que por este público instrumento, nomeia 
constitui seu bastante procurador Sr. PAULO AFONSO ORTIZ 
SILVA, brasileiro, casado, bacharelando em administraçã 
residente e domiciliado na Rua 03, Quadra 05, Casa 06, Set 
Mande( II, município de Luzi.ânia, Estado de Goiás, portador 
Carteira de identidade Registro Geral número 1.267.527, expedi 
pela Secretaria de Segurança Pública de Brasilia - Distri 
Federal, e Cartão de IdentificaçNn do Contribuinte nume 
070.420.602-10; Para com amplos e especiais poderes 
representar a outorgante perante repartições públicas, federai 
estaduais, municipais e Autarquias em Geral, Cartórios, Banco 
Brasil SiA, na Caixa Económica Federal, movimentar, ass.in 
cheques, requisições de talbes de cheques; movimentar a Con 
Corrente número 254.123-4, Agência número 2223, em Brasili 
Anexo IV da Cámara dos deputados e, demais Bancos, privado 
estatais, sediados em qualquer parte do território naci 
podendo fazer abertura e encerramento de firma privada, ab 
movimentar e liquidar contas bancárias, comprar e 
automóveis, móveis, assinar endossar e descontar cheques, 
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os, requisitar talonÉrios, 

subscrevo e assino em pú 
ico 

e ra 
`---1 R yr5 
SEI 

a 

lio,  
12 EM NIM REN LE 

C.R.S. 504 BLOCO A LOJA 164-0 : 41-3334 
BRASILIA 

da 
Ab 11 d 

HANCA o 

IERRE DOS. 
. ....... 

199 
rdade. 

RECONHECO e dou-  fe' 
SINAL PUBLICO de: 
0008065-MARIA DO P. 

SANTOS.... 

Em testemunho__ 
BRASILIA, 29 d 

05-GERALDO C. OLI EIR 	DA SILVA 
MANOEL Di 	OS NETO 

ESCREVENTES AUTORIZADOS 

s' 

assinar 	requerimentos, 
deciaraçbes, recibos, receber e dar quitaçbes, apresentar e 
restituir documentos, pagar taxas e impostos, promover registros, 
averbaçbes re-ratificaçOes, assinar todo e qualquer documento 
Junto ao DETRAN, em qualquer parte do Território Nacional, 
companhias de Seguros, e onde mais com esta se apresentar e tudo 
mais praticar para o bom e fiel desempenho deste mandato, 
inclusive substabelecer. 	Assim o disse, do que dou fé, e me 
pediu este instrumento, o qual lhe li, e, achando conforme, 
aceitou outorgou, e assina conforme minuta apresentada, sendo 
dispensadas as testemunhas, de acordo com o Provimento no 07/81, 
da Corregedoria Geral de Justiça do Est o do Amazonas, do que 
dou fé. Eu, MARIO DE QUEIROZ PIERRE, 	beliâo a fiz digitar, 
subscrevo e assino. O Tabeliâo. MARI 	QUEIROZ PIERRE. Manaus, 
2 de fevereiro de 1999. ( 	 'T Z NOVAIS 	Trasladada 
hoje pela primeira 	, Eu, 	 Iabelião a 



Arz. 'k`I. 	Co t f 

SERV(CO PIFECCO FEDERAL 
WAV) - SISTEMA )NTURADO DE ADMIN)STRAGAO F3NANCE)RA DO GOVERNO FEDERAL 

NOTA DE 	:Y.NH G 
PAN)NA: 

3E590 	24SeU9 	NUMERO: 1999NE000064 ESPECIE4 EMPENHO DE DESPESA 

EMFUNTE a000t/00001. GA3INEn: DO MtNISTRO RJ 

LOS 	: 0O3V4414/0665-3, FONU: 224-J44 
ENDERECO 	SEDE 4 ANDAR SALA 417 - 	r.:SPLAMADA DOS M(M(STARCOS 

MUNJO O: VIM - DURMA 	 Ui': DF (:EP: 700P-M 

CREDOR 	: 321783952-97 - ATANILCA ORTIZ NOVAIS 

ENDLRECO k3 0.05 CASA 01, SYTMANDUR )) 	LUZIAM - GO 

MUNIC{PIO: 9445 - LUEANIA 	 UF: DO f',;72: 72;100-000 

OSSERVASAU / FAAL)DADE 
PARAMENTO DF )NDLNJZAGA(t A FAM1L)A DL DISAPAREODO POUTU, 

glOS : 1 30101. 0300108S400002 S5532t 0100000000 349093 000000 Reá 
TJP0 t ORD)NAk)O 	MODAUDADE DL L1G)TACAO: NAO SE APLICA 

AMPAROt 	 INC(SO: 	MOCESSW 00~99-02 
UF/MUNW)D GENEFWADO: DF / V701 
ORIGEM DD MATERCAL 
REFERENUA DA DJSPENSA 

VALOR EMPENHO : 	 100.e00,00 
LEN EL REffismm********Hu~~immu::**mitmt,**nimaumuu 
**a*****-~x*****whk*wiffitimmimm~mau~§§§§***,.ani**n 
KW*N****ffl*U*K2a*EX*K§S~UHM*K*WaM*f****EM**ME*WEIW 

SPEC(ICACAO DO MATER CAL OU S::.RV(i)11 

)1EM: 001 VALOR DO )TEM t 	 A0,0(JOM 

VALOR euE SE EM2ENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, i'ARA CONCESSAO DE 1.NDENCZACA0 
A 'AM)IA DE PESSOA DESPAREC)DA OU NORIA EM kA7A0 DE PARTMPACAO, OU ACUSA-

PARUWACAO, EM ATCVMADEG NUMAS, NU PERIODO DE 02 DE SETEM2R0 DE 
59,1 A 	DE AGOSTO DE JM, CONFORML DLCRE1U DE 24 DE JULHO DE 99O, PU3(.)CA-
DO NO DIART.0 MCI& 00 OXA 27 DE JULHO DE U9O, 

1 O 1 A 1 t 	 J60,00,00 

PEDRO ' 	kODUS 	 TERESA kODUGUES DL 1)MA 
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Page: 1 Document Name: untitled 

SIAFI99-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) 	 
27/09/99 13:04 	 USUARIO : 
DATA EMISSAO 	: 27Set99 TIPO DE OB : 11 	NUMERO : 
UG/GESTAO EMITENTE: 200001 / 00001 - GABINETE DO MINISTRO - MJ 

BANCO : 001 	AGENCIA : 3606 	CONTA CORRENTE : 
FAVORECIDO 	: 321783952-87 	- ATAMILCA ORTIZ NOVAIS 

BANCO : 104 	AGENCIA : 2223 	CONTA CORRENTE : 
NUMERO BANCARIO 	: 002677169-1 	RE000053 PROCESSO : 080010 

INVERTE SALDO : NAO VALOR : 

 

LIMA 
19990B000110 

997380632 

2541234 
01463/99-02 

100.000,00 

OBSERVACAO 
PAGAMENTO DE INDENIZAçAO A FAMILIA DE DESAPARECIDO POLITICO 

EVENTO INSCRICAO 1 
510204 1999NE000064 
560600 0199000000500 

INSCRICAO 2 	CLASSIF.1 CLASSIF.2 
334909301 

VALOR 
100.000,00 
100.000,00 

LANCADO POR : 14252880300 - LIMA 	 UG : 200001 	27Set99 
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA 

12:50 

Date: 27/09/99 Time: 12:55:44 
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27/09/1999 
1999RE00005., 

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. 	 DATA-REFERENCIA 
0.12361.CS 	 RELACAO DAS ORDENS BANCARIAS EXTERNAS 
UNIDADE GESTORA - 200001 GABINETE DO MINISTRO - MJ 	 GESTA() - 00001 TESOURO NACIONAL 
BANCO - 001 BANCO DO BRASIL S.A. 	 AGENCIA- 3606 PRES.REPUBLICA-BSB 

NUMERO NUMERO TIPO 
BANCAMO 	DA OB 	OB FAVORECIDO  BANCO AGENCIA 	CONTA  

DICACAO DE 
VALOR 1 CELAMENTO 

002677169-1 9908000110 11 ATAMILCA ORTIZ NOVAIS 	 104/2223 2541234 	 100.000,00 
TOTAL R$ 	 100.000,00 CEM  MIL REAIs.................... ....... ............................................ 

..... .......... .............................................. ............ 
......... 

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS. 

DATA 27/09/1999 - LOCAL - 

PEDRO LU RODRI ES 
- ORDE OR P/ SINATURA -  

TERESA RODRIGUES DE LIMA 
- RESP. SETOR FINANCEIRO - 

r 

BANCO DO BRASIL S. 
A Preeld&tchm da 

República (DF) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Órgão: 	GABINETE DO MINISTRO/SEOF 

Folha n.° 

Processo n.° 

Rubrica 

Arquive-se o presente processo no 
Serviço de Execução Orçamentária e Financeira 
SEOF/GM. 

GM/MJ, em 27 de setembro de 1999. 

Wold/gt, il,e3, 	Una/ 

Chefe SEOF/GM 

• 



(.5 	(C4 ilif 

Brasília (DF), 06 de março de 2001 

Ilmo. Sr. 
DR. MIGUEL REALE JUNIOR 
MD. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL 
DE DESAPARECIDOS POLITICOS 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
BRASILIA - DF 

Senhor Presidente, 

Ao cumprimentá - lo cordialmente,  
tenho a grata satisfação de vir à presenças de Vossa Senhoria, para solicitar-lhe qu 
estude com carinho e atenção, na possibilidade de determinar ao setor competent 
dessa Comissão Especial, a reproduzir na integra, através de xerox, e, n.  
possibilidade, autenticar através de funcionário, as referidas cópias, do Processo di  
desaparecido político WALTER RIBEIRO NOVAIS. 

Tal solicitação, prende-se ao fato de 
minha irmã, viuva do mesmo, está precisando dessas cópias, para sere 
apresentadas ao Governo do país, onde a mesma está residindo atualmente. 

Assim sendo, confiante na sua inteir 
disposição de melhor atender aos que procuram essa Comissão, é que faço ess 
pedido, na tentativa de merecer a atenção e o referimento desse justo pleito. 

No aguardo da atenção e 
determinação por parte de Vossa Senhoria, aproveito a oportunidade para formalizar-
lhe os meus protestos de elevada estima, consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

ORTIZ DA SILVA 
Procu 
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Ministério da Justiça 
SE/SPANCGMI/CD1 

Sistema de Controle de Documentos 

PAPELETA DE ENCAMINHAMENTO 
Data:131109B 
Hora:17:17:53 

Pág:1 
:GMISEPAR 

Número Protocolo: 08001.003629/98-45 Data Prot.: 13/10/1998 Hora Prot.: 17:13 

Espécie: CARTA Número Origem: S/N 	Data Origem:07/10/1998 

Procedência: ATNILCA ORTIZ NOVAIS 

Emitente: ATAMILCA ORTIZ NOVAIS 

Endereço: MANAUS - AM 

Assunto: VIÚVA DO EX-GUERRILHEIRO WALTER R. NOVAIS 

Interessados: 
ATAMILCA ORTIZ NOVAIS 

Resumo: 
VIÚVA DO EX- GUERRILHEIRO WALTER RIBEIRO NOVAIS, RECLAMA DA DEMORA PARA RECB R O 
QUE TEM DIREITO. PEDE UMA ATENÇÃO ESPECIAL DO SR. MINISTRO, NO SENTIDO DE 
DETERMINAR A LIBERAÇÃO DESSES RECURSOS (COMISSÃO DOS DEPARECIDOS). 

Referência: 

Anexos: 

Situação: Pendente 

Para: GM/CGG - DRA. ANA GILDA 

Órgão 

OP 
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Ministério da Justiça 

Gabinete do Ministro 

• 08001.003629/98-45 

j3/10/ 9er I 	: 

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

+061-3182515 	DEP. JOSE MELO i5 

Manaus (AM), 07 de outubro de 1998. 
Exmo. Sr. 
SENADOR RENAN CALHEIROS 
DD. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO BRASIL 
BRASILIA - DF 

Senhor Ministro, 

Ao cumprimentar V. Exa, e, ao mesmo 
tempo, em que venho a presença de V. Exa, para expor e solicitar-lhe o seguinte: 

Meu nome é ATAMILCA ORTIZ NOVAIS, 
viúva do ex-guerrilheiro WALTER RIBEIRO NOVAIS, e atualmente residindo na 

• UMÉA, na Suécia, cheguei ao Brasil dia 20 do mes passado, para receber a 
indenização do meu falecido marido. Meu irmão que reside em Brasília, está 
atendendo as exigências junto ao Ministério da Justiça, para que possa receber o 
que tenho direito, do meu casamento, nasceram dois filhos que, com a minha vinda 
ao Brasil, ficaram estudando na Suécia, fato que até esta data, não recebi qualquer 
recursos. Meu irmão todo o dia vai ao Ministério da Justiça, para verificar quando 
que devo receber o que cabe a minha pessoa e aos meus filhos. Senhor Ministro, 
não quero incriminar ninguém, mas. tem um advogado que liga para minha irmã 
todos os dias em Manaus, dizendo quem tem acesso no Ministério da Justiça, e 
quer que eu dê ao mesmo uma procuração, para que o mesmo possa receber o 
dinheiro, cobrando seus honorários, segundo meu irmão, tem um funcionário no  
Citado Ministério, na Comissão de desaparecidos políticos, chamado de Heldert qt.Le 
fala que o dinheiro não foi repassado para o inist no, para que possa ser a mim 
repassado, ocorre Senhor Ministro, conforme cópia do Diário Oficial que lhe envio, 
várias pessoas que já estiverem seus nomes publicados, já receberem# será que 
esse funcionário_ não está seguindo orientecão desse advogado. 

Senhor Ministro, gostaria de merecer de V. 
• Exa, uma atenção especial no sentido de determinar a liberação desses recursos a 

que tenho direito, peço-lhe que, caso for liberado tais recursos, peço-lhe determinar 
o repasse para a conta corrente n° 262.027-8 - Agência: 3596-3 - Banco do Brasil, 
em nome de meu irmão Paulo Afonso Ortiz da Silva. Recorro a V. Exa, porque não 
tenho mais dinheiro para permanecer no Brasil, estou vivendo as custas de meus 
irmãos, meus filhos estão sozinhos na Suécia, para mim chegar ao Brasil, peguei um 
avião até na Colombia, e cheguei em Manaus de Barco por falta de recursos 
financeiros, onde demorei quase vinte dias devido a seca nos rios no Amazonas. 

Recorro a V. Exa, por que sei que V. Exa, é 
um homem público e humano e, com certeza, saberá a aflição que estou passando 
e, pior longe de meus filhos. 

No aguardo da atenção de V. Exa, 
aproveito a oportunidade para formalizar-lhe os meus protestos de elevada estima, 
consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

Imprensa Nacional MILCA ORT 
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DECRETO DE 24 DE JULHO DE 1995 

Concede indentzacào à família de resina desaparecida ou 
morto em razão de participação. ou acusação de partkipacão, 
em ati9khsdes politkas, no período de 2 de setembro de 1961 a 
15 de agosto de 1979, 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 

exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPCBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o era, 
54, inciso IV. de Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2° do art. I I de Lei n° 9.140, de 4 de 
dezembro de 1995, e o perecer da Cornudo Especial instituida pelo art. 4° da citada Lei, 

DECRETA: 

Art. 1° Ficam concedidas, ria forma dos arta. 10 e 11 da Lei n' 9.140, de 4 de 
dezembro de 1995, as indenizaenes aos beneficiários constantes do Anexo e este Decreto. 

.An. 2° Este Decreto entra em vigor ne dera de sua publicação 

Brasilio, 24 de julho de 1998: 177' da Independencia e 110' da Repúblico. 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL 
RenaisCalheires 
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Atai:Mica Oito Noves; Waltej Ribeiro Novaes obn aze 100000 
Fende Reicher Madeira . Ruth Paleta Brunttein Gelson Reicher irmãs 124.110 
Nadada Consolei° Alua dai Santa Neide Alue doe Santos 	; filha 111.180.  
lute Delizoicov e LiubwlOradiner Deli:Mon Errardes Denodem/ pai; 137.220.  
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Presidência da República 

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 

Comissio Nacional de Energia Nuclear 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 
DESPACHOS 

10  Proponho e inexigibilidade de Licitação para a Carre 	 *, tel° abaixo, de icor com o disposto no capto do em o 25 
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Belo Horizonte, 20 de julho de 1998 
ANTONIO FLÁVIO DOS REIS 

Chefe de Divisào de Suprimento 

Homologo e Inexigibihdade de Licitação para aquinclio acima especifluda. conforme parecer da Procu 	712 
tundra. constante è folha n" 13. de acordo com o disposto no capto da anuo 25. de Lei c 8 666, de 21/06/0 COM 
a redaeão dada pela Lei n' 8 883. d 06/06/04 

Belo Horizonte, 20 de julho de 1998 
ANTÔNIO HELANO DE LEORHE FERREIRA 

Gnrente do Núcleo de Anoto Loolaticr 

Retiro e Inexigtbdidode de Licitaçào, tendo enr vira o parecer de em-. 'redor,* bui-adice. constante e folha 

em cumprimento ao disputo no artigo 26, da Lei n° 8 66693. come redacao doas Teu Lei e°  8 883  de 05'0' 

Belo H..,ilzontp, 20 de julho de 1 
SILVESTRE PA/ANO SOBRINHO 

22198 , 	 superintendente 

Imprensa Nacional 



Data Origem:27/01/99 

cecretario 
José grepri 
Esh 	Cumba Hum 

Ministério da Justiça 
SE/SbAA/CGMI/CDI 

Sistema de Controle de Documentos 

PAPELETA DE ACOMPANHAMENTO 
ata:10/02/£ 
ora:11:38:z 

Pág 
tegão : 	:SNDH/GA 

Número Protocolo: 08001.000720/99-90 Data Prot.: 01/02/99 	Hora Prot.: 15:35 

Espécie: OFÍCIO Número Origem: 13 

Procedência: SENADOR FEDERAL 

Emitente: JEFFERSON PÉRES - SENADOR 

410 	Endereço: BRASÍLIA - DF 

Assunto: REF.. A PESSOA DESAPARECIDA 

Interessados: 
ATAMILCA ORTIZ NOVAIS 

Resumo: 
PESSOAS DESAPARECIDAS OU MORTAS, POS RAZÕES POLÍTICAS, EM ESPECIAL A SRA. 
ATAMILCA ORTIZ NOVAES. 

Referência: 
E ENC. AO  DEPEN EM 19/11/99 
OBS. A CARTA DE 12/11/96 FOI CADASTRADO NO SISTEMA LIGTH 

Anexos: 

Situação: Pendente 

Para: 

Fazer a gentileza de: 

( ) Acompanhar 

( ) Agradecer 

( ) Arquivar 

( ) Divulgar 

( ) Emitir parecer 

( ) Para ciência 

( ) Responder 

Outros: 

( ) Agendar 

( ) Analisar 

( ) Conferir 

( ) Elaborar informações 

( ) Falar-me 

( ) Providenciar 
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SENADO FEDERAL 
Gabinete do Senador JEFFERSON PÉRES 

MO 	í- p  «2- fl 

OFGSJP N.° 13/99 

Senhor Ministro da Justiça  

Brasília, 27 de janeiro de 1999 

Ministério da JustiO 

Gabinete do Ministro 

08001.090720199-90  

9_4 cf-1  

Tendo em vista a publicação do Decreto de 24 de julho de 1998, que 
"concede indenização à família de pessoa desaparecida ou morta em razão de 
participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 
2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979", solicito a especial atenção de 
V. Exa para o caso da Sra. Atamilca Ortiz Novaes, cônjuge do Sr. Walte 
Ribeiro Novaes. 

O valor da indenização, R$ 100.000 (cem mil reais), vem atender 
necessidades da Sra. Atamilca, amazonense, que procurou o meu gabinete n 
expectativa de ver resolvido o problema o mais rápido possível. 

Nesse sentido, recorro a V. Exa para agilizar o processo em apreço, que se 
encontra nesse Ministério sob o n.° 0301/96. Certo de contar com sua preciosa 
colaboração, apresento os meus cumprimentos. 

ente 

   

    

    

Senador Je son Pés 

Exmo. Sr. 
Ministro José Renan Vasconcelos Calheiros 
Ministério da Justiça 
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Brasília (DF), 06 de março de 2001. 

Ilmo. Sr. 
DR. MIGUEL REALE JUNIOR 
MD. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL 
DE DESAPARECIDOS POLITICOS 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
BRASILIA - DF 

Senhor Presidente, 

Ao cumprimentá - lo cordialmente, 
tenho a grata satisfação de vir à presenças de Vossa Senhoria, para solicitar-lhe que 
estude com carinho e atenção, na possibilidade de determinar ao setor competente 
dessa Comissão Especial, a reproduzir na integra, através de xerox, e, na 
possibilidade, autenticar através de funcionário, as referidas cópias, do Processo do 
desaparecido político WALTER RIBEIRO NOVAIS. 

Tal solicitação, prende-se ao fato de 
minha irmã, viuva do mesmo, está precisando dessas cópias, para serem 
apresentadas ao Governo do país, onde a mesma está residindo atualmente. 

Assim sendo, confiante na sua inteira 
disposição de melhor atender aos que procuram essa Comissão, é que faço esse 
pedido, na tentativa de merecer a atenção e o referimento desse justo pleito. 

No aguardo da atenção e 
determinação por parte de Vossa Senhoria, aproveito a oportunidade para formalizar-
lhe os meus protestos de elevada estima, consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

ORTIZ DA LVA 
Procu 
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• 
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Salvador, BA, 11 de novembro de 1996 

Of n2 1494-S3 

Do Chefe da 174  Circunscrição de Serviço 
Militar 

Ao Sr Secretário Executivo da ComisSão 
Especial Lei 9.140/95 - Desapareci-
dos Políticos 

Assunto: Desaparecido político 

Rfr.: Ofício n° 109/96, de 24 Out 96 
dessa Comissão 

1. Versa o presente expediente sobre fornecimento de dados 

pessoais de desaparecido político. 

2. Informo-vos que nada foi encontrado nos arquivos desta 

CSM sobre a pessoa do Sr WALTER RIBEIRO NOVAES. 

3. Outrossim informo-vos que esta Organização Militar não 

recebeu o Ofício n2 073/96, de 22 de julho de 1996, dessa Comissão. 

Atenciosamente, 

HIDELGARD 1  A. IAS , 	ONCELOS-Ten 
C efed 7d CSM • Cel 
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Do Chefe da 171 Circunscrição de Serviço Militar 
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