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DECRETO N9 46,237— DE 18 DE ‘ JUNHO DE 1959

ANO XV -- N" 24
BANDO CENTRAL DO BRASIL
_

GERÊNCIA DE MERCADO
DE CAPITAIS
•

SEXTA-FEIRA, 2 DE -FEVEREIRO
DE 1973 ; •
•

CAPITAL FEDERAL

MINISTERIO DA FAZENDA

Delegacia RegiOnal em Belo
Horizonte
SERVIÇO REGIONAL DA 1NSPE•

3.° coluna, entre as linhas 3 e 4,
Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba,
TORTA DE 13.4/VCOS
•
Ribeirão Preto, São...Caetano do Sul,
DESPACHO DO CHEFE
DESPACHOS DO DIRETOR
Leia-se:
Sito José rio Rio Preto, Presidente
De 18 de,i. janeiro de 1073
Prudente, Sorocaba, Taubaté, São Do Chefe da DIVRO
Dia 24 •sle janeiro de 1073
Delerindo na forma cos pareceres',
Bernardo do Campo. Ca mpinas, São
4° coluna, antas da 1.° linha,
o requerido no processo número BH- Deferindo, 'na forma- dos Pareceres, José dos Campos, santos, São Carlos
13-73-2 — Banco Agricola de Alinda
Barretes, Franca (SP),
,o equerido nos processos n.°S:
1
Leia-ser
Gerais S. A -- Sete La goas "fMG).
"Sociedade de Crédito Imobilicfrio
Aumento de capital' da Cr$
'
A-73-43 CODERJ — . Crédito Imo- Despachos do -Diretor de, 10-1-73, 5.000.000,00
para Cr$ 10.000.000,00' a
S.A.
-Em
Petrópolls,
(RJ).
biliário.
.deferindo,
na
forma
dos
Pareceres,
o
Instalação de dependência:
reforma de EstatutO
As.Gs.Ea: ;de
,
.requerido nos processos n.°:
20.11.71, 29,4.72 e 6.1.73.
- •'
A-72-2502 --- Vitória Minas S.A. — DESPACHO -DO CHEFE DA DIVRO
Crédito Imobiliário em Brasília (DF),
Dia 25 •de janeiro de. 1973
SUPERINTENDÊNCIA DAS EMPRESAS INCORPORADAS
Bociedaties Distribuidoras
•
Deferindo, na forma dos Pareceres,
AO PATRIMÔNIO NACIONAL
Aumento de capital -- Alteração o requerido no prócesso
PORTARIA N9:3-3
contratual:,
. Banco -de Investimento
O Superintendente das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional,
A-72-2089. Auxiliar Distribui- .
s
usando de suas atribuições e tendo em vista o artigo 2" e 'alíneas a e b do '
ora de Títulos e Valores Mobiliários
•
Mudança de localização da de- artigo 4 0 do Decreto nv 31.446 de 12 de setembro de 1952, que "dispõe sobre
tda, — De Cr$ 25.000,00 Para Cr$
a - organização das empresas incorporadas ao património nacional", e,,
180•000,00 —. Instrumento de 12 de . pendência:
, setembro de 1972.
Considerando os -termos do Oficio ne 10-DG/73, de 13 do corrente, do
A-73-79 —.Banco . Bozano, Simon.
sen de Investimento S.A. — De Re- Sr. Diretor-Geral da TV-Radio Nacional de Brasília, resolve: •
Instalação de dependência -eife (PE) para Fortaleza , (CE). ,
I -- Designar a seguinte Comissão Especial, , constItuida, dos técnicos - •
teração contratual:
abaixo mencionados, com C) fim de realizar Concorrendo. Pública Interna- . •
" • -RetificaOes
A-72-2089 — Auxiliar — Distribuicional p ara aquIsicão de equipamentos destinados à Central de Radio tia
ora de Títulos e Valodes Mobiliários
empresa pública S V• Rádio Naclenal de.
tda. --., Em Caxias do Sul (RS), No Didrio OfiCial de 15 de janeiro
1
Maj QMS3 Édison Dytz, presidente da Comissão, e os Menlbstss:
ndrina (PR), Uberlândia (MG) e de 1973, -, Seção I —Parte II, página
2 -- Doutor Roberto Ribeiro de Carvalho, do Ministério da Fazenda;
uiz de Fora (MG) -- Instrumento 117, 4.4 coluna, linhas 44 a 46.
3
Economista Osório de Brito, do Ministério cio Planejamento e
d
,•
Coordenação Geral;
•
Onde se Ia:
Instalação de dependência:
4 — Advogado Sérgio Vlanna de Oliveira, -do De partamento Nacional
A-72-1292 — Aymoré — Distribui- A-72-1880
DistribuiGirocal
de Telecomunicações, do Minister!? das Comunicações, ' '
,,•
gora ele ,Valores Mobiliários S.A, — dora de Títulos e Valores Mobiliá- • •
II
-.
Determinar
ainda
que:
_
•
-• No Rio de Janeiro (GB).
.
rios-•
a) -no mais tardar, dentro de cinco (5) dia a contar da publicação deste .
la 25 de janeiro de 1973
ato,
seja
concluído
e
encaminhado
à
publicação
-o
respectiv0
Editai
de . .
Lela-se:
Deferindo, na forma dos Praceres,
Concorrência Pública Internacional, com vistas à qualificação preliminar
o requerido nos processos n.ss;
•'
A-72-1880 — Giroval Distribui- doe fornecedores Interessados 'e julgamento das propostas de fornecimento.
dora de Titulo& e Valores álobillárlos de equipamentos, objeto da licitação em causa. . (Titulo XII, do Decreto-lei
• Sociedade corretora
ns
200,
de
25
de
fevereirode
1907,
no
que
co u ber) ;
,
Ltda. •-•
b) os trabalhos de exame da documentação apresentada pelos inteiesAutorização para funcionar:
Na
edição
dei?
de
janeiro
de
1973,
,
liados que solicitarem inseriçâo, estejam •concluídos no trigésimo (30") dia
•
A-72-11327 •-• E.S.S.A. Corretora — Seção I — Parte II, página 173, após .a publicação do Edital;
•
Espírito Santo S.A. — 'Corretora de 2.s coluna, entre as linhas 8 e 9,
e) seja concedido o prazo de quarenta e cinco (45i dias corridos' para-•
•
•Câmbio e Valodes Mobiliários — Vi- • Leia-se:
tioncorrentes, que forem conaideradps inscritos, apresentarem as suas
.
tória (ES).
,
respectivas propostas;
De Chefe da DIVRO
.
Cancelamento de cartaspatente, Por
d) o prazo para julgamento das propostas 'recebidas não .ultrapasse de
cessão do Titulo Patrimonial:
. -•
- Na edição de 19 -de janeiro de 1973, -quinze (15) -dias;
Seção
I
Parte
.IS,
página
197,
2.°
.
e) as providências de natureza financeiroscamblal sejam - de respensaa
A-72-1827 — G, N. Espindula, — coluna, entre as linhas 16 e 17,
• •
bilidade cla TV-Ftácilo Nacional de Brasilia;
Sociedade Corretora de Câmbio e
Valores Mobiliários Ltda- . — Vitória
Leia-se:
• ./) a TV-Radio Nacional de * Brasília •Providencle apoio administrativo
-(ES).
e assessoramento à Comissão, em atendimento ao que lhe for por esta - soliDo
Chefe
da
DIVRO
citado,
bem como atenda às despesas decorrentes do g trabalhos, de licitação.- ,
, Sociedades de Crédito Intobilidrio
entre . as_ linhas 30 . e, 31 - - III — Determinar, ia/Humente, que as especiticações técnicas do Edital
Instalações de dependências:
'
cubram as seguintes- etap as para :implantação 'da -Central de Rádio da':
Lela-se:
•
.
empresa TV-Stadio Nacional de Brasília: . •
••
A-703002 — IIASPA — Habitação
São Paulo S.A. de Crédito Imobiliá- Despacho do Diretor, de. 8 de ja- • a) Em -Brasilia; D.F-• operação de . 0:M. de •500 Kw, com um transa
..•
rio — Em Cuiabá, Campo Grande. neiro de 1973, deferindo, na forma emissor de reserva para. 50 KW; F.M. broaticasting de 20 KW; 0.C, -,para
- Çorumbá (M), Araçatuba, Araraquara, dos Pareceres, o requerido no Proces- - Amazónia de 100 KW (2 unidades) • 0,C. para oServiço Internacional de s • - ,
• -250 KW (3 unIdadea);•
Baurú, Guarulhos, Jundiai, Munia, so nS: .
t _
n.

z46.

sextà, téli .A.

prAsio OFICIAt -(8eOlto — "%de
„

.

fevereiro -de 141-3

n- -O- exPediente , d -as tépavtições-„
,
s,
, pablicas, de atado à 7,521:01,1CCU),
:E) C PEDIEN
será recebido na Seção de Comuni,
-prensa Nacional ..- .Quanto ao Çai4i'e.-04
cações iVil as 1.7 horas. O atendito .de porte aéreo; ,ent favor da:
:DEP ARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
mento cio pdblico peia Seção de Re-,
-legacia: RogiOnal da •EiMpresa
deado' serei de 12 .eis 19 horas.
leira de Cor-retos e Telégrafos -cm
-Os originais para. Publicaçad,
Brasilla.
talPiNgT,PFtz61,-.FEAt.
:itrvidamente autenticados, dencrao
ALBER TQ 0:E• BRIT TO PEREIRA
, -7) No- ..ectso: -de :porte :aéreo •p4(1.
ter datilografados diretamente, -em.
-localidade não' servida por esse meio. -espaço -dois, , E,M , papei acetinado ouda-ISCO
-ISCO
Zin!-VZIÇO
PULILIOAçátro
CHEFri DA SrÇo3.0 be. REDAÇZO -ele transporte,. a Delegacia RegiOnal
aPergaminhado, medindo 22,7'33 -cen»
da Emprêsa Brasileira te Cerreies a •
timetros, sem emendas tg rasuras J;. E, DE ALMEIDA OARN El ROFL °RIAM) G Ui MARA
Telégralbs: em Brasília se obritfa
que -dificultem -a sua -cornpreensao)
completar -o encaminikamenta Cto
,éln especial- quand,b- contiverem -(ati-natárlo
, -por Odres vias, -indelientlen--D IÁRHK)
belas.
temente -de .t..toréseimo -no. -P>!eço-..
-.Serão ,admitidas Cópias . cri tinta
sgç-Âo
-8) -A Deleditcla
13 reta -e :indelével, -a critério -do:
.4á • ánt•-,
.7)rcisa Brasileira dc Correios
0:1.1V, •
-Ni&
trsãt ckstinscio pebtiefiçâO dos elos da agéloistração dcscentrarizadp
..ora los
Brasilia
-reserva-ar,
_
' 3) os- . originais encaminhados 'à,
..imito de •realuttar os seus preçoS,
impresso nas -oficinas do Depurlarrento -de imprensa- Netional
PUblie..p.çãQ yitiO cerdo restituídos, às
caso -de- elevação- 4e- tarifas ,com-en4
partes.,
'
-ciais -adrega, :Mediante av(sal.Ménia:
13.11 A S,11,1
abs assina:nes,
4) As rectamagbes pertinentes ai
piatéma, reiribuide„ nos eaãos de
9), Os p razos dá assingura
,ertó ou omiSSaa, serão ,encaminhadas,
o: ser sofzeátl'a/ ou çOnt-c4 e 49 e
. ideta
1J3 1 -eScrità; (i. -.9.eçãó de Redacdo, Até
'iniciarão
sem.-pr e no printeiro ,144
ASSINATURA'S
.
-o: -quinto- - dia útil' subseqUente ft
:do da-es subSégilente...
petildo
.
publicação.,
:porte aéreo: p0047.4 .8ér 771.C)LáCiZ, Ée€,
,ÉiSPASTIÇõÊS' S. 'ÈeIRTICULARRá
FtnICIONATtIOS
:niestral
annal.0- preso
I
. :5,)' 4'S asSindterits Serad tonada. Semestre .,...-.....-...,,i.,,,, Cr$
assi50,00.; Selivestre
• Vi'$ 37;513- naturas Para- ,a M-eteriiit Sermp4??,tÇ
lio' 0,1),N. O , transporte- por :1)j:a •
Pala? -ê nãO haverá, transporte :por
. derea ,sera -contratada -separadamente
Via aérea.
ealn- 4, belegacia: da "g>413)74Sa Bra.,
, •:
-Exterio
r
Exterior^ • Sileira de ',Correioá : é T,dreginfos' em:
10^- A re.49v.ei,Vio :deverá ser Solle-N- .
• •,••• *** * ** • • •••'• • .Cr$' 1-2000- Ano- i
:13s:edita gâtá poderá se encanar/ar , 4916
•"•• •.• • •• é • • • • •• C11 . 95,00 traria com . anteeedénela 'de .30 dias do
Vencimento. -ola
taMkern de encaminhar d pedido de .
.é• , da. ;Porte,aerea. ..Venolabs, Se raõ • 5:ii $i)-1.7L9o
- -aásinatura aci, Pl." Neste caso o
PORTE AIME()
s'
,ate pendentemente- .de
. dsáinaft.te ,fljr-i:g ilW #
- 0 b. ,1'. IV - Q ,Pe- mensal .-. pf,s 17;00, 1: Semestfat Cr$'
,
102;00 1- Anual
dado 40, .osSiniitur4 e' h ,Pagetmento do
s,-.. -Cr$ 204;00 .• 11) -Para- .i'eceberein
siíptenie
"- Itaior ,correspandente, ria forma da
-tos as 6(110605 itOe' ,Órgãoã o/tomais os
INIffillE-R0- A111:11,,S0
atem- SePuiri'40JaSsinantes : dehertie sollartá-Zõs no acta
p reço do número avulso figura, na última pãolna de -end4,
-, 0): 4, .-reisiesM,' de valo)es para'
-dli,assinattira,
.
: assina:4ra, -Oie seca- ocomPanhada- exemplar
".
.
12'1 OS ,psoidos de assinatitra,S, .etê:
'
s ervidorès: getew ser -ericalninizado$' •
de -eselareciinentas quanto a suei:
— -0 preço, do -exemplar atrasado -será acrescido 4e'
011 $ .-QAI,. ,0 .4 .:èCO??? .eomprovanteaPliaaçãO;, serd- -feita sOmente por; Mesmo aná, e ae Cr$ O 01 ,por an o, sé -de anos antoiin
sua - Situagdà•
_.
;:funciondi.: •
.
•
•
•

r

"b.)- lÇro: At,ortiostê; operação - de .lara'Ée.lày de
de - 2,50 ,* h \V -(2- -unida,
para -c-Ober:tara Africa e -serviço -dos' eixo.s -Nordeste -Amapá -e
' Nordeste . P.órto, Alegrei,
- • e) .i‘i o
Federal de ROraima,
de um RetaV de -D.C.
rixe : 25Ct 'ÉvV....(2 (nidades), para ,cblaerturaoperação
- ó Caribe, México;
d -e
-Cand,cia, e- serviço -dos eixos Roraima ,-.Acre- e Roranma-Cuiabaj,
:d) • Equipamentos de Racliocomenicaçáo , em Bvisiiia., p.F., ponto 't
-130-11 tOi 'DORS
todo e, sistema de irradiação-;
^

"O' -Sistemas irracilanies completos, equipamentos de estfictioS, -e demais
,complenientares.
Registresse e cumpra-se.
de-Jarieire;, 15- -de ' ,ianeiro do 1973.
pandi,c1
Supetin,
tendente.

1`.a4;i1NI:ES:TERJ:(:).
QQ$ .T.FRAINSFV,RTE.S':

•

RE,SOLCITAQ 149 9.744
EM 2 . DEl JANEIRO PE' 197-3130..T4 -e alienação de IngtePiV..13
inSerCiVOiS, sob 4 responsabilidade
.da Administração -do Porto -de
»atai.
-O -Conselho Nacional -de Portos e
Vias Navegáveis,
- use da atribUI9.ão ,que lhe wifore o
'tetra
B, item' 26; Lei n9 4 21:313, rendo
,ern vista o Ice consta dos Note:mos
CNPVN n9 394-72 e DNPVN rnálnero
-9..i097-72, bem 'vime -o que- ficou deiiberado na sua 9745 ReurNo - Ordinõria, realizada -em 2 -de janeiro de , 973,
resolve:

toãnzo,rje emjedox. fje
gésolve-:,
Aprovar- -o Termo de Liqhiciage
mero, 5872 ,- 'de 30 tie move/00_1'43
1972 referente - ,u) -Contrato Vi
do 8 de marçOi de 1963,-, -0- segs. Aditi-

vos, relativos ,ü0 fÓkneei4lierlt0,de

, eq Uipitnieritó e ulislalação da reud
distribuição:
.energia Fm:taloa; do
Porto de -Rio , Grande
firmadea,
pelo Departamento Na CiOnat de 1ol-

,tos e Vias Navegáveis - COM A-111Q
telefurikén dá Brasil B. A... sucesser,a,
.da AEC4, — Conmannia,-Sul Americana .
de- Eletricidade. ,
Sala dos Reuniões, á de janeiro- do„.
1973.
, — E. A:ranjo góes,
S'illos :Corrda,
RESOLIIÇAQ NP
EM 2- DE JANEIRO DE 1073
Aprovação: 40, Teimo
traio jQ 65,-72; fiirrn ado cri/se a
DNI3 V4V á ii 'CogOnt.tCrq,
Ia 4e pbras,Udu-.

— Autorizar is Palita e allenaçãO,
dos materiais cio acervo pacrintomat
'do
De
partamento- Naelonal' de Pertos
Dzplks,Tpcm:ENTo
:CO-NSIELHO
é Vias Navegaveis,, sob a rospensabillA14C.1.0¥41. DE PORTOS É. VIAS. NACIEMAL
'POBTOS E VIAS dade , da Administração do Porto, de
.
P-ASVE-0-AVE-IS:
Natal' -constantes -dos 3, -C-trem termos
fiAVÉÚAVEIS
de vistoria -elaborados 19,1a Comissão
PORTARIA DR 22 DE -J-ANEIRC
designada pela Instrução do :serviço
RESOLUÇÃO N9 974..1
• DE 1973.
(P),
11-APN, -de 23- de agosto de
EM 2 DE JANEIRO DE 1973
1972,
r Iiiretor-Oe al do Departamento
O 'Conselho Nacional rio. Prittos,(si
OCC2;Ca
-alienagia
de
ama
nen,Vias - Navegáveis; -na :na° atribdição- '
Nac nal -do _Portos -e- Vias, Navegavois,,
io
1-1— Determinar que -o produto da que lhe
te rolante do iteer-lio patrimOnial
eonfere
,
uso das atribuições -que .11-me são'
97 4o. 1.)t.:,En5:,
alienação dos materiais referidos 1.10- - lei n7 -185, de 23-pdeadi,
do- Porto ele Recife. Pe,
pelo- artigo
TeVereird , ,1907:
•'
3% item 7,
inciso anterior sejam escrituradas coele Regi-manto- aprovado , pelo Decreto
0 Conselho Nacional de Portos e mo -receita do DNPVN,. de acordo -com tendo elo vista o que -corista cid; Ppõ ,
58.324, cie 2 de mamo de 1966,
Vias Navegáveis, nó -uso da atribuição o disposto no art. 12; alínea, da- -Lei eessos 'CNPVN n 9 56-,69 e DNP7'Ntintado no Dairio ()Penal _da, União- de q ue lhe um
co (ore
cri-, 0 7, item- 26 da n9 4.213;, -de 14 de fevereiro -de 1963. n 7 7 , 743-912, bem corno o ; de kib'e'9arl.5')
- 2'(:subsoclilente, resolve:
970 Fiounaito OidinariN
.
letra da Lei 4,213, de 14- de feve-Sala das Reuniões, 2 de- janeiro , cl; -no -dia -2 'de janeiro , de i973, reçOWei' •
,(p) ,Dispensar, a pedi--; :roiro -de 1963, tendo em vista ,que 1973.
—
R,
•Arawfo
-Góes
Manoel
-do, de-acordo com o. disposto no-artigo : , conçta, -dos Processos ONPVN . 405-72 -e Poggi de- Araujo.
Aprovar o tema cio Contrato
'
chr Lei n u, 1,111, de 211- de -outubro DN,PVN-9-.759-12,. hem C0171.0- o -que
mero 65-72, de 22- de dézenibra
ficou
-deliberado
na
9741
Reunião
Or1972, -firmado -entre o- Dep g3rártiontõ de 1952, Paulo Sergio Soares Ameno
RESOLUÇÃO
4 9 974.3
1
dinária, realizada .em 2, -de janeiro do
:Engenheiro -de portos, elos ,eNacional- de Portos e Viaç . MitvegaveU
-é a Construtora .Brasileira . de Oprew
00-904 ..Z1.A, do Quadro-do Pés. 1-973,. resolve:. ^
Ein 2 DE JANEIRO OF, 1973I — Autorizar .a baixa e airenaçã-Dhidráulicas Ltda., no valor
Sbal desta: ~anula, eia Onça° , graA-pio-ao Termo cie Liquiaacão Cr$ 7.904,000,00, (sete ro j global
tuiond Sí).1.1b010 1,41', de (Shete;..da Se, de uma- ponte rolante, de acervo Palhões - Pcscereferente ao- Contrato n 9 7-68 -e centos
trimbnial rio Porto de Recife, -Pe.:
-0 quatro -mil critizeirosi. „Paia
-f de Campanhas de Medição--,
,icie
seus A.d.itives, fil'Inados entre o o prosseguimento
— Determinar (Um --produto da
,
das
cilr'
(2E140-Ah:, -cia DiViiiito -de IlistukÀe,
c,
,..as cie. -p.f.13N-P-l',V C -'l ,EQ — Telefunben
enbernão dais Praias de Portal-02a
Levantaanentos -do Instituto , NaCional -alienação do material mencionado no'
.S'
inciso
a
•
((Se),
desde
- o Arraial ti/1,39-im, 'Brasil
nteri or sej a levado a, credito
, de PeScIttisas hi-drovierlas; -designado
conforme Portaria "p" 125-130-,
125-130-,de. da -conta .— "Reserva para Deprecia-O -Conselho INT-acionai -cio- Portos -e até á foz -do rio -Ceará, através AO. "
do Porta de Recife, -de -acordo Vias -Navegáveis, -lu uso- -dá atiribuu:ão forne.cimento , e c o locação de 10 9 . n0.0^
25. de-otitubro de. 1971, :publicado , no -0o"
. o disposto na alínea§ 29,, do djje lhe-confere e árt. 9 9 clo Decretd -toneladas de pedras. de acordo ccon
bzário Oficial de 5 -de , -novembro de- -com
artigo ' 8 9 -da Decreto n9 54,295-114-' rei n9 185-67, tendo- ,em xiista -que Edital da resp'ectiva- coneorrência„ .. NI e 'no , BO -All) n9 -213-, -de
de no-Sala
-das
-Reuniões.
2
lameiro
cie -consta dos Processes -ONPVN Minere
v embro de 1971, ----a- eraido Gonaim
Sala -das RenniõeS, 2- de larieirO, .00
4rando
h-ies
-Pauto
.53-68 e DNPVN n9 101 74 7 -71 'bem Co, 103,R, 4,:ranfo
juuçabii., Ohete -da Divisão. -do Pessoal, fznodq
Mo-o, ti -diberacio -na 974 1 ReOião .Orr, o rtrioâ. '71.U4ia
'dó

471*a-1,

Se kta-feifía 2

_
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:gaintes pedidos de aforamentos de-pária, realliada no dia, 12 de janeir.0
. de 1973, -resolve:
terrenos elo ma-rinha:
-JANEIRO
DE
1973,
.EIVI .9 DE•
Aprovar o 'Ferino de Contrato, do 22
-1teráno de marinha, lotas núentra oAprova 267 Aditivo do l'ermo :meros 24 :e 25, -Quadra B, loteamento .;de nove,Mbro de 1972, eado
A'uliJrin.t a eonstrateão . :de mil.:
iOnalfirr-de Portos
.ite-Contrctto n 9-245-65, firmado.
denordinado Lm P-ernarnbueano, si,- ',DePartainenta,Nac
tinpicive ?te* madeira pela. jmna-^
tre .o . DNPVN' c &Vil .;• . A.
faiado ha rua NAson IlungrM, intY„r.o.:'Vlas•Navegavele. e a Planas ,----' Eeeri.4
Interpesed — Cia. -Ineernacionel.
ciedade Técnica do 1nstataçbes,. de Boa Viagem, Negueela de Afoga- . 'Orla i-reuna) de planejamento S. A.,de 'P.es" .ent Ptajat
dos, -em- Recife; -no Estado -de Penam- para a, exee tição- tie estados- 'de aite rn W' s
Mc/usinam,
em nome- da Firma S..E.R. -- tuas e :desenvolvi-mente de projetos de
'G Conselho Nacional de Portos e
boto)
0 Conselho Nacional, fi e Portos e Serviços de Engenharia e Represen• pertos fluviais, localiza-dos em RectaVias Navegáveis, no uso ia atribuição Vias
Navegáveis, no uso da -atàbilicao
- tiara, Pariptins,- •Manicore, Borba `Pti,,
•ell-l é lhe conteve o art. 69, itricsa E
Decreta táções Ltdate, Coari, Ma:mu:apura a Tabatinga, cio
•
:alínea 19 da Lei n9 4,213. -de 14 de que lhe confere -o art, z1 P ao
oa
da
1987,
l
185,
de
9,3
de
1evere
2
—
terreno
acrescido
de
marinha.
-do ,Amazones„ pelo- preço- ? •;loLei
ti?
feYere ira de 1963, tende oin vista o tendo em vista -o eme consta tIOS Pro- lote -n9 30, Qual; a O. leteanterao. -de-Estada
bal ele Cr$ 596.37-9,21 (c.i.uiriliernos . e
.que consta dos Processos ONPVN nucessos CNPVN ri 9 52, 67 e DNPVN no,- nolydna-do ‘ Lar pernambucano, situado noventa e cinco mil, tre2ento$ e
Méra 293-32 :e DNPVN n o 9,224-72. mera
Avenida, Canal, bairro de Boa Via-- ta. e neve .eruzeiros e -vinte e uni . -."•eis.
11,976-11, hem coma -o- delibe. na Avenidana ''749aso
43oul, 'eÓrn0 o .0-liberado
rado na 9769 Peunião Ordinária, caie- gene freguesia -de Afogad ,e, ete Re-- ta-vosl., ekclulcla -á 'vaiar dos serviçes.
ni9.o Ordinária,i, ealizada no dia 2. na lixada
na dia 2 le ittne'-.1 o_ de 1973, -cifc, no Estado de Pernarnbuco, 6131 referentes es. sondagens- geologicae,
jan eiro- de 1993, resolve:
nome de Adelaide Rodrigues da Silva.
resolva: ' •
Sala- das .Reuniões, 12 de janeira- deI Autorizar Interpesca Coni• jarco
— H _Á1vci4fo
s. = terreno acrescido de -marinha
'Aprovar Termo- n 9 60- 72 de ia do
pannia Internacional' de Peeca a dezembro
-de 1972, coma 269 Aditivo ae parte restante do lote n9 19 Quadra Sólios- Corrêa.
atMetralr, a titulo precária -é eorn re- Termo :po
25-66, de 3 ie hintio -de
-beneficiado: com -o orédio
etirsos próprios, - de. .acordo com- a 1966, -celebrado
RESOLIIÇA0 12 976:,4
entre o Depwri:amento mem 322, situado na rua Montevidée,
planta anexa, , trapiche de riade- Nacional -de Portos
N.Ivegkven: bairra do Espinheiro, frajuesia das
e
Vias
ra, localizado na Avenida Repáblica,
E
m-12 el e janeirocie 1973
1ST111.. S.A.. Sociedade 'Dknice,
Oraças. em Recife„ Esta
Estado de PeArgentina, -ceia -fundeie para -o rio. Instalações
Industriais;
ktiltivo
esennra$1:1
o Inciso 1 da Resolução
-nanib.uco,
em
norne
ela
F.4101.1
.illtera.
;Itajáig Aça,..esur Itajai„ ta Estada do referente ao. 0131w:finem°
mate- Si A , --(Petróleo) .
p0.748.240, na parte re(citiva
'Santa 'Catarina.
eta.
nó
Per,
i
cOnstitaiedõ ,dõ Grupo Deur'.
riais -e -a -montagem- cotap
4 — terreno titiNSetelo de marinha:
to de 'Regai-, no- Estado do. Maranhao lote
II—, 'Estabelecer qual
:Consetha inTerofepal. fie Perro3
20,
:Quadra
Única,
situado
na
Ono
(oito) , guindastes, pelo valor oda Avenida Agamenon. MagaiiiãeS, ba)1 . - Vias 1\1?i-vegeyS,
no uso da atribuição.ttà -grilbarcaçoes: :de pesca, -devi- de '8de
.
Cr3
1.689t751,03
um
addifto,
:
bal.
: danielite .auterliada.s, $icam'clisPaiSa• oitocentas e oitenta e r p or se- :rd , Espinheiro, freguesia das Cárneas, que lhe ',e:em :fere o art (P; inciso
de
¡qualquer
espécie-data-4as
porRecife,
no:
Estado
de
Perriambucs:)
alínea
19•
da
Lei
n'
-4...212;
14- de fe,
ern:
daS,
e .cinqüenta e um eruzeir4) eni moine da Sisal] Brasil 'à ii lPe vereiro ti.e -1902, tenda -Qindevista
'o :ate
tuárias, salva -dos serviços de : carga e tecentos
as
demais
cláusulas
-o
.
mantidas
tocia.S
-:deadarget quando, 'per Solicita -0g -do respectivos parágrafos de Contrato, braloo), consta dee Processos -DNPVN- numero
198,10 -e DNPVN n° -13.35042; bati, -cáarmador, -forem realiladaS pela , Ael- primitivá p9 25-66, bein coroe ledos
--",•• Submeter a prese çite Resoln, mo
a deli:boxeei° na 9165 Reunião t.)r-e
MiniStração:. da Perto (Decreto-lei 1511- ás .Aclitivoe -anteriores, que não foram 6 1:1II
ministertai,
nos
.
nornalo,gação
0, ;.à;
dinária, realizada' ne -dia 12 de janeiro
mero 221, de 28-267, art.- 1•5Y;
modificados, no : toda ou cru parta 1-ermos do 19 -tio-Artigo 69- da Lei de 1917, -reSolve:
ri7 4.213, de it -de teVoretn rle 1.903bi se .:consideram embarcações de peto- presente.
- I — Alterar inciso- 1 da Reselaã
pesca as que,. devidamente .aitteriza, .
9 de janeiro de
teS,
Sala. das Reuniões, 12 -ia janeiro de :çtto
da-É-1
Reuin
Sa'lá
n° 142.2-70, de-6- -do oittuhro :de
tem..excitterMa
e
puma..da -S, Se dediti o
1923., APet-ido 'Coes — jleianbflr 1971.
Aratt-fo. Cães -1910, homologada pela Portaria Minis,
nentertiente, is Optara, transformação È,itrido
PerVciM; dcc ÉiNti.
Pinto
ierial . lio -545, de 3: da novembro- :el e 1970,
5 ais 'PeS4tilsa de secas animais -e vagona parle relativa e constituiçao do:
ta-is. -que •tenneni nas agnae -sea meio
RESOLOAG N9
• RESOLUÇÃO Ne 976 . 2
:"Or tipo DoM":,..então. formada ' vier ,5oW
da
,eu
inala
freqüente
de
vi
f,
•
Matinal:
•• .
„ •
„.
de
(J-tmutlnio
A.IntOea Tanto
Ift.odutos Químicos Ude, Dmi :taioba, .
.
Em 12 de janeiro de 1973
(Decreto-lei ri'2 2214^ de 23.,2-97, artigo•
i:PN-P.VIV -e o, lw.stit.trto -de
triart,bda, ^e Dom Qui-inita,i-tia, -Norties,
fie
'0' )- ••
) .
Aprova rernto de Liquidação- (2: -te S.. A.., -e -que passou, recentemente,
Pe.soisas Vocraoltigic
-Carta-Contrato n" 8-11, entre O- a ser integt aelo per pfiw .Quiirdea; s
a) a-intistiniep tação de . ,o.utira.,i mer.
Pertos.
D'tVPVN .Qeotéclizca . A. e BR. 15ow -Quirnica da Nordeste- E. A:e
cadorias :importara na : :Pagamento , h' 15 . -Conselho- Nacional --iaatribuição
Esigegharia Lida.
"
4.110; .AchiriMSW,Itivá: de porte de Vias Navegáveis, -no Usa9Jia
,Prechitos .Petroq Mundos
:Propenaea
sles taxas das Tabeles o-A"' ,•?: :que lha Cehf ere a:mt. 0 ::.J-Decreto.
Conselho Nacional de Portos e 'Nacionais S. A. , -mentidas todás aS
Sol 419'185, de 2-3 de 4.'evereira , -de 1961.
' -‘1n1:" ,raspectiVa tarifa Oecretademais
condições
do Mencieriado.
UNpv.N Vias- Navegáveis , no uso -da atribtoctio Sa.
fel n9; 83, de, 261-24966, optil 49 , items tendo em vista os Processos
mie lhe Confere o art.. 9° tio Dectetr.12119-42,
hem
9
e
DNPVN
51
2,73:
-119-r
.
•
•
-riP 185, de 23 -de fevereiro • de c161
-,, Autorizar, ern eonsequencia:
coimo o--deliberado na 975 4 i2ninhii
d)iiconstrucao _ora atitori rsacti seja Ordinária, realizada Ao diã 9 de ja- rendo eni Vista a que consta -dos Pre, irichsperiskvels :alterações no 'Perito- "
UNPVN
ri"
22741
-e
DNPVN
ri'
d'rês)
oessos.
realizadr, no- :prage de até 3
ele Acorda da 11 cia inareo- cie 1969., fir,
neiro de 1972, resolva:
bera Conio, o - deliberado. na mudo entre ,0 -Ortipe • • eitt-Téssacii'y -O :á,
:anos,
Aprovar o Termo de C,or.vénio
97eReunião
Orduisáriís,
realizada
no
.Óornpa,1111 q, Docas de- ;Santos, para,
'Submeter esta ResOlução-„a- mero 4-72, de 39 -de novembro , tU, dia 12 -de „janeiro -cia 197-3, resoive:
adapta-10- modificação -ora .aprovada.
.
:hainolõgação: 4o- Exmo Sr. 1X4iiiistro-. 1912, firmado entre ,t? DenactaMento.
Aprovar--a Termo. de Liquidaçao' R:Ws Transportes,- nos •termos cio
POrtOS , -e VOS Na.vegáve,iS'
— sixbrnote,r' esta Reset:1.30a
Nacional
de
2,409, -ele
19. da Lei nkr 4.213, •ne 14 -CDNPVN), 9 o. Instituto ii Pesquisi-ut ,conStante -cie Oficio
hoinologkição do E2--trio; Sr-.•'IVIrritetpQ
nge.que declara
da.OVereiro de 1963.
dos. Ttedup.pet:e, cro acudo cor o §. 1°.•
Tecnológicas do -Estado ele Silo Paulo,: ,4e dezembro de 1972.escabelecides
nn elo art. 6" cite Lei no -4.213, -de .14 de feAs condições'
valor global: 0 Cri; 199.40'1,00-!
Sala Aãs„ Reuniões, 2: 'de jarteite .tte no
ri" 3-11, de 16 -de ages- v.erairo•tle 1963.
.
trento e noventa e oito mil, .giatro- 'Carta-Contratoztraujo-Odest
/ó
-de
'1971,
a
seu
Aditiva
de
.1de
tiocentos e um- erpietros), *paro li. exe !ZenibtO de 1976I, efetivado
mim Estico Ci as.
feti,ado pelo Odeio Saia das
12 'O j an eiro de
cuçãe 'de estudos -geológicos e cedi: !
0-2.426, -pela qual a Departamento, 1973.. — /.. Araz'o,q. poeS-.1
mentológices,
rio:
Estuaria
SentiSta
RESOM-WAO N. 9752.1'
:de portos e Vias NavegavMS Poggi de Arai&
na Bala da 'Santos-, ligai-AO -esta-bete . • -Nacional.coar
o Consórcio ~técnica
eido que o- DNPVN terá ':os-rio seu :6r- 'alstou.
EM- 9. i?o: JANEIRO ,DE 1973'
aw,50,11UÇ4Q: W.
á. A. -e R, Engenharia :Ltda., os
Naelenat
ApteVd Termo Aditiva 'ao --(te gãci : executor, o InstittitoCNPfL-,
trabalhos -cie inspeção e levantamento
T2 de janeiro de:1913
Orn
Pesqdisas
celebrado
;cie dados de construção das células de
Çl 'orttrato, n?,
CONCRI?,11,1,431'
'Sala :das Renniões, 9 de janeiro de estacas- pranchas. Metálicas, no Porto
Termo de- Lictaiclaçrio- C071,09Z4
-,peiedatle"Vivit .cte' Cloid•vo/e
^
1973. = Aramo --Cães ,Jartfy- de- Itequi (Ma), ficando, tini cenee24,79`,. l&m.ttc10 0/ ..PrfA .0
kiisetios
„de
Materiais,
.
:
a
O
feter
Bnlos
:aorrOa
quôncia
de
aereSenno
de
serviços,
.
Voit.„.
-DNPVN e a Consti ulai a pias#0.,
dificade
O
seu-valor
-global,
que
pesea
tu de abras Ridraffliccis'
O Conselho Nacional, :de portos e
RE5OLUÇÃO. -N9 976
deCr$ 300..009,09 threzentos mli cru.,
Vias 'Navegáveis, -na usa :da atribtli,Ouppelho Naeional da Portos: o,
zeiros):,
para
Cr$
522:986,05(quititien,
are,
99
da
De,-.
EM 9 DE JANEIRO DF 1372.
eno--qua lha confere .o
tos e -vinte .e oito mil, novecentos. e -oi,. Vias Navegavels riO 'uso da .4rilatiieão:
-preta-lei .pP 185, -de 23 de 'fevereiro . da
Opina sobre :aforamentos .de tente -e seis cruzeiros e -cinca canta-, que lhe. confere O árt. V da Dêetato.
1967, tendo-em Vista o Mia consta -clos:
Vos), ratificanciorse; de outra parte, n.• lei 11" 185, de 23- -cie feveretro . de 067,
Marinha.
proceSSes. ;CNPV.N. -09 6872' e DNPVN; • io y-en.q.s de
prerrogação-do
prazo que pasg a a. ser tendo- em :viela tik que .tensta, elos 2r0,
,rio 9.20441, bem como a deliberadaO -Conselho: Nacional de Portos: -e. 'de 238: Cduzentm; e trinta e oito)- dias. cesses - -C.NPVN 169,-69 é. DNPVN: nume9759
Réunia'a
Ordinária,
realizada:
Vias Na:vegáveis; , no usb da 'atribuinag
12.,219 - 71, tern cerne o deliPeratia
Sala -elas Retini:0s, 12: -de janeira de-- -ro
-én), 9,de janeiro : de IN% resolve:
ção que lhe confere a alitieã .c do ia9160 .Reurnão- Ordinária, realizada
.rapir• -na
(.Goes .
Araújo
'Má,
É.
—
1973-,
da
Lei
119
6
9
no
dia,
12 de janeiro- de 1973„reselve:
-ciso
A
do
Artigo:Aprovar O Termo - .Aditivo ao de
Alnaréa,
ele 1983 tende ein aulas Veiga
'Contrato ,delebreelo entre da IA de fevereiro
Aprovar
o Termo dê Llquidação.
I
-conata
dos
Processos
vista o que ,
RESOLUÇÃO E° 970.3 '
0 , .-DOgvrtárnentà Nacional cia Portos. UNPVN
no 56-72 de 14 de áioVeriMM- de- 1972;
ninrieros, 497-12, 408-12, Ale;
'e ,Vlas Navegáveis a CO-NO-REM-AT
que
:declara
liquidadas as catialções
e 643- -e- D.NPVN
EM- 12 de janeiro de 1972
'Sociedade Civil de -Controle de -Con-: de 1972, 4194242,
ostabeleeicias rio Termo rr;• 2440, 3
'1,376142,
1-3.162-72,!
ps.
Meros
13-.160wa
i
v
•
areta e Ensaios de Materiais,
'de meia de' 1970, e seu Aditivo aiameto
e 12767-72 -e o que solicitou . a Delega,.
Termo cle. .0Ontrato celebrado .ert- '214-1,--ele 16: :0,s, agosto £le 071, pidos; *
601MO S da de Si-mali- cia do Serviço do Patrimônio 4a.
tre o DIn1P.VN e -a 'PLANA:VIL
zaç9o, .controle 'fieoriológico e supervi-1 Dialão -no- Estado de Pernambuco, bem.
quais o Departamente Nacional do.ettatitt -construção dos portoS- de -89n- - como o que ficou -deliberado :na sua, -O Çonselho Nacional de Portos
Partos e Vias Navegáveis ajlistou, -sant
Alta,rnira e Italtaba.. no- Estado
a Construtora Brasileira- da Obras 111,,
R
eunião
Ordinária,
-ealizada
onv
Vias
Navegáveis,
no
uso
da
atribmeão
9165
e40RS
:Cláusulas
obrasde 'Pará, alterando
,
lhe -confere o art. V do Decreto-, .dratnicas Ltda., a -execução , :das orate12 'de janeiro de 1993, resolve;
:
que
-a-fiai:de
prorregaff.
o
-nano
e
ac,de o:inclusão do- entebrainar
, Cf
n°
185-61,
tendo
emvista
o
:ida
-do Contrata.
/ — Opinar para os efeitos do dis,: consta elos Processoe CNPVN n o 97-73-, çãO ao-Perto de Salvador (13e1,
- • tertit .a valor:
Sala das RettnitieS, .9: de janeira de poste na alínea g• do Avt i go MO: cio, e DNPVN n° 13,53542, bem -comi--o -, tio, em ;censequênela ele alterações, tão:,n
Manoel Decreto-Lei n o 9.760; da 5 de setemkraluji) GOes
-na sua 976a Reunião -01d),: ,rileas.clo: projete, 'MOdificado a SOO vcc.
'brtY 40 no, Ittv.oraVelrnente noS se.:
- Pogqi• ,de Aramo:.
Ots9ticXWQ DO 911.5EM 2 . DE :JANEIRO- DE 1.973

14,LISOLUOAO. NP 075.2

348 'Sexta-feira 2
lor global, que Passa de Cr$
2..773.796.23 .(dois milhões, seteeditos
e Setenta e três mil, setecentos e seis
.eruzeiros-e vinte e Pres centavos), para
'Cr$ 2:866.349,13 (dois millidoa. oito. centos e sessenta e seis mil.. tr.7.writ,-.8
'e quarenta e reis cruzeiros e treze eco-,
favos). .
11 - - Retificar o valor global tomdo no Aditivo referido no inciso anterior, aprovado pela Resoluçao
039,1-71•, de '7 de agosto de 1171,
eido valor exato é -Cr$ 2.133,716,22
(dois milhões, setecentos e setenta e
frGs mil, setecentos e seis. cruwiros
vinte. e três centavos),, e não
2.773:709,26 (dois milhões, setecentos
. 'e^ setenta e; trés mil, setecentos e seis
cruzeiros 'e vinte e seis centavos), confornie ,figurou na Resolução ora cita' .
Sala .clasPeuniões, 12. de janeiro de
/irado-Geies, - Penlconi,n.
, 1973.
- 412~o. Crus,
RESOLTICAQ N" 977.1
'Eni 16 de janeiro de 1973
,

árnbVêni0 IMIL Ctag

entre

,

piv-ziVA o d Cia.„ffidre-EtetrICa do

Oto, Pranáisca - 055SF.
O Conselho Naddrial de Portos e

Vias Navegáveis, no uso titurbu:çá*
que lhe confere o art. 9, do DeLrelo'lei 165, de' aa:de fevereiro, de, 1901
têntià em vista ti que consta doS Pioeessos "ONPVS g" 03-73 e DNPVN nu»
mero' 12-90-24 1nm como
do , na::9/7" Reunião. Ordinária; realizada na dia 19 de j aneiro de 1973, redilVe.
Aprovar á Termo cle-Corivênio
'More 12,72; de 10',.cle outubro de 1972,
.firmado entre ó Departamento NacioPal cia PertOS e Viga Navegávela e a
"Companhia aidN Eratiod do São
•Francisco'
CX,XEIF, referente a ara-.
cução ,do estudos, projetes e obras de
transposição da barragem de Sobral-IA.11o, -no. ria $ão Francisco, Estado da
Mijo- valer é eathhado em "Cr$
70.900.,000409: (seterita milhões de cru.zeir,os), despesa'que. correra a 'conta
recursos„proverilenteS do Progra,
ma :Especial jara o Valo do São Punicisco PROVALE".
Sal a das Reuniões,, 19 de janeiro de'
„Arddja Odes
1973:--Car'.
• .Zos Veiga cio Amaa:t.
RESOLDTÃO No 977.2
,
4' de janeiro de.19'73
, Tos MO &Min°
942, entre' o .1)1\1 2.2N e aras,día
()Viras P,Üblvieds. .8. A'., para.,
°loa de, eMertiOneza na Banyern.
,f.t-ndi de Penp- Marco, no rui

• O: Conselho Nacional lia Penes e
Vias istayegaVels, na uso da atribuição.
Atte Iheconfeire o Artigo 9", do Decretelei. fi." 18547, tendo: viSta o qUe
ter.sta dna Processos MT-n° 53.675,72;
CINPV.N, no r.3 .3,-7a - 0 DNPVN
de 102, bete Corno e deliberado'
.9f/74'..Reunião Ordinária, realizado no,
dia 10 de janeiro. de 1973,, resolve:
' Aprovar o Termo Aditivo à Caria.
3-12, entre o Departa.,
-Contrato
Menta .Nacional Portoa e Vias
vogáveis e Brasília Obras PUb..-icas:
A,, pára. :a execução- de: ure conpinta de Obras de emergência destina-,
, das à recomposição e proteção das
brite borraXl'iant'ris dó. rio
gani de Anel de 'Dom Marca, fie lstadoSol
com: (,4
Rio.Orancle
do,
acesS,. e!
seus respectivos canaiS
c*, ainda, .aeXecução- cio reatar-'
toS.. ontocalliontaa, enleivarne.ntos e,
outra5 proteções de eniergência"Imgadas neces.sarias, alterando o valor
Dal dor obiate, oue passa de Cr$
:L :000,000,00
milhãocausei,
tos) para Cr$ 2.800..000;00 - ('dois
U?:(5-ès oitocentos Mil cruzeiros).
Sala das Reuniões, 16 de janeiro lis'
1972, - H . ittai.jo Góes:. .- I Henla- .
Mil?, surioo

. .

Crus..-

Parte
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vt-y

ções que lhe confere o art. 6°, inciso 29-72. e /DNPVN n o 14,35042, bem ee.
13 alínea 28, da Lei no 4.213, de 14 de mo o deliberado na 977" Reunião 01,4
clinária;realizada rio. dia 16 de janeiro
Icveráro de 1963, e
Cons:derando as solicitações do Dl- -de nu, resolve:
relor-Gsrai do Departamento NacioAutorizar o Diretor-Geral do 'De- •
nal ,,tz Portos e Vias Navegáveis ..., partaniento Nacional de Portos e Vias
consi antes dos Ofícios ,.... Navegáveis á promover a aquisição do
U.INP
2 (duas) projeções, de na. 06 e 10' da'
0-124-72 e 0-2..398-72;
Norte, 209, com „ • ..;..
Considerando os. Parecores da Pra', Superquadra
1.062,50m2 cada, no valor total ale C.1,$
cura Seria Judicial do DNPVN e do Se- 513,250,00
(quinhentos
e treze mil e
nhor CUL:. da Assessoria Juriclica
e cinquenta cruzeiros), =para
dos Transportes, ainbos en- duzentos
construção de :prédios residenciais,'cur,
Und3r.do paia necessidade da prontm- rendo
despesas; Inclusive a de cor,
ciamrnto cLste Conselho, como preli- ferio, àasconta
dos recursos °Name/itã,.
minar ao devido exame e apreciação rios cle 1972, Projeto
6.705, 16:01.2996.,,
da autoridade mmisterial;.
constantes do Orçamento do DNPVN,
Considerando o que consta dos Pro- Pata o exercício de 1972 à 'conta .docessos CLsPVN n" 28-32 e DNPVN rit- item 4,2.1.9.
mero 11,303-71;
Sala das Reuniões, 16 de janeiro :de
Considerando o deliberado na 977" 1973-, Ir. Araújo Odes. ~dó)
Rettruáo Ordinária, realizada em '10de Piitio Ferreira ,cia
janeiro ad 1972, resolva::
RESOLDC-110. No 918.1
Opinar favoravelmente a-homologaEm
15' de janeiro de 4973.
çáo do Convênio de Trabalha,: para
e.-çecução , dos .serviços de capatazia,
favorcoeiMen4e à .70mq,
Opina
firmado entre a Administração do Poriogget4o de Convêmio. ciii,f0tabtitihe
to de Paranaguá e o Sindicato ZIOS are Termo, .cie Ajuste..
rumadóres de Paranaguá, ressalvando
que o ato homologatório, das autoricia- O Conselho Nacional da Pavios' e .
des competentes, não • devera. implicar Vias NaVègáVel) nq uso das atribniz.'
em elevação das tarifas Vigentes, ate -ções, sue lhe confere o d4.,tigo
o final de exereicie de 1973..
. agá B, alínea 28, da' Lei ir 4,:2931,,10,
14 de fevereiro 'do 1965, e
Sala das Reuniões, 16 de ,jahei.V) , cie
1973. - H, Aniaúdo Odes. - Jurai Considerando as SOlicitações.cle-Di4.
feto .p..Qd d l do Departamente Nadá, Sellos Correu,
:nal do Portes O" • Vias. Navegáveis'.
:CDNPViN)„, constantes dos Ofícios
RESOLUÇÃO N° 977. 5
,' men* G-16042, .0-159a,72.
• Em 16 cio janeira do 1973'
rioggi de Araco.
1eraindo
os
Pareceres.4
1
12
..A°,CO19
. e de:
Aquisição de projeções em Bra- :curadoria. Judicial, :do DNPVN,
RESOLDCAQ. 5' 071.4
sília.
.AaseSsoria. Júri:dica
Sr,
Chefe
-da
Em 16 de janeiro . de 1913
.4os 'Titn'spoiiheá,,
O 'Consellio Nacional .'de Portos e •, i14inistatie
entendendo -pela .necessidade div:pro, •
.0,poza favovavelmente à komo.- Vias Navegáveis,: no aso- da, atrihuile,5o, ' ;mandamento
deste Conselho, '
B,
-iocaccio do Coime/tio- de Trabana. que lhe confere e, art. 0°
preliminar ai) devido ..exanie:e .0;00 nea 26 da Lei .riA 4.,218, .cle 15 de Ce",/C-. Mação da autoridade Mhilsterial'i
'0 Conselho Nacional de Portos :e retro de 1963, tendo. em Vista' o que
Vias IVo,,egáveis, fio uso: cias atribui- consta dos Processcd ONPVN número Cohslderando c.me calista dós Pro•i,
•
cesses CpPVN .no 34.472: e DNPVN
- •
''•
irero 11,301-71;
•Considerando . o delibemclo. na :93786,,
1,,,,euirlão Ordinária, realizada 405.
de janeiro .d'e 1913, resolve;
„
MANVFATURADOS
' Opinar favoravelmente 1:10¡`010gaw
ção do tien.genia
;'.re;13,a1h.Oi.
in0 de Ajuste, firmados
ininistração..da PoriR r1é Barão dd,
EXPORTAÇÃO
Teffo: (e2-Antenina) e o ;Sindicato;
dos Arrumadores de Antenina,•Para:4
execiação.:dos ser:Viços de, Capatagia.fty•
-reajustarnentoa. Salariais, re.ssalvar*,
:que e ato hornolegaterie das Matori-...,'
DEdRETO-LEi N 1-,21 , 9„. DE
Andes competentes,: ein .•relaçãO.
'Convênio de Trabalha, naó- 'deverairriplicar. em 'elev'ação das tárifaS
DIVULGAÇÃO Na I ,205:gentes, até à final do,' .eXerciele'de

RESOLUÇÃO 917.3'
Em 16 cie janeiro de 1973
•
- Termo Aditivo
I0-72-DVX,
5-71, firmado
fio de COVEZW7110
catre. a DNPVN e o Governo do
Estado de Ninas Geras,
O CO1',Seill0 Nacional de Portos e
Vias Navegáveis, no uso da atribinclie
que Me confere a art. 9" do p‘adttfi.C.lei. ri, 185, de 23 de tenreiro de W57,
tendo em vista e que consta dC,2 Peecessas CNPVN n" 110-71 e DNPVN numero 11.890-71, bem como o delib:Jrad.,
na 977 , Retinido Ordinária, realizada
no dia 1:6 de janeiro de 103, resolve:
Aprovai- o Aditivo ri" 16-72; de 8 ce
dennibre de 1572, ao 'termo de Coo..
n''541, 25. de maio cie 1971
firmado entre o Departamento Namo-,
nal de portos e Vias Navegáveis e p:
eoverno cio Estado de Minas
por intermédio do seu 'COnSellie Eis:Á:dual do Deserivoivimento. Econorruco
pára a construção de uni porto fluvial,
em regime de .ctivisito de encargos 44,
naneeiros, na Cidade cie Piraliora (MG), Aditiva esse que altera a..;
Cláusulas Oitava e Decima Primeira,„
ia inerh,,onada Termo 11° 5-71, elevan,
do d. valer 'contratual da Cr$ ..
1.(109.900;09 :(horn milhão o Seiscentos
qr$
2,..900,90~
mil 'cruzeiros), para
Wel& milhões e novecentos mil ..rdzeivos), .e modificando o prazo cia .conetu-.
são das -abras, de 12 (doze) . -para 20
-(Finte) meses, mantidas. todas as cieMais disposições do Contrato origmal.
Sala das Reuniões, 16 :de janen,) .de
1973, - H. Arado Góes:. - Manuel

Sala das ReurnoeS, '19 de janeiro dé
1973, 4rdnio:•.-d,. (Yes,:

PREÇO: Cg$ 2;00

s ellbs Corrêa.

RESOLDÇAO
91,6,...=2,„
Ein 19, de janeiro de 1973:

A VENDA

Aprovà TerMo , Aditivo ao'

Gganabats
Seçãé de Vend p s' Avenida Rodriguo Alves,

,

1,703.ctracOtaéle:CiO0,

o .. ONdnr_N. e ,ct Universidade
dera do Rio Ora-ode' 4,0

•

Agência 1: 'N`limist,êrlo da 'Fazenda

Agéncia

Palácio da Pustiç-a, 3e pavimento
Corredor D
Sala l.

12,,tencle-Se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal
Em Brasilia
Na 'sacie ..do

,

00-CUMENTO

I. 'Kl

O Conselho. Nacional do- Portos ,e
Vias NávegáVeis, no uso-Va
que UM confere e 'artigo
jw,
poc
4:0-11éi .11 9 185, de, 23 de.'fe'Verejr9:i'de
'1967, tenda em vista o.diue ,.00t,rotà, dós
Processes :CNPVN: rio 36249: orfsisr.MR-, e
:á° 19-73, •O ffin,,oémo e ,defiberadelia
$78" Reunião- Ordinária, 'weitlizaNt
19 de janeiro de 1973, resol::
,
APrOvar á Termo • Adlizivá Re (4,
Convênio no 1.'0 de- ageStof nie
1070; celebrado entre á Departament4
Nacional de 'portos e Vias Naà:T.e,0'Wt.,1'S
e e. • tiniverSidade 'Pecleval :,ioC+rancte do Sol, á 'fim.de :que eSta,através de seu, NatitUto. de PeaeniSaS
realize estudos, em frip,
cicio r edUZide de fUndo fixo, refet'Oli'

como

É'exto--feit g

2

_ _

. f--.evereirá: de 197-1 34
tvA.Rio. ovremt, (-F.,..ecfio 1 -- Parte 1-1')
... --1:==`!,:?"...:.....r,
.. --:, '',....`,2",-,-.,r=e.`-‘,.e.t.,.,..f.“
. ..e.:......4..t.,,,;ste_,,,,-....---,=,.:,.•:,,,,,,,-*:-.,,-,.,,-", - ....,-•-,,,,,,,==-..•,,,,,,,r...r.,*
ett.,_,.4...

.

at.
0 com a red
ro 42..389, de 90.9.19,
n° 09-73 e DNPVNnúmero- co
uni arnazéni, aro Clic-ares, .0NPVN
tos á barragem eclusada , de Amará- Porto e, de
11.350-72
bem
como
e
deliberatia
na
cão
alrerada,pelo
Decreto.
1.1,5
43.64ã,
.
polis, no rio jacui (RE), ,i,Iteranc la o (MT). objefe. do Converno Urinado
Retinião Ordinária, realizada-no de 10.4.1958, usando 'das atribifições'1 2" da Cláusula Terceira e prelo:). entre o Departamento Nacional de 979"
compreemlidas nos -artigos 4° -e . 5", dó.
resolve;
,973,
dia
23
de
janeiro
de
1
e Vias Navegavais e a. ComI '— Autorizar a firma, "óleos do Decreto n.9 ,43.549„. de .1.9. ,1.58 e ,a,r
• gando o prazo do Termo em causa Portos
panhia -de Armazém e Silos do Estado
Dor Mais ia (dez) meses.
Para
S. A- — 'OLP-ASA''' a construa, ligo 1. 9 , alíneas a, 8:, c e d da De!,
'1 2 ° S8 °_,'1 2a;P?d'r13.9 111):1001171.71% e. título precário e com recursos , rP- ereto , n.9 41.893, de 10.3.60„ resolve:*
r°i 0 C95
l
iat
ol‘o
c
i
i
r
e
i
jantTapancleet
,..
e0S,
aitõ
o
R
ezn
i
s
t
oriS3ala_dap
m
prios -de acordo com a docuentação
Exonerar a pedido, a - Engenheiro
de 1973.
,
m trapiche de . madeira, Para uivei
Poúgt, dc 4raujo:.
21, ‘ nurbricula n°.9 ^ 520, 466, ,.,u1Z..
e
Sala das R.eimiões, 23 O janeiro d anexa, u
uma Silva., admitida em 19..1.5.6,.
de
I!
Pr""
5L''
REEOLUÇ:A0 N° 9713.3
'terre'll"
-.
•
t"F"
Ar"1"r
na
odovia"s”
R
-' Luiz0 dr3.'"' •
de, localizado .
II.g a/.1/"..1com base no artigo 74,. item I,. ,com8-. —Vei
197-S
edoAluaral.
número-,
em
Carlos
sem
t
iedaSanardes
a, •
tur
ph
BM 69 cio janeiro de I923'
binado com o" artigo 75, item I,
lem, Estad o do Parti. .2
1.711-52.
RESOLUÇÃO
N"
079
Lei
n.9
st
.de
s
de!
witit
,
.
- II — Esclarecer que:
13 ama e —cessão
i de engrena . •
Referencia processo 11,9 82.05.136-72,
a) a movimentaçáo de meleaclorias
Em 23 de janeiro de 1973
aparelhos met.-Mmes
importará
no
pagamento
a
dia.
das
.geIn
Rio de Janeira 36 cio ,dezembro de
Contra:to cle loinagom.mento
do Pal, á, das -tao-i,s das tabelas 1972. — Gera-Ido Costa Guimardesp
de Portos é
Maao entre o D'iNT.PVN e o Leiloo Docas
- Oonselti o Nacional dl,
"A"
e
"N",
da
respectiva
tarda.
,de
atribuição
Vias Navegáveis do,140
A..
Brasil
acordo coro o -disposto no artigo 49. Chefe da 6.9- Divisão Central-. •
..„
qrie-ine confere o -artigo
e
POttOS
iteris I e II, do Declaro n' 83, de 26
PORTARIA N.9 1-18-G, DE 28' DE
'Nacional
de
Censelho
- alínea 36 da 'Lei n 4.313„ de 14 deo
da, ,itribui. de dezembro -de 1966;
DEZEMBRO . DE1912
dos via5 ISTR,Veg,,ávels, no,o uso
lex/emir°. de 1963, e o que6 7consta
Construção
ora
autorizada
se..
arhigo 6'.
f
e DNPVN cão que lhe conere
89
a
aos CNPVN
n" 264.
-Õ
Chefe
da 6. 9 Divisão -orfotro4
- bem
;ia
realizada
no
prazo
-cie
3
'
(eras)
.
de
4
—1
solE,
aimea
3,
cla
Lei
-I:
'pino o, que ficou
14.45142,
com base no artigo 3: 9 -do Decreto
anos.
ão
OrAl14
-de
tevereiro
de
1963,
tecido
cm
visi
ledadeliberado , na sua 978" Reun
• 'park
-Submeter esta Resolução , à n," 42.380, de 304.1957, •com9 a43.546,
II
realizada no Aia 19 de janeiro ta. o que consta dos Pricessos DNPVN hamokwapão
-do Exmo Sr. IVIlmstro ção alterada pelo Decrete n.
rt"' 215-72 e DNPVN a° 569-73 ermos
1.Jern
da 19(3, reSolve;
de
10.4.1958,
-usandodas
,atribuições
do
como o: deliberada na 979-- Reunião dos Transportes,
nos t ar••
4, .
a,1.bi
. Autorizar a baixa e a :cessão. à Um- Ordinária, - realizada' no dia 28- de ligo 6 0 , 8 19 -da Lei n" - 4.211, de 14 copr eendidas nos
')
rio Decreto n:9 43.549; gdPes' 10..:4,580
,
de fevereiro.' de 1963. .
`Vegsidade Federal de Santa COariria, laneiro de 1973, resolw:
'1)
c
,e
c/
do
De•n iões , 1 da 'ja neiro de artigo 1Y, alineas ,a,
Reu
para seu 'Oentra Tecnoló gico, do sedas.H.
cie Pinan- ,,,, aia-Mau
co - I -- &provár o Cr .tto ianc,
Ar /0 Góes. — Jardli ereto n.9 47. 393,, de 10,..3. 30 -ruoiv?,::
gliinte equipamento, pertencente
V43,
i.r.à dó Idedos
15, d.:3
l
de
n
a
o
e
aci
:
N
ciorriento,
datado
dont
DePattáM01.1t0
acervo de
Exonerar a pedido a Oficiai de AdCor`résa.
. nos 191,3, fiernada -entree-VlaNvgáis,rfdo o D,•,-9,-to;a.mento
Ifortos
ministra.00 til-rei 16, matricula Mo.
RESOLUÇÃO N" 979.4-7:1
de Portos e. Vias Nr,vew1vels
latidos de Vistoria c- avaliação .; dom,- Nacional
Mero
428,562, EVVerton Bastos 'da
Em 23 de janeiro de 197 3
Untes do Processa DNPVN Manar° .c"; -a ;Banco da Brasil á A., no valor
Silva admitido em 8.3,44, .corn base
)
mi:r
t
•
.
.,
e
-ti
r$
'
:.
(fiz,
117
ã
R451-72
(Run
en tr é *O no i,i.. ligo 74, item I, combínado•
Aprova . Co-n.~4w
-quinh entes..e. :.etenta _e sete,•"
a) , uh, apofeelho , 4 teste de engre- lhões 'equinhentos
,artiga 75, item I da Lei m9
GEMO?' e .0 MYPI(Y,
cruzeiros-i, destina
l
ni l .0
,
- .riagenr, ,marca .Maag-Zurielz, .1)"
pertences;
do
a
suprir
o
primeiro
-dos
recursos
,
Referencia,
Processocera
caixa
é
0- Conselho .Nacional -de 1?ortris e
tiPe DAS-4,
lotado. no ARA19,Para a tomada. !9través
de Vias Navegáveis, no imo da atribUl- 5E0
aparelho -de teste cie plani- financeiros
d.cum:$).
N.angyo Ban k Lt.
do
Doi
o• -artigo 99 do
cão
que lhe confere
= Mclacie; marca Soim tipp 28-0, nd., carta de Crédito necessária ,ao .
195-67.
te)clo
em
viata
R1.0
de
janeiro,
28 de cl.:zernbro
13:443,. -com •os respntivoS Par- ~pente de obrigações assumidas por Decreto-lei IV
ONPVN 1972.
— Ge7 y.ado- bosta ..00,,bactrifes,, •
.dos Prolces
consta
'
'
que
o
DiviSãO
Central,
.
•
- tericed.•
da 6:9
ai com a Ishilrawajima 'Earima
/8-73 e DNPVN ris 14.792,72, beni -Chefe
D:E
tp,n ,9
e ti, ltett &
.0o. Ltd,
poRTAR
de. vy. -Industries
o deliberado
na
979"
Reunia°
.Bala. das Reuniões, 19 de jane..iro
BÉnya- pó , Ud , ,(Japio) , na forma
ATCV1110 :É9tág.
ANEIRO
DE
OU'
Ordinária„
realizada
em
23
de
janeiro
J
—
..
.
do Oen
dida o bláustilO, 5,1. a.1a,gosto_
olve:
- Xvii4 Eurico
-de
cle
1913,
res
, ,Ueritlar, .
Chefe
da
-6.9
Divisão
de
,
3
,
trato- ri" 35-72, de 2
Aprovar o Termo de Convênio de O
ig AÕ É° 979.1
o base no :artigo 39 . do-Decreto- nó.
1972.
14 de 'dezembro de 1:973-, firmado em. cm
'
meio
ePO 42,330, de 3.0..R.1 90, eoln, 'a• 1-e—
o., 'Grupo. de Estud para lote
Em 33. de janeird-cle 1972
TI — Submeter esta Ri'
Rolução
. à Ire
in e dação alterada palp , Decreto rn:I^mero .
r
rsportes
EGEIPO
Ministio
graça()
dos
'Pan
o
ci
orrioleg,ação.
h
das
Agtorizó D NP V IV ,a; 'aceitar
Departamento Naci,mal cia Portas 43.543„ de 10 . .4.1959, -usando
aos Transportes, de 'moi do com o § có Vias
t-of2!e.40 de.stinàc1.0
Navegáv.eis (DNPVN), referer... atribuições compreendida :a nos arti.,‘
00,0(0 cio
artiy,o
6"
da
-Lei
ir'
4.213,
de
iro
.
:
i
pere,.
Cd
Porto
dedá
cpustracão do
te à realização de estudes deStinados gos 4. 9 ,e 5 9 de Deereto.nY 41.549;
14 de fevereiro de. 1963,
. ,. , .a,, .1) -a ê
9 , alíneas'
ao estabelecimento -do Plano, Diretor 10 ,4.58 e .artigo, 1.47.-893.
,
'de
10.3.60;
do
Decreto
4,9
d
Ocniselno
Nacional
de
Portos
e
Sala
das
Reuniões,
'
23
e
jaileiro
de
Portuário de Brasil.
O,
— BeTeia,
fPiad Navegáveis, no usa da atribui » 1973. — H. Araujo
Bala -das ReinliõeS, 2,3: de janeira de ""ive''' a Portaria ri,9' 57 .-G, cle• . 1,1;
mim Enrico Cruz,
,
coniere
a
Lei
P"
4.313-63.
tíciP,
103.
-- H. Araujo Góes. — Malloai. Anuiu .
áigo 6°., letra E, iteni 27; tendo eia
de maio , de 1966, publicada rio 1.30,.
RESOLUÇÃO N .-, i)19.3
Poggi de 217!all',/0:,'
o que consta do PfeCe,509
93,66, de 20.5,66 a DiáriO ,Plidi ckt 1.1(1.;
"
....—_,..
,
Étn. 23 de 'janeiro de 1973
PVN: ai9 1.42‘72' é 'ONPVN inimero.
..'.7..66; Parte II, ,que
FEDERAL
meio
131'o de
13 Ary Pinto, Matri,. :
10,73, bem corno . o deliberado na .
servidor
'delllitin
de trapt- REDE :FERROVIÁRIA
,
.
.constraffito
Antorig.a
R netnae Ordinária, realizada em
s
cuia ir.9 • 40..297, -Menta,dor de, 'Linha
"óleo
S. A,,
Oto . de madeira .pc l.a -firma
de janeiro de 1973, ruorve:
Ferro:nada nivel 0, cle• acorda toin O - •
— OtP.48.4".
-do Fara -S.
.paatecer -de 11.1-3.73 do Br. ODJ., .
.W. Divoisã . 0entral
. • AUtorizár e l Departairriérit o .Nacional -O Conselho. Nacional. -de Portos. e
a ceifar
Referência Portara
ar j82-PAj.72:,
ftje ?OttC4 o Vias Navegaveid
NaVegavels, no usa da atribui.. PORTARIA 14.9 116-,G, DE 26 DE
comárea Viasque
de Mn terreno, ce
lhe- confere o artigo- 6", m, 'CIPaÇãO
.
DEZEMBRO PE 1912 •
lio de Jiro§iy0 3• - 14 de ¡apeire- .t.
6,915,872 rn2,. doado pela Prefeitu-- .ção
alínea 19, da Lei Ir 4.213,
m 1973 -:.-- Ge7Ado , C o s.;:t..4 qui.Iii•Cri4e4
;íit ,de Cáceres, através da . bei Muni orto
Q, Chefe da 6..9. Divisão ,Ceptral,..c e
de-14 de fevereiró de 1063, tendo em base
no
artigo
3.9
:cie
Deoreto
MulteOnde da 6 . '.9 DiyiSão ÇeOrak. ,
uri IP' R84- do 29 de a. esto de 1972, vi
que
-consta
-dos
Processos
ta odestinara :á conS4aiçad de: tinivi ssta
DEFA, RTAM'ÉNT.0 :NACIONAL DE ESTRADAS DE FORRO,'
FerQvi:átio. *acionai
RESOLUÇÃO N.9. 4-7-72
no
Extraordinária — 6 de flano de 102
Reunião
-622."
Ata da
.
Processo n.o, 21.-73-019N ,.
Relator: Censelli eira ' Nenriq ue Vieira de Reseridc •
Perro
• Proponente': Depart .amento Nacional de Botradoe de
.
Analítico
do
DNEF
-para
1972
Assunto; .brcaniento .
•de Redeilde, face .itirl,
de , ,Pailselheire ,-RelatOV lIenrique Vieira
13,CEN,
51-.
n.°
Nacional,
após
a
discussão
do
Parecer
21 de ,juriba tltinia e no/A
.0 .Conselho POorgviàiqo
Departainento NaCional de Eatradas .cle Ferro no 'Oficio 4, 9 132-tip., de Conselheiros
.
Jayine. Erasillo
:$plicitado pela Diretor-C.:levai-Substituto do
paia 1972, ,e considere:0.es. aos
relativos 'D.e POVO Orçainento Analítico da Mtiarddia
4,1.1.1 --;ZOttidPs • e Pro3 e t9s #'-'•(Verba C..iv?%#'
documentos QUO lhO,fow.p. anexados,
Ratton
Filha,
'sobre
a
transferência
da
parcela
de
Cr$490.000;90,
da
dotação.
de ATMájo o Hostillo Xa.vier.
'Serviços de Terceiros — 1164 — Implantação cia Reforrna Achninistra,tiva — (Verba de 'Onsteld);, regoWei4do artlge V,. rló Regulamento clire :babri.,a -eoin ii
151t1d) vow p; •ek dotm4o '3..3.,{3.-o —
. 8-.° da Lei n.° 4..102, de 20 -7,62, e na alínea 1,.
do piretor-;0érai . 0
alinea
j ,,.do- artigo
r unanimidade, eco' apeio no eern
abstenção
regulamentar
de
voto
do
Conselheiro
Ce
ai
'Bastos
Motta, -o . Silva, dubstitido
p, 4,nws.2PÁ3i9',
çffibloji
npv0
.04ann,1110
AlWAÇOi
coreto n- 1 710 ãè 28-1-1- , 62',
o
N
aeional,
aprovar
epar tametito Napional de Estradas de Perra, no . Conselho Ferroviário .
.
'
s
que
a
-Osta,
acompanhain;
o
•t de acorda com os mapas .diScriitinativ
•

` r 350

Sexta-Urra

pr

, to,

..P.M1PAL -(ág,rarfoi ff)

fitóglIk.:ÓRRAL
•••••••••-••••••n•••
.-•••••••••.••*0-•••••
:11,TE80.9 I A
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Cat
ECOONICA1,2,0
.
ti
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tri, ordOrEotüort,à ;COPRÉN7C0
2-4;.ó,orr, 000190901eç564
coórótouroóeS DA Utliga
4,4,6,10
01
Paro , Pa g e g al •
.n
ilrt49 .1114:414 41141,44
.9690 pOU
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1359000,
.4-ta Sossclo &rociai cio Conselho Vimento,
realigeu-se a Sesgo.; ÉsRecial-,000
Fdd9rat de Engenharia, Argitiletup. .: .-; -' 1 ra Agvononiza, para posse ao" Pre- convocada na forrna previste) no. iterà
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UNS ELITO FEDERAL
'DE ,EN aEMHAti IA
ARQUITETURA E AGR ONDNI

sidente eleito', reatimcla em á de janeiro de 191-3:
Aos oito: (á) dias 'do mês dcc aneiro de Mil novecentos e seterita e três
(1973),,•+àg.; dezesete :Auras e trinta nitrilAes ( 1,711 3DiPiA),...nte Sala de Sessões
;-?

2.

do artigo' 12 da resolintro ,O4htere,

107, da 27 de fevereiro :de 19011
mento: Interne -do-001nIll'EA),, .eorn à
eSpecifioo de ser dada posSe U ó; : •
Presidente 'eleito, p,ara o- triênio de '14
de janeiro' , dê 3.973 a -de dezembro
de 1975; Engenheiro :Agrônomo

Se)eta-feir,a

OMR"

OftetAL

r --_
Parte . 11) .
Pave-Perro de 1 • _571. 351
te Alta. Gai. O Senhor - WeeePrest.,-,
-dente .na exercida da Ppesicieridia,; voca, o reconhecimento' -de Iodes -o s Assessor' da Presidência :que . proceda:
Conselheiros Federais ao, adi, à leitura do. 'Perna de Posse,
Preitos PernandeS e Julio Xavier
Bngenheiro Pelicio Lemieszek :Senhores
nue . 4;:: gei e, também, o xio En genheiro'Fe. :eficaz 'e altamente -capa logo após, assinada per arribee; pretoconvida, então,rwraeornporerna Mesa: .riliniStrador
' lido Leinieszk aqui preaente; pata.
citado.
-cuja
obra
:
empreendida
more
donde, :em seguida a . Sernaor presio, p rofessor 'Pau** . Alta: .Gat — Pre-: .cett-lhes os maiores
minha alegria, fazendo a honra de
.encômios, e e
siciente eleito, os ex.-Presidentes
mais . Veementes aplausos. Por outro . derite empossado a leitura dó opme.
posse pela Segunda vez, Dando
genhelvos José Berinégeties
,de bem servir .e fielinenr, :prosseguimento
latia ,dotado .0e um temp eramento. ale promisse
ÉLD' pleno por nós tra.
, desempenhar ,o mandato que lhe
de Carvalha e Alberto Franco Ferreira temente' . conciliador,. soube sempre o
çado
atribuímos
a três Assessorias to'da 'Costa, p .S.enpor Engenheira Agro._ .Pretidente Fausto Alta Cal Manter foi conferido. É. então,. pelo Vice-pra., dos os serviços deste
órgão
sabeis
nono. Sugo Leme, ek-Ministre , da um clima de :iri certfundivel: cordia- siderite, 'transmitida .a Presidência do Assessoria Jurídica, Assessoria
,de
. Agr icifitUra,. Major Flav
CONPEA, ao Prol. Pausto Alta
io
Ribeiro
da
lidade
-às
relações
, funciamr-le 'existeti, que ao assumi-la, bem coma à dire- riejamente e Controle e Assessoria; .
SilVa, representante- Ao .Senhor
tes, . entre este Conselho e os :temais ção
, dos trabalhos da presente Sessão, Adnálnistp ativa . as quais foram., cometário ,cle 'Segurança do EStado daSecre«na .. Regionais,
Sua
p
ersonalidade
illarCan, p rofere o 'seguinte discurso: 'Sejam tidas atribuições próprias. Posterior,
nabar, General . Antônio, pauStino ,da te de 'homens Público, sua esclarecida
as minhas primeiras 'palavras papa mente; ap laines a Assesseria Ali, Pre.Çosta..e o Senhor Pontal:. Potes Louinteligência, sua luzida cultura, seu , es- justificar a razão .porque não estão,. sidência para seus assuntes espadaberg, Presidente do , Censelho Federal pirita'
empreendedor, lidados a um presentes todos os ex-presidentes que dos, divulgação .e Relações Públicas.
de "Química, Presentes ..es Senhore
firme . e reto, jamais deixara passaram por .esta Casa compondo Deste modo tão si:1M eia te pare lazer 'uno
Oniselbeires Fedteaís Plorismund es !caráter
de
estar
Presentes . em todos os instan, esta Mesa. E'• que o Professor Adolfo. registro, alinhamos, de forma sinté15:flartque s, 14Ila -Sebrinho; turvai Lobe
Orlando Lopes ,da Costa, AI- ,e em que se Jazeram necessários pro- Irlorales , de Los Rios Pilho, lamenta- tica, .o. comportamento. de dada trina
nunciattlentos decisivos, no tocante aos velmente, deixou de comparecer por delas. Iniciarei pela Assessoria. .de Bone.ff.„ Reoseridlt Nexleg,.
VIS 'Gonçalves deS Santos ., Leuriv.al de mais em:pie/c:os problemas soluciona- encontrar-se , enferino; e prossegue: Planejamento. .e Controle. Cern reselos nesta Vasa, n, mercê de Deus, "Ao ser, pela segunda vez, inVeStid0 p eito a SltuaçãoconômicoAlnanceira
e
Oliveira Balda, Albert Willian
I-Ieiter de Assumpção Santiago PI- as soltieões ciadas, além do obJeriras no carga d.e Presidente do GONIFEA, deste 'Conselho, .cumpre-nos consignar.
e seguras, a foram sobremodo justes sinto-mo driplamente honrado e feliz, que duende assumimos a Presidência
-Ibo,, Jaime Câmara !Vieira, 'Luiz POulo cio Aiatribuja . Feiiiardir !„ Luiz ''e- e, ninho dignas. Ainda, mie por' feitio :Princip almente pela manifestação de desta Casa, ! encontramos dispoflato A breu.Macibr, -Joaquim.
maura e formacão . Seja a Presidente Faliste confiança e de apoio, utrânitne, ple ,Mbificiacie liriancera ,de 'Cr$ 'Vai000,119:
Cai extremamente modesto, não con- 'meus colegas, os nobres Conselheiros 'e hoje, temos a grata satisfação de.
..Batistena e -Octávio Reis de Canta- seguira
ele MO à p
„fillette !Almeida, representandoetainmerecida- Federais, Certo , é também ser dupla informar . que o' balanço do ,CONII1EA,
mente
.eencamtada, rojeção
eneerrado. 'a 'SI de dezembro de
p orcino. sua ...tra. a resp onsabilidade que era assumo
Ou ire 41e. Eng enharia, De 'mor,
. ! ao' Orá .coinutlicações. reeebidas„. :são jetóriii .e á esteira dos atos praticados, : tudo farei na sentido de corresponder, ,apresentou , '''superavit" financeiro
to
á -confiança em TM M ,depus Rada.
de 2,.42% .conT relaçãO a '31 'c.ta-000inas :ausenties . dos, Senhores> rnaram-se inapagáveis. ,qoal
preliminarniente, parei-tido dar: bro de 1010. de se ressaltar que tal
eÇonselheiros Ervald jrialfeá LOSse, • Be- marco 'definitivo, dó tratei:rio que tern
contas Ao 'que foi :feno na decorrer .‘,e fato hãeedecorreu .unica ,exclusivarietietó. Oe Miranda, e Leopoldo tá- levado a efeito nesta Casa,
minha
administração em todos es mente de sua Receita . Corrente e tri•k,
Dfigre. Presentes, : tinribein, .estiver- mente no sentido do .áprimaramenta
tarn, :Presidentes
, COnSêlhas pego., e' melhor 'desempenho da fisealiZaçãe seus setores, neste triênio que veM de britaria, -maS, sobreinoda invPrs'cles,
do. ,exereiela profissional da engenha-. se findar, 'Desde minha posse, em ja- inianceí»as PeadiSarleS : no. triênio, drus!
jàs :Dittgentaria,. Arquitetura, ria,
cia arquitetura e da a
Agro:Mn:Ma e .Conselheires Regionais',
gronomia, em' neira de 100, já trazia em mente: lhe :p ropercionarain unia, 'Receita
a reforma • dá ,Infra-estrutera. trinionial 'de er$ 5,80;2,140, Entra,'
:presidentes
e ,Refigasentantes.de..eriti Urde a Braell. :Si:Me-abe' pois, multe proceder
deste rgão. para 'que lhe :tosse :per- tanto, nrio . :deixe o .-CONFEA, :p inbork Aades • rep resentativas. de
honrado. em convidar' agora., o Exce-, -inibida,i-runia
maior desenvoltura é mala. adotando. Unia
-Senhor Presidente my declarar' ,aber- .lentissiina Sr „Professor Fausto -Alta'
de.
tos :oS , tranailios- escliuréce 0 . objetive: =Orai - para ! teinap posse no cargo de Pl'edutive ftureieriamento. Ostitamia ção p ara tconstrUgão, de :sira .sede ern.
com
a
preciosa
B
r
efokkÉt, :convocação da : p resente ',Sessão
p
'
articipação
Aos
no-,
asília,arilliar os Conselhos.
Es , Presidenta cio Ç ONPDA, reassurninclo, :bres colegas Conselheiros
„recial. :Rop eiviem.tê::. ;São;
q ue forma- giennis na Obtenção .die ;sede próirriO.
.assim, a Mais alta. investilura desta, vam a Diretoria AO então,
Foi'
.,,: ars teguinteS...p einunieàções.Consignai:las
foi-ire
Po
'outro lado, esse índice real
,de '
recebidas:. Casa; Para :dar dumprinicato o novo possível! estabelecer' um organograma! 242%
dá !Senhor -Milliatpo. Cirna tisma.Til.e..
jamais seria atingido , te- não Se
Mandato; no período, 273-19.75, que , e Imprimir nova orientação
optasse
, finicional!
p elos Modernos ifiettickis de
:lar-. da 'Agricultura eiledonciando .pam Lhe foi adargado, emb . a mais absollite
o, CONFEA.. Assim e que pronuncio adininistração .eientifica,
rap reterità.--lof O Senhor Dir.etór do..
.decopI, :.consciênein, pela .manifestação onani- o moa.
. :DEMA, : Dbiltor
admiração os pomes .dOs que já enoja do Decrete-1M
pode 'este:
Aldyr:
GerneS:
de
me
do
todos
áós -Conselheiros Federais :, .findaram .seus ,
.
SeIfflarOie 'Presidente . 04.. Pederac¡kr intacio que integramos a Rep
rnandateS, .deikancle órgão. ter uma. estrutura organizadoresentação do 'e
!i>rgãe:. MUI° da Silva Peixoto,: -In cOnsentainea. ,com. o desenbili
•
Vo
CONFEA,". ; Determina ., per fim, 'ao. •1 ste
0 Ur ena. da Silva Mamão, Violar de' rente nacional, ,1100 plantando
- Pana. ,rep resenta.,10: d En g.erOdenciaticle,
Urna
enheira
Ar.,
•. Onda :Là:Viola; ::elb. Senhor : !Preeiclente. •
istemática que p erinitisse'. ao, ,adinie
'-e-- 3 Bégiào—i•Medencianda
istradór uma iviSualização, integral
mi gestão - , C 'ClCk.F,SA 5'0! .
¡narra:, :rep resenta-10,e
, Seirhor Arq. Pe.
Étrinióálo,
Mát-sréS- 'fb realização ,:çle
ter,. joaé- Seirerveizere..do..Serahor Vide-,
:c1 esp osas !de tapitab dentre
pré:Siderite da
as: quais
Begfãcie
Brig:„
á de Maior 'vulto fel, ,aquieição,
•rn.rdo--àRror :ode
. Oleando: „que :se Tez , ,presente :centi'RePresentação, em Brasília,- ..•
Pes:
Stra
Conselheira :Regional Barry
ornliecraPttreá. 'ilnPsQt'calfarelilõ;lezas?:
, Caties, Wekerillar cio' .Senlior.
Pit ei:Oeno riMeira .veZ, • pode este Censellro.
cinf,..sPP,,,s:, ria
Região,fazende
! se .., representar ¡pelo ' Conselho' :Fe,
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. Senhor PreSidente prossegue em Sua Dá, o Senhor 1 3
.
rosidente coloca em de Roraima aõ Amazonas tendo em Reglona? de Mediofna do Estado do
• e.pcsição lefeun s o-se , aos aMMUOtOs pP.-11O1
o ploc, CrEP-WS-73, constitui- vista o numero pequeno de médicos Rio ,de janeiro, estimado zuna Re' • ' . KM aridaniento para 19 r/3,, e asshu os do de expediente
iirmatio pelo Senhor que os eenstitin .oi,- o ak/n1.110 auto. celta de Cr
cautneya.,.. ^ a- própria ediçã.o da Trilm- Presidente da ELRTROBRAS
,$ 431.884,00 (quatrocentos
- Oco- riza as
. na do &enca)ista, já com possibihda- trais Elétrir:as E .,,ra,41eiros s. A, -, so- artradece s g est-oca. O Sr. Presidente e trinta e um mil JitOcenftls e Oitenta
- .116'çie ' assinatura de COOW)110 -O4..)in OM Licitando a inmerição, (co lis .
intervencle da Conselheiro e quatro- cruzeirosi, para uma 1/esizis tripli, l Quarriciala Ciairá.,..junto ao . comelho pCea. de igual valor; apro'vado, proCREP
.Onsteietécnico
e proposta
ces, dos
nomes cos cconomi,tas Que ' do Arnal.á, para prestaeá.1 0,,,
0„litas cesso oFm-T 19 0842 ...„. 'Ai-Oposto., .
- Toni
-depara
uni Sett
fornecedor
para for.a devem
representar
o CPCP r) Con:le- cl-mie ld.O. De pois de mi ...y rar a
Orçaillelltárla
elaborlção de doze numoros durante o lho Fis(ál c 3 uluel/.3. Empresa, ao exr. r. toaek, 1-, ¡0:;, cor,,gel, t,es e.„ 1 dia ate MJ
ao eN:Jyreicio de
30 1 0 7 3, do cone s,-41par
1 a 'Regia " -, de mediano .de 1973; aprovação, a nível da ciclo .de 1973.. O Relator, Conselheiro de -,e-teartbro
.ie 197Z do Dis.-trito 'Tre tina da Distrito Federal. estimada
p resielCneia da ;Re publica., da Ordem]. Nelson Guincr- 'rerreira sU
irn'Ic o' cletid, is:eaiu, oniz. tuia, ;",ãc Paulo c
do Merito- da Ecommilsta; a rel",,w1 .1111- nomes constantes do procesza,
Receita de Cr$ 192,35,1.80 (cento',
tendo O I Riu do ,Junciro, lendo -também os no- euma
noventa é dois AH 'trezentos- e tio-- leção da Lei Ao Econerrilsta, af. ,..sorito
Plenário, (mim inirmen I e, e Pi'eva clo e incr, (10A 17riciimplernentos.
•• . Q Ue, ern 1972, foi diretamente cuidado mchcação dOs MegItiottJm CCO/lomàuaL: 1 Iheiro
O
Craseqi.lenta
o sela cruzeiros e o l.-eribs,' .cenein-riLleMe , O A l'edril'Ciaj J. :, P10 , tavos,i, para ume, De.spef,,a •
de le;unI
pela Presidéncia e pelo Conselheiro para efetivds: ,T(zsé Rdantio Pilano. , Cii:: : :.-imeril:e
n
e
coocrimento
do
Coso. .. Deptiti.icla José . Roberto ll'aria, Lima, . Alberto Almada. R. ocirigues e Antoaii jvali;
Prceess0
CFA/1-T nús.
In, ,i • C, 1 aprovado.
a/), e o plena:.
io 1 ne3- 0 &9 72
'
tendo, na ii. tea administrativa, is' r. frido Palita . 11.1elio; para. suplente
__.
oreamehto
liara
o exer-,
Itooé i al.W.A, ii os segululí.'s proce./,',/:: Pro—oielo .de 1973; do Consellia Regional
centrateinpos, dos quais dá cióricia ao Carneiro da Cunha, Antomo f...ourcoço ..ces:o C:
131.1-1., 'numero ,.-i -';`,
I'
. Plena-de/ loidança da sede do CiEsp Colai e Manoel Coutinhe dos Santos, I
de Medicina do ti:siado .do Paraná. eS- .
fornutlaçâO dó Orçamento do 111:•.r.ec(-.(- timada unia Receita de OtA W.90000
para Brasília; acompEinba,ndo a Admi- AsszentosCrWa-ts - Por proposta do 'cio
,cie 1912. do Conselho "R. ,,giOnai dr (Cento o quarenta mil • • laistração Federal, Com a prepar,100 conselheiro
Jau l a zautut picou deci- 1 medicina
erliZe i "orl Para
do pista& da
..graclatiVa de ia 'tra,Auf ev'èzx eia , através dicle que as Sessôes do OPEP,
Parai:lia,
umaProce
Despesa, de igual viti , r; -aprova-•
no eMer- presenle. Reformaiaçao orcre
vor. ado.
; asSIntitura. de toriVênle com o OREP ciem de 1:973, Sor W) realizadas
r:so
.
CEIV1„-T n9 50-'72 -- Prater-i Des p esas Correntes urna reclinar- de pOsta .oreameutáds,
,,..11?- Região; paTa uso precazio, em. -ças,feiras, com inicio- as dezoitoAshorp,ara
a
eNerelde
Cr$ 2,10(1(10 (dois mil e rom cruzi?i.- de 1973, do Conselho Regional •cle Mc,
*cerniam, .de sede .daquele Regional, ras. Encerramento - Nada mais ha- rosi, para Transferências -correntes, ~na do Rstado do ik.1
.0 Qrands do .
lierquantouque já, se .enconiaá, oro ao:. vende -a .tratar, o 'senhor
presidente um acréscimo le (is, 1000i ((or.". -cru- Bui, estimado lune Receita
de ' ' ;:•t
-demente lia NOYACAP,.Sollcitação de'. a gradece a -presença elos Senhores uivos/ e para Despesas de Capital
doação' ,cle uni,
572..000,00 (quinhentos e sxterita
ao- Federal, .Conselheiros o, àS Vinte e uma horas, i er$ 2. 1)0,00 (Clel iS 1111.1 e CCM er117,a1 .-.. eCr$
•, . doação..ossa- que - terreno
titéa. mil 1,razeiraa), para uma Des.=
esta em fase de aluo, dá Por - encerrado,ê OS tObal/los, doS ros): Aprovado. Processo .0.1P rvl-1 nu- pesa
. Vagá:04: a linplantação da -Reforma . quais ou,
igual valor; ap1.0Vado, Pro'Olinda Maria ;Campanella . mero Ill-72 - Refcribulação do O».. cesso .cle
orm .:,.T nen-,,ero,•.9j....72
„ „ pro_
,Aciniinistrativa i peia colaboração de Secretáriet "ad tico", lavrei
a pre.sen- çamento do' Exercício 'de l472, da posta .Óres,tlientária
-- unia- tirma, eionstator a,' ,p ara'Ptoceder te Ata .cifie, lida .0 achada -conforme.
-para r, exercício- Conselho
Regional
'de
Mt-fclie!ina
do
.cle 1973; do. Conselho- Regicela; de Mo- -,a, reorgaililação 1"1-4, parte ,ekecetiva . vai assinada no'- mim e pelo Senhor Etadt) do R.P., de .laneir ó ,a.
Referi,
' .: a1itiali7a04 'das ; regimentoe „Internos -e Presidente, ,
do Estado de Santa 'Catarina.
Pl'evê lur acr-..!sen119 nealeira
tendo -;en3: vistai. ,eweeiorae; it e , o z ! a,... 'Saia ,cres. SessÕeS, IS de Janeiro. .ele , ltlillaç'h.0
estimado
unia Receita de
Cr$
(sess•zle,ta mi , atuzeirpai. Cr$ 131.500 j0 (eerito e te:rito e --,urn
- ,daStraniento dos .econernistas, ,era todo 102. -- ittionso Armando ,cie Lima I para.60.000.00
Receita
Tributária,
quanto
a
mil
, cruzeiros), 'Pata unia 1)0sposo de
ra Brasil:. Eirializa,ndo: o :senhor pgasi., Vitatle, Presidente, - ,0/ilicite, Marie; Despe5•as , Correntes, nom: um
es igual valor; aproMNr?e, P.n)c. CEM-R. • dente .hriforrna ao Plenariaa distribui- --C•ainpaireila; .eeereisária..
,l,c.ime
de
Cr$
47.-00e
00'
.
(calarenta
'e.
senúmero
..-- PropoSta -Orearne,n,
, iÉe de trabalha aça...Senhores -Cense- .
.. ,,
---. co mil cruzeir-.5s-, P IIMI'a NIMOOMM: deVOIR da . 92-72
.,
exercicio ,de. 1973 do Cense. -lheiros; há: '-éiwrefel.a. dê 1972,-a, fiai de ,
. ueNSELHe; , • k
Calattal 'Cr$ 1% 3,000;00 l l1rm'lls e trés 11)0 Regional
rit • Medicina 'cio lataçto . .
,Ipassibilitar a, no a,
'i -Administração a
'FFIEIER-1" •
ihii '"1.1.1201.POs ' n aProvad'''Prdí'a's-'. 1 . da Paraiba, estimado
.
uma : g!.-/eeita de •
- .eleita a Segált;.a , • stiar refoirmiaÇão;
•:,L
DE fU EDICIrtA
,
.0,FM- T O 9 R5-72
-- RetelmoirEção do , :cri; :68,400;00 me,sseata;
p. ri..to mil; ,eÉ. libla. - tegistra
g.0Opcittuinelecle
( , • ;eia,
.0.1t7.6. , „01 4
dl
. 0r440.,einwe
QrOaenld
-Lio .Exiardeirr ,ic IV72' do: -d .tiatrocentos cruzeltoS)...esturado
g „dà a5 ,„a
10, Atito ltili,' g,..(3U
unia
er.(71.1ia , ocie'C.1 14.
. C2i
, d le i. ',Cfri d.2("i, e' (C
ticz:Sj(-t Conselho Regional de Medicina .
Despesa -de igual valor; _a provado, •
- ,tEoriselli-eiro .supiente Joaquim .^Seter: ,ein -dez de 1/02.JaittO
Estacio..cia ,Gllailabara,.-a,p1JeS( ~ , Rde
,
!
O
de
O
1972,
Processo, Cá'Élk. ',1 numerei :93,-72; --.grie. acompanhou eliretaMente todos os
formulação- abrange , elerientos de •proposta,
,Croamentãria. - pm:a -o• kx.eg: ásátt.ritó^s. relativos A .análise -de balan• Aos dez ,eli;.5 do rdIM CIO ' do v ein bre DeS pesas
. e , de .l.";áPited sem cicio- de 1973; de C,onsei-ho
lRogintial
1 .. ,e etea„.-orçamentlos e PreStaedes de coo- .. de mil novectentoS e setenta o doie, em contitclo .Correntes
alterar
seu
computo
.
_ ...tas,' .0 2 ft/c i n,4 0 ,• ,p•ia , É,}ekão .da Mc_ . ,stia sede, ná Avenida ,,Rio Paraneo, de- resuinindo- apenas, em retnanela,mento.
geral, de
Medicina
do Estada
esti, „nado,
a m a il„,
, it, sd, do
o t,.Para.
.,3 iss ,. , 0000
;o,. A di.„-ibi„ tilativ.a p", -1, 9 ,72 ._ o 8. e.,, - %oito, .déCiMo oitavo anclax, rellrill-be de
volorosi.. aPrOvadc, Pr,'E.- OPM,r (einoilenta •e três ral) 0.1a1ZM I 'I CMI.,. para;
• . -Aj1.0 Presidente solicita :aos Senhores , ;o-Conselho Pecleta;12 de Meeftwm.t: sob número 97-72 .--,rici' uma Despesa .de,,ig,ea, valor.; alrovix,.,,
' . ...-.-• i -. •Censolheiroa.apresentaro i n as chs;pas,. a .presiclencia do -r::.,,ast-lheira 11.ilurilo 'Orçamento. 00 Exercício ite lei
., 972 cio ' do.. - prociersso •CF1V.I.-r. ninnero• ,94,-72
o d o . a o likt a ia do.o Inoe sso ,m, v o , :.Beichior, }p resente as 'Conse I nc:ins efe, Conselho Re
g
ional
de
Medicina
cio
--- . proposta. orçamentada, para' o: .tmãogo y.
, -a, vd. ,, s. tivea Guáraciaba, Queres ,na Gm
aa; Distr. /te Federal, houve um ac r éscimo esercicio
Ao 1.9n. do Coo c h io t-,,e9,-Ic,-;::• •ec...presídente,.. , .do, •tnp para..-José ',I,aliz C4-ttimatfies Ba.lto4. çia
ll, . ' pgaw Despesas r. arrep
-cle ...... ...: nal de IVIerholna ria Esioan dg; Girk .
'após, o tine déslg'4a: --gepotinador o' nioSso Machado Areurj, Jose, Luiz Ta 41 00000 ((luarentaies
e ' ,ui,
mil
nu
eatiniado uma Reoeita. de
V:OrSellieire gierê 'Clilsón, .C(m..a pa- varea Floreá .Soares, ped:ce nusal), "zeire) -e urna ,lerlução .de 1.1,,?speso, de -riaba.ra,
,dr$ :813. .•000;00 'oitocentos- e t,r -eze Mil
• ^ 1a.vra . ,o Conselheiro :neglii ald .T.Jelze Ir ablo Vonseca, e Siiva, Aristides Mal- Capital de igual v(tIor; aprova.ck:
:cruzeiros)
para unia DesneJa .de intal
- . 4iço,
tez Filho o a suplente convolo,tde -RO. :Processo CF51-„- T n9 102-72 --- 'Reler- . valo-ri:o
anyeSênta
dlia.pÉu
para R. 40.
Compoo a. w.i.lina
esa. m
iri.iim srativa,
, . s.. licito Pasqualin, de São . Pau lo: ,A
ProéesSó. OF1V.i,-.T.
'bria,. Mulacão do OrÇainento do E zrlilr''.0i-o númeroaarevado..
-90-72, ___ propesta 'ioar
reoeli,
.. ,. .• • lOPEP:que,..aprovada ,corno .ohapa niii-- ' " a sess"-' tÉl.'.. Presidente congra . de 1972, cio Coriseilis; Regional de . Me--; tarja para ó exercício de 19 ,73., - ao
Dl,
Rober
-F
to
ascinar
dicina
ola
Estado
cio
Piauí,
havendo
'Conselho
Regional'
de
(,ca.,
P.OS
presentes
para
:4'11
.„.
1
("1:-se
co
‘
111()
ata o-é.0 ,.-distribuída
,Mediritia. do .
, oni .seuraa.
o Senhor ,,presi _ .11o. pela colaboração. que veio prestar um amOscirno., de (:14 447.00 • quatio . &tad () de, oolqs., estimulo
inr J-1,
• Ilente-stispOgté a sessãO, roahrintio .,-fa ' a. esta 'sessão do .Conselho 'é com o centos e , Ouaventa e sete cruisiiroS, celta Cie Cr$ 184.180,00-(:'.ento , e 01. .. - ..; ,illirico"Mintitas.' denote, tendo O .escrtiti,
•Conselheiro
Flores
Soare-s.
pelo
seu
nas
Despesas
.Correntes:'
aprovado,:
tenta
.0
quatro.
mit
.e.
:setecentos
e ci..:
, 'retorno, .1,e:debelar:ido clei d cmiça 'que Processo . C-vivi. T nr, .1,28-9), 2,3- nefor...
aeler - apuraele e 'Seguinte resultaoo.
i. tento, cruzeiros), para, uma; 1)espesa :cio
OM
MOUS
pares..
Ambos
agra'rutilação
da
Orçai:bento
Para
O
Aem•• •.o total de 7 (sete) , vetos: para preocupou
.d Si , presidente.; ciclo de 1972. cio Conseltio Re g.E11.- , igual' valor; aprovado. ..'eiror. 'CroM`-',V
vro
Presidente per unÉnalindade
i, a reelei- ,dpeem. as paia,a,s
ional; nomeio 90-72' ---.- propost a CirOftIneY1,
(00, dO. 'ercitiseill'Oizõ . Affenso -Pgrrrianelo-; • 'apoiados pelo .curiá enloiro At istIded de Medicina do Estado de Noas ;Gc-, , taria., para- o exercício ne
1,972 'do
Maltez filho. O Sr. Presidente pre- reis, que prevê Mn acrév.Mio tanto Conselho Re gional de . Mechr.ina
. " . • ' :-de Urda , Vitnie; . pata . Vice-,áesiclente. • , ,Ipée
d'P
.e o plenário aprova, voto Ae pe- na Receita quanto 'na De-4pe ,sat un,a,:Estado de Pernarebuco, esi
' ' :', • 'Pwliti''-410 daÇle, g- Tààlel'0aP•4à. 0 °1.'1 ' , .stir.,pelo
l,riado unia
falecimento do Prote.scre Jai- , dotação , cla 'Cr$ 21.. 300,00- ':v-Itite. PoveIieooita
'' ' •- :Olheiro IToloit
de
'Cr$
145.
.
'000•nú
,(cento...e
iano
Cavalcanti da :Silva me Ramos, ex-Oonsellieire Federal; mil e trezentoS eruzeiroSl- para Re- :quarenta . e -eine-o nikl
Margns, .Coin.
esse.
nata
esciltado, foram
.
preelarnados:, eleito s.O rcri-int:asados
nos ..-coinunitando-se-o a fami1ia. e a Asso- celta de •Capital, .uur â,orémimo- :de , • Unia D.espeatt • de lanai' extizearosl
vafir, ápfeV aPaulista de ,Medicina. por uro- -Cr$ 13:, 009;0 0 (dezoito mil e citocentos .i , rio.. Processo C.IFM
reSPeati:t'xíg 'ealiges de Éresi dPrillà à - de' ciação
17..72
•.,,:
,
.
1
.
1'
núnlero
da .Conselheiro Clunness) Ar- -cruz(iros) Para Des-~lsi C1'1i 'llerl tos
;Vice, Presideilite aa 0 .0 ris Se lho. i t d's , n
Proposta Orçamentá ria- para ;o.0 Conselheiro pedro .R,assalp Cr$' i O. 500;00. -(dez mil o g, Inibe' tc4-e, : .Allforlsõ ; Anilando olf.i Linia, Viinde e oferece,
meercicie •eie 1973, cio Cometi*, ,131
ao ti naocào Cruzeiros) para riesr.sss ;:te Capital: 'Ele
J'lerianci
'.
CaValcantii daS.
ilVe Martins
.. .de :cumpri enioe .Censelho
IVI edicina'estiniado ornoReceita de
n to s ao Ministro Mocha- -a provado, '-.
Processo *CFM-T lvárnen! .Çr$
Ao- teteber a .investiclura, a -Senhor'.,.40
'.
A
(ummilhao..seiscon
1.4einos,
daPaulo
Saúde;
que vecebe na 10-72 — Orcemento para o men-feio; „tos1..660..000,00
.. - • -Presidente .agmçieee a veatirrogoo de .0a,pited
de Sito
o titu
e .s,essent.a mil
.cruzeirovi para
lo •cl1e ,0 de 1912 elo ,Conselho Reg,ioneti de Mc • ' urna Despesa,
tonflança de seus Pare',e a seguir tx- . dadm paulistano . „enviari do-;.
de i gual valor. aprova .
e . men, dicina .do Território, .iP eclei'W, ne Rorai-' :dó: Processo CIT;V-T
..
. ;Pressa -seu 3) 11013(5 5U de Manter a Tik- , sagem, a É, Bsa, .0 ,
aurtváro 1 .12;- 72 .
Cons..,beiro Gila:- ma ;estimado uma Receita -de . -- .... : •----, Proposta Orça .mentária 'pare
. ,_,,
Piel-1,. do AcliPinistragão. Ao • MTPS» , Tac-faha Gama apresenta
ó
voto
de.
comCr$
'210,00
(trezentoF
e
lez
(V1121:dros)
,
;:exerdelo
de.
1073;
de
, consop ia Regi °. Ç,'-?lincla -lviantla .0ampahella, no cargo
- :eje tUretiera de AdtainiStração . do-, .... gratuleções com o conselheiro Pedro' P ara urna Despesa de. igual va'or:: nal .elo Meclicinw cio Es 1;ado
de Ser-.
Xassah, que rec.eben a Medalha An- a provado, •Ptocesso c130 . 7 numerei ; g
' • ' 'Ci.PÉT? •solititande; Para; o ato d^o 'e- ehiete
estimado :uma -tl,r,icei, h. a de
•c, Diploma de Recoilhocácionto 126-72 -,- Pro posta- Orçamentária pata: -0iine,
•$
, 12...620'00 (doze m il e.-lis(,.erfos .e
- . 000dini1 0 a Competente honiologação -do povo de São Paulo,
herneha- o Exercício cie 1'(7 -rio ' ..lonsrdlic Re- ' 'v(nte cruzeiros), nal'a uma Cesnesa
^•
da Menai,. io, e' me é L'(proyado :por uria ,,.: „geado a,gradece a lembrançaO..,,,.
a e•re. ‘
-cie Medicina do gatz,c1. - dN
!: de igual vaibr,; aprovaxte. processo,
'ilirflic:lado • ,Pi. Plilavril é 'cedida ao Doo- • Sença, represei') ta ndo o Con.swlho, do gloriai
•de ,faneiro, ..is i-trnade mit/. Pee,?..ita RIO
. do : :OPM- r.L" número I23-72 - • Pr °Posta.
•Selheiro
flietê
-Gilson
•que
se
congra-Conselheiro
Aristides
Maltez
Filhe.
Cr$
241.950,110
(duzentos
‘.,....pla..omta
e...Ore-ai:cantaria
para o crerei-elo de;
• ttlIa, 'com o Senhor .Presiclente _e c:3e, . 0,
Conselheiro jAeres Seáres pede Uni Mil novecentos e..cinclPenta et .1-11-1,973, do Conselho • Regiona( .cie ,viedf..
• . • ..nher Vice -Presidente pela 'sue reolei- H ap
rOvação _para moção •de ninipti- uivos) . I.Dara uma -Despesa der igual j.lcina do, Estado de Mato -41 .;ammo, ze4.
tl.r1.0.; J10 terOIJO . em -(11.1e - expreâta, em Mentos
.ao, - es-,Conselheito Monk de valor; a provado; ,Proces,,..-1
.
npme de seus . Coleg as." manifestação Am g
CFM•T, medo uma Receita . de 04 30 ., e6700- i
por sua, elcieão ora o Con- 9 6-72 -7-- P rePosta orÇallmPltl1ria
-Pal a ' tonicaienta e seja MU' seiscentw o ses- •
.. -. de apreço pelo- traballaQ desenvolvido selho ão,
da Assoclitçãe
.ra
-.51
.
0.cli
mundjal,
-o
exercicie
de
1973,
.C30
CIOMIrmbn
.Re-- - senta o sete -crtiZeires):. liara . i . hia
.. na 0410 anterier, oxterisiVa • a todos, da qual já foi Presidente. A reverên- g
.
ional
de
Medicina
do
Es
rado
da Despega; de igual valor; ;iprovado-,
; • . aqueles 'AO corpo .adoliniatraltivo q ue: eia será .coinunic,acla, ao. bomenagea- Piauí,. estimado uma Receita de ..,.
.. •
p rodasão, •CIP K-- a" numero' i23 ;72 .ts_ajnaararn 'e, ,etir particular.ao 'Can- do. Passando ao exame dos Processos' Cr$- 13.8000 •(quinze Mil e oitocentos 'PropeSta
•:
Orçamentária; para o .exevel,
.. selheito suplente . . Joaquim • :Sete, a_ 'Financeiros o Sr. Presidente informa
para urna Despesa de i guai •clip-,-. de 11)73 cio Conselho Re,.gional,
de
queM:,já 'tiVera oportitrlidade de, pes- : a conveniência e a .necessidade cie . cruzeires),
valor; aprovado. ,Proceseo Clir.14-,-T nú.-: M:eclicipa, do Estado de São Paulo„es .,
,:fealmerite, ponder suas ,homenagens. emrem -estendidas as bases. t
er:flor:ais meio 5,7-72 - Proposta Orçamentaria titilado time Receita ,cle
... :Dando pnogaeUitnerito A Ordem . do Aos Conselhos cio Aroaná :co
Pará,
•e
para
.o exercicie, , de 1973, do'Conselho 'Cd 2:.269.•559,00' ,(dois :milhões Atizen.
.
.
.
.
. . . . .
.
. .

oÉ,IL (SeçAo 1
_

arte ;11.)

Fevereiro, de 191,1
•

T Mune, to, de 197-2, -do :Conselho 'Regional, del cemheolnientaci0 resultado, -do Vol-:
sessenta e nove mil quinhentosi .aprerVacith • process6 tliwr
4o -2" 'Trimestre IVIeelicina tio Rstád..45 da .Guariabarà;.,j ti k sala. . Insistindo- 1)or uma resgose, -Cinqüenta-ciuzenos) pa s Urna: 'ré BalanceteRegional
de Vfe, aprovado. 'Processo CEM ,T n 120,72,4 ta, sare permissão , para anunciar _seu
-de 1972 cio Conselho.
:Prrespwa de -Cr$, 1 .999,459,00 ,turn
-do Eatgelo- -do- Espirito Santan, Balancete cie) 3" 'Trimestre cio 1972,. dal .preçade cansultk-clensiderado -vil-, ou• hii-e, novecentos .e cinqiientà e novo dicina
COnselho. Regional do Medicina de ve o recomendação de procurar o Coo
ia cruzei-, aProvado. Processo .
£nil,quatrecentos e 010
Balancete do 2" Pritn.,stre de 197-2, Estado 'de Minas Gorais; -aprovado. 'solho-da Guanabara. G Conselheira
à-Provado:. ,Processe CFM-T
do •
Conselho Regional, de Medicina .do- Processo 0107V' '1 ri° 131-12., Baltina:te ,Clarimesso _Anui lê Sua úviáta"Prçptista -Orçamenta.. do
piara 12442
do
3'
Trimestre
(In 1979, do , Consellio Processo Cril\if ri" 19-09, da ( 'PM -do'
Estado
de
MinasGerals;,
.tprovado.
197.
cio
Conria para. o ekercido de
CE1Vt-2? ri" 107-72 --o Balance. Regional de Medicina do Estado da Estado da G..tiarntbara,. apoiando. o Re'Solhe Regicinal te WIecliciria do Esta - Processo
te cie 2" Trimestre 'de 1072,. do Cons‘o'-- Amazonas; aprovado.. -Contintianuo o lator Conselheiro Aristidés Maitez ride do Acro, estimado uma 1 ce.1",..a
de Medicina cio Estudado -Conselheiro. Clarimesso -Arcuri, relata lho, -cujo VOto, no sentido de Se cotim:,
-OrS 4.805,70- e-quatro mil oitocentos e' lho Reg-à-nal
derar ind0 o processo; é aprovado á
aprovado, Processo CEI)/-T os seLcuintes processos ,de ourneOto
' cinco crilp,dros 'e setenta centa,vosr -Sergipe;
anuidades propostas poios 11147751 - unanimidade e-comunicado . ao.-intoresn"
110,79,
Balancete
do
2;'
Trimestre
Despesa
de
igual'
alor;
Urna
,
'para,
_CR-NI elo Es. - sedo. Iniciado a julgamento do Pra..
1979,. do Conselho Regional de Me- Proces.so CEM Ir 28,72
aprovado-. Processo cFM-,T iiUmero de
dicina dci Estado -de 'Sr-ro f'aulo; apro- tacto -do Rio Grande do Sul, -aprovada cesso -CFM n" 33-71- -do . CRIVI -do .Està.129-72 proposta Orçamentária para vado.
a
tabela
proposta
pelo
OHM,
corri ;os- da de Goiás, retorna, ao recinto .oProcesso :CFM-P 111-12 ▪ .exereteio de 1 -973 do conselho Re- Balancete
-do 2' 'Ilrimestre. de 1-972, do salva quanto a lince de transferência,. nhor Presidente efetivo, "quê . reassurne
de Medicina, do Estado clo, Conselho Regionalde Medicina do Es- cuja cobrança e Incletda. - Processo 1, Presidência dos trabalhos, :ipes lelA:dknotias, estimado. -unia 17.ocolta do tado da -Guanabara.;
aprovado, Pro- CMVI FP 29-12 - CR.A/ do Estado de . -lura do -voto de "Vista" elo Conselheiro
-Cr$ 23.,999;00. (vinte tres nal e cm- cesso -C-FIVI-T n" 112-72 Balanceis do Mato Grosso. Auniento . -cle Anuidade e- José Luiz, Guimarães Santos, apoiado
ciliei lei -cruzeircia), para uma -Despega - 2" Trimestre de 1972, do - Conselho Re- demais rax n, eX e reidn de 1972-, .apro.- pelo. -Rolator Giutratiabg, ,Gania,,,
cie igual Valor; aprovado. 'Processo gional de Medicina -do- Distrito Eedorgi -vaclo a tabela -proposta pelo CP:ivi
sentido de negar ,provimento ao .recur,.
,C1"1VI-T número "127-72 - 'imposta aprOtcado. Processo GEM-T n" 115-72 Processo CIPM n" 30-72 = .01177. -só, mantendo a , pena .ete acive.rtêncla
Orçamentaria para . o ekercicici
..- Balancete -cio 2' Trimestre de 1972, 'lado da--Pai-cuba, exercício -de 1973; _confidencial- e -recomendando a -corre.,
l'On; do Coo olho Regional de '-de r11- do- Cens.elho 'Regional de Medicina do aprovada. a tabela. neoposta pelo C:",Rivi. -Oro tio , erro datilografico na Rtuda.tina OCr ESMOO de Minas Gerais, vs,. _Estado do 'Geará' aprovado. Processo Pv.oc.e..sso .CFM .O" 33-72 - C.ftivl cio Es, mentacão elo i:córclão recorrido. C . Se
timadagina Receita de CtS... 11 810,00
- Balancete do -3" cicio de ParnambucO, exercício de 197324.. riher presidente -pT.omete, preparar mu
-n"
aprovada, ta,bela, proposta pelo -ORM., relatório da via-gerir .q.tie eni-compa-„,(quatrocentos e tle2ciito mii Onitocen- Trimestre -de 1072; do Conselho
fez k Eng,.
---eruzeiros). para, Unia despesa de
cio--Medicina -do Estado -de Santa Process0 -CEM .n"-39-72. - 10~ da E's,' nina de -alguns -Conselheiros,
igtial Valor; a.praVado. Orbe, ,Grfim-T •Cat.arina; aprovada, - Processo CEM,P lado de Santa -Catanna, -exercício *e TOpa o aos 'El5tadós Bald'os, visitando
-Piiestaçkg Cie Contas .n" , I06-72, _Balancete- cio- 3" Trimestre 1973; aprovada ,a Cana proposta pelo' entidades Mundiais- e -centros ,inedicosnúmeró 53-74
• .,exercielo .ele- 1970, do Ormsellic
0: Conselheiro Arlátides ,MalteZ Universitários, 'públicos e .particulores-,
'de 1972, dadoneellio Regnonai
da qual trouxerani -othna linigeSsão;
gierial. de Medicina do Estada de
.c.to Estada do Plani; aprovado.. Filhe) POPO, e O Pioná-ri 0 -9Provlk, que
paula; ,atiroVaclo.. ¡Remesso t 'EM-T ProceLsoCFM-P n0 107-12, Balancete seja -enviada aos :conselhos Regiop.c t is que será formalizada no relatório,. O.
t,i,va,
escra,teeen-Conselheiro Vaia Fonseca, pede reli,:
icEt
normo‘.01,
rAirinera. 58'-12
Pre.staçãO lo Contas- :do 31' Trim
estre de 1972, dei Conselho
• ,exereield de 1971, do Conseltio . te.: Regional de Medicina do Estado da do. como saldar seus .clObitos. min 0 -Flo- Meação , da, ata, no-referente co preceskionaf. de Medicina do- Estado cio Sito, Paraíba; aprovada _processo C107/1-T deral e -a indo cio preenclihnento. -elos se 'CEM ir -65-69•,- .dadRly1 do Citado
,da,ducinaihata, que hão- Pôde Ser rejni , •
:Parda; aprovado. Processo CfriVI.T:
1.1-4-72, Balancete do 3" Trilas:4,re inipres.Sos padrões ,orçarnentarioa
fanniero 98--72: - PrestacãO , de Contes de 1972, do Conselho Regional -cle
-gado, -donfOmo 6&1' M2-ecég,O Cofie
.nanceiros esclarecendo os Srs.
lho -recebe g visita do Presidente do
cio,ó0viddia de 11962
!Conselho
' d.itria elo Estado de Pernambuco:' ele.nte e Tesoureiro que têm .agicia
I.Juiw:Seixas e Sua :equipo de
.giorral de Medicina-cio ,Estado cio P.a- :aprovado. 'Processa OFM-T ,n"
o fim cie esclarocer e idiaclar os
tanA ; :pi nreVadei. .PrOceSSO 'OPIVT , T uk, Balancete- do- 3" Trimestre de 1972,
gionals. Asstunindo a Presidência, o apoio nos dir-orsOs."orgAllisril°4
. a, Saber: • '
mora - ,Prestacüd de Cordas Conselho- Regiondi de Medicina do Es- Conselheiro :Guaraciabii , Garna dá a à :aSSIStêncià
''•da asei cicio de 1979. - do. Conselhone- tado de .Sergipe.;. aprovado. Processo, palavra ao ,Conselheire Ariatides -secret4l:10 Hugo 41.(1MPr.e-s, UT'
cisco.
-Elo,nerteti,
do
IPASE
Dr..
Vespa-,
.Êroaar cP W>r-1-1c,a-p.a -do, 91Stado ele
, C1m-ria0 719=72, Balancete -do 3, 1'r-1,, tez Pinlo pua relatar "O procesSo.C1nd,
nó. • _mestre de 1972-, .etO -Conselho !lederal ri0- 17-71 do. -0Rail do Estado- da -Goa-na- siano -RaincS -cio Ftli\TRAIR41.4 Boutor ÈÉ O PS 'i ` iVrovado, Processa
Prestação. de Con.l.,as cle Medicina.; aprovado. Processo „ tara, na preseoca. interessa-do à Serpa pintei, do .SASSE -e In, Jaime
More 1.00-7,a
-pada- preinência dodá exercido de •1971, dá Consoam Re • CFM,P,n" 120-7.2; Balancete do 3' 1'1,1- -que, por -d--?e.isão. do. -Conselho; fala du= Treger.
de ,-Meçlicil na da Estado cio ila mestre de 1972;. do: Conselho Regional rante 20- minutos, apos .a .prodink.-.) • do po, fica .carnbinacla -visita Mais. :demo,
ada,
-eia
outra oportunidade..
.;Étja% aprovado. Processe, CEM-T má, de Medicina da Estado Cio R:10;
4a- relatório, e se retira. .0 préuk;11,:i dedi,,, rir , C) • r%-latOrio.
da .Consel.n.eira Flores
.10I-12 - Presta4.0 de Contas -nabo; aprovado, Processo -crAvvr nu- cie dar provimento , ttrianimernento ao SSoares
sobre
-o-Processo Cl. riVI ri0 440
'do. okercfcio de 1971. do Conselho-Re'- Mera 129-72., Balancete 'de 3" Primes- coro-cicio, absolvendo -o médico; que toGIaanctbara,- na •
domokoo
,CRM
do.
..
,
,r1O. Medicina do Estado
CNC:piesznça cia interessada 1.1 ,i4.3 Sustenta,
gprovwito, PrOceSsa
:sua actisaçao. o Conselho -abrOVito-Vo-'.
mora
- ,P,restacks
,to relator, no sentidõ . .0xquivé-,
. 00' esescUló de -197,1 da Conselho Re.•
-moto. kariglação :do, feito; por 'falhas.,
gional de Medicifia dá Terri teri, Pe
:irisam evoca, -decisão, -inforanatia, na- volde Rórainut; aprovado, Proces.•
.
:ORAS : U: 1RA DE WiERCADDRIAS
'ta ao recirit0 .. „0.. •COnselhein). ,Pahlo
AT
.NDM ENCLURA
-sço ,-04nví-J7' ,nárnerii 113-=72.
-Irtnisoca, --relata, • li-káite, o-Irdereásúlo....
-rio cio
ele Caritos 'doa ,exeracios . ..10(2, ;
'e stIn kavpgkdo. .o. PrOceSso.CFM
1971
, "do Conselho Regrotial• .de,
mero 9942 do- Calg- -fia Guanabara, ,= •
'TARIFA AtjtjANIE4RA
reina daTerritedlia Federal -do -Aniapa:;
Após falas:era interessado e proourador
aprovadn:-; Proc.. igr Cpivt-'1' 132,72 -.'
dá -acusado, o . donSelho. aprova o- 'veta .Pi op Crçainecitária p/OxerciçÃo-t973 •
do Relittor, pOr -unaniniielaclo,. dando.
IMPO$TO . SOW2E PRODUTOS INUUSTRIALIZADO$,
do Cd-lar:lho R,stiotio de Medicina do
provimento -go, recurso,' atenuando -t:
Território. -Federal , .clo, &Mapa, estimapene passa ledo 1 d:Ovepl;ôneitt, ,coaff.=
doReceita ,de.:Ort 1..60000 Ulmodeitei ti ciii aviso reservado,- -e,: por
.:(A1.;TERAÇo
-seigeoritos,orti'zeiroc) , para 'gra
maioiia-Classifica o ilicitó. naa-artigos. despesa de tis,1,. 41340; que 5"-letra i p 90 da -Código, da,Étéica.
troeentos -e treze Critzeiroa ci quaren,
Mediea,. _contra çis' Võt0S do Reator e.
.tereenta,Vos),, aprovado, PrOcesso,
do -Conselli~ _,Guaraciaba Gama A
"CFMT- u" 79-7a -- Balancete . dec. r
decisão, e transmitida SS PÉkteS-1, (0, •
DWUJAAÇAO. N, 9 1.182
7Triniestre de 1912., dá Conselho
Conselheiro Jose- Euii.GurmarãeS-Baa,,,
-Md ,d.e Medicina da EStado . do :Espirite
tos; relata consulta do COnSelher . Re-4,
-Barito;, aPros,adá.. • Processa -0111t7r-'1
gionaf de Medicina dó Batadcodb-Ratá,..
a 81 172 -,- Balancete cio Trinie,site
Jeoustote do- Procepso CEM: lis 15-72-,
cio I:972. dó Conselho Regional de MoPREÇO: ., Cr:$ 3,00,
sobre R perinissao. para atiestealataa
:dicina odo biátrito Federal', RproVatio.
aeompannkrern intervenções' ,bidcb-raw, - Processa CE.M-P a" - 10942- -Balance-..
g-HO-fadais. pregoadas por
-te da Li TrinieStre :de. 1972,. do Consoosem, Presença de outro Medica A
, lho Regional` de Medicina .der Estado
Ouanabara
geStaa da .Relator, no- sentido
,,ttê. B
- ão Paulo
:reeesso;
consulta enceminhuda e-quem.cIo a- •
1342
Balarieete do 20
reita e aprovada pelaPieriariek,ialan
Triniesbre -de -1972, da Conselho Regia,
Seção, de Vendas: Averlids Rodriàti Alves, 1
-Conselheiros Pedra IÇassabi.ra-,
Medidiria do Estado do- Amayso,:
bió-Foostda e Guaracialia
naC; a,provado. Prodessa
ineiro-,propOlielp que, diante da ,respon,_
:Agência
Miáisterlo
:Fraenda.
- :Mero 7.4.-72- Balancete do 2" Primessabilidade da pratica -citada, 58 exian
kre de 1972, da Conselho 'Regional zie;
da o cuinculo do ClliSQ-.040rItOlógie0,-:-.
Medicina' clo. Estada de doias; aprode tal , iliodo ,que, -alorigandese-ci, -era,
Pa-17,10- da fustiça, / 3. 9 pavimenta
Agéiicia
vada. proces,so .CFM-Tiv 75=72 dois -unos o cientista, se torne UM Me- . :lancete do 9" prirrieStcre -de 1972, cio
- Corredor Et -- Sala, 31
alce especialista, informando-O seglip,
Conselho Regional de ,IViedidina do Es."
do
que a -Conselidação das :14eis dectado do Ravinaaprovado. ProOssa
Saude. prevê a ..Modilicadc10; Cr; Oefiridr
Ate'nele,se a- : p edidos Delo .Serviço de Reernbolsp Vasetd
,n7 79:-72 Ralancete tio 2".,
proaidente. -com apoio do plenário,. iri- -.Trlinostre :cie 1:972, - -do, Conselho Reforma- que POMO>, :CEDA no 14.4-7 -4'çgionaL de Medicina ;d0 . Estado do -na.
c1uv.f. -do Eatada „ete . Minas ' Gerais,
'Grande do Sul aprOvadd: 'Processo
'que a.,,sooloade de Radiologia:Ocorre Balancete do 7.0"
7242
• ...0111-4,:T
contra; a seRo purilçaer da médica arito
Triinestfe I97a, dó Co0á9.11To àpg.td:fossado, será: ~Micta tendo em vista . •
511
tio
M
edicilia
cio
Batado
cio
tal, de .
que .a legislaçÃo-não prevê redurCacori-í..
Na so
ed do DAL.N..).
-Gracso -aprovada. "neèagn. COM 7.
tra ,não,aperiaçãO. Consulta
.TIP'QA.,7?,',- Balancei" do 2P , l'Prichestre
sob,te: pepmissa0.040:.
de 1972 do., Capsellid Regional de Me- 1
,p4tioa -de .atos -inedicOs- .pela
Gatárma4
.- dicina,
. „ . do. • Estada

5e7da-ireira

MARIO PROVAI, :(Seçttó

— Parte H)
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.
.
integtante •elo Nati le-Plespital Rope,: lese; :despede-set. visitante, coniágia, ,,,gistro- da Associação ProllisSional dos14842
Pve;4açãoSerá reSpandicia nó sentido -de que aS decimentos -do Sr. • Presidente, por te Psicanalistas de 'São Paulo, recomen-Universidades. nos 'Estados .Visit.antes apedido em -Coniparecev. -0::Çonselirsel - -dando- a negativa do registro; o se- : Contas do Eàrcicia . 0-1066, do Ociro
selim
!Regional
, , de Medicina do- - tis=
Pela erabarcação, em Natal o Maceio, ia 4dolphe Valente relata na bre - : gundo, quanto á
p ermissão -para que lado- de : Sergipe; aprovado', Processodevem resolver Sabre capacidade téeni- sença . elos Interessados e do seu ad
psiertrErl2e2s não médicos exerçam .CpM-T 140-7-2 •— Pestaçao, ,Çie :Contas,
. cados 'seus componentes, eis que o .n. vogada Paulo Costeira, e da -deram :- a f Irid : 1-cle p sicotorl'i pica. -Pareces' ,con- ,
terosse nacional, Aemonstrado pelo
Exerciciaele 1967, :elo Conselho Rerepresentada pelos seus•-nei - trinio, 11:-..ire os que cumprimentaram: gional
-trabalho dos mesinós, foi posto aciota dante,
Medicina do Estado -de Serrogados Dr, Marcos Bori-ino-• - e o Rf.oi-l.z.)', o Cunselheird Flores :Soares •
nas disposições legools. :0 Sr, Pl.-os'', Dra.
gipe; aprovado, Processo CFIVI-T .nuTherezinha- Peli , ird,
o r,,a-iç„o-o.. a qualidade -dos pareceres mero 150-12- '- Prestação do. CoritaS
-Adite resolVe,..cle acorda corri a coliseu.. •CriVE
65-71, Após A relato e a -, 1. coorri,:ria.,:va ‘ 11,0 ficassem restritos à'
se gerai, enviar a todos os CanseMos
-dos dois patronos, o Conse'le-or •• ata ,,l iteiico, ou notas tamigráficas, do Exercido, de. 1968, do -Conselho, Re.c ópios :eles termos de sentença de Juiz falas
Fernando
. Venoso; na 211.):,. '2'104, ozi s Mi-Gr:mando o Sr. Presidente- já estar gional de Medicina :do Estado de SerFederal, negando mandado de scori.- partes e de
. seus roprescod.intes, rcs em eiitc-nclinientos com pessoa tubi- 'O p a;aprovado. Pinéesso -CFM-T n."
4:ança, e -cassando liminar que tnivia salta .
151-72 -- Prestação -de Contas -do ....Nerque, levada a situação, •om
concedido, ao Dr. Nilo-Campes de ,l,i,e: iitaúa, para fazer eailiar até feveasi.
não só seria a h,- te-- ro . proidmo o Boletim do Conselho, eide -cie 111 69, d.o Conselho Regional de
zencle, Contra deisójõ tIô Com-onlic flexibilidade,
Aledieina do -Estada de Sergipe; aproFederal, sare o 'condenou__ -O-Conse,ho clinicas, em •causa, 'Má quem com oi a -mo conterá matérias relevantes,. como vado. Processo .C1r)71 , 2
152-7,2
reitera permiSsãO ao Sr. Presidente conviesse, -na caso oropri s recla- os Pareceres aprovados. A propósito p restação- :de: -Qentas do Exeroicio
de,
Para negoefat locação Mi compra, Si . o mante- também. O Cens:o -beiro Gaia- dos assanios relatados, , o- Conselheiro- EM, do Conselho Regional de: M2• proprietário -aceder, da sala PP andar raciaba Gania apresenta anteorojen ) Ouaracirtia gama sugere o, estudo de
do
;Estado
,
-de
serepe;
. -do MO° para servir de airquive , mor- de recomendação, aprovado no termal o uma, rceoluçiro, -esclarecendo as lindes vado:. Processo
n." 1133- 72
to. Coristilta; -de Sergipe, sobre Publico- da reunião, a fim de -que os Conselho s das atividades p aramédicas nos sdt, '
de Contas do- Exercido -de
dada de atos Médicos por esta-beiaci. :defino-tio em, suas regiões, as -entidade a . -rios setores -cle es p ecializações.. O -Coa-: Prr:taelo
Ag mita hospitalar, será • distribui-da na, luridicas-:exploradoras -de médicos, e is-lhe-ira Pedro Kassah relata -consulta . 1971,, do Çlonselbo Regional -de -Medi- '•
;Estado do Maranhão.; ,aproris volatória. Pedida da Associgaz,, pa, por isso andei:Aias, No mérito, o •COn- , -de acu punturista, ao: Ministério da: cina
facto . -Processo" -CEM- '1" h." 154.-7.2.
_ ris Indicação -de .pemonalidade que toe- seihe -resolve- por. unanimidad e -dar- Saúde sobre a possibilidade :de tra- ' Prestação
, de -comas do Exercido dis
. roça preitio; cultural-, sea, respondido provimento . ao -recurso, por ilegitimi- . bilhar su p ervisionar/e per Médico- não
-1971„ do -Conselho Re gional -de Medi-,
-emir o nome de Dr •.- Mareoltio- -Gomes dade da parte denunciada, decisão
conhecedor
da.
:acupuntura,
Parecer
Coarrelap, -da OMS,. -0--Sr. Presidente dó -veda -aos interessados., G Coriselheire contrario, ..aprovado sem:* restrições. :cina cio Estado da Bahia; -aprovada,
natictil ele oexpeelienté do , Ministério du Flores : Soares relata; o Processo .CFM . Passando-se _aos, processos financei- P rocesso OF-M-2 . n." 1,55,72, Pres-,
tacão de , Cointas-do Exercido- de 1968;
Saúde.-enearinnliando Parecer do
— na 'presença do advogado
o plenário :aprbva, globadamente. do Conselho- Regional- -de- Medicina -do • Qtirisillgor Juinflco contra decisão: do Pan
PauloCosteira, 'defensor dos -acusados, . vos,
por
-sugestão
-do
Conselheiro
Maltes
Estado , do Acre; aprovado.. Processo'OFF, -, que-:pertnite o farmaceutiea rei'- e- -de •dos denunciantes, falando
pondes Por: mais -de uma farmácia , O, ambos . após Relator....Pedido ele ViSta - Filho, todos :relatados pela Cansei-hei- -CEIVI-T 156-72 — Presta0.o' . de 'Comciafimessa Arcuri, -os seguintes; ris cio Exerciiiió 46 1970, de , Cionselhe •
Conselheiro Pedro Kas,sab promete do Conselheira Ciar:lineais() Menti in- -, 'oaptie.seritar próxima sessão ,pitio-toer terrompe , o Pi g menta; não sen .' que Processo CFA/loT n... .133-72 — Pra-, :Regional de 'Medicina do Estado- :do-Eieu,SoltierconSulta do Ministério '.1.it antes- . 0- -COnSelheira Fáble -Fonseca , Posta -Orçamentária para o exinicich3 , Acre; aprovado,. Processo Cá n l,V1=T, .134
tSoOlde a. propósito Ao ,actipuritirra ser fizesse : comentários sobre a paliem' do :de 1973- de -Conselho- Regional de Me- - de 1:972 — Balancete . ela•3."-Triniestre . *
i (licitai, do Estado •cla Balda, estimado
considerada OSP-'ecialidacte Médica,
Assessor j urídico, A- Mista e e, come- , -Unia 'Receita -de Cr$ 273, 603,76 (lire-- ', do 1970, de gonselho oRegionai de- AdeFeita a sorteio Aos Processos para se- -Mente interrini ção, do exameda
clicina do Estado , -de Mato GraSso;
;
. letmO a,Sr., 'Presidente cOnvoca sessão teria, são comunicados. 0-Conselhei- oentos e -setenta ,e três"-mil seiscentos' aprovado-o -Preciosa°, (.:F1VO : T 135 .-12: ..4s.0 -três cruzeiros .e setenta -e- seis -coo- Salionci?.te do , 3;" Trimestre -cle1972 do
,para . oninze de . -dezeinbro :vindouro A rO JOsé Xatiz -Grilinarã'es
. Santos lidá- tavosl-, para uma DeSpesa de igual
encerra as dezenove horas e -qoarenta;
.e) Propesse -CFIVI-21-72„ de Per- valor; aprovado. Processo- CFNI-T Conselho Regional de -Medicina -da
e,pinco Minttosesta, da "qual ou; jose • nainboco,
na presença, do advogado n." O39--72 --= -Proposta 'Orçamentaria Estada , de :Gelas; 'apreVado. Preces
LUU "Gnimarilea Santos, lavrei R ata,
12642 — Balancete do,
Pernandes, que sasterita -as ra, /JUR, o -exercido de 1073, do Canso% , so • CFM 2T
-assinada pot mime per S . . S„
'Irrimere'de
st
,tio -COnselheiRe
1972
da réu,. Iniciados xis debates, após Regional . de Medicina do Estado --do'
"Pre gidente Conselheira Murillo Dei - zdes
a salda :defensor, . 0 plenário ia-' i_Rio- -Grande dó Norte, -estimado Unia igionai :de Medicina de . .Ustado„do doa,
éhior,
•.
'ráf;
;1,provado,
Proce$so
solve, por Stigestão 7clo Conselheiro- Pe- Receita -de Cr$ •40,.00000 ,
,(quarimlia ,
13f7-72 — Balancete tio 3:".
Aia ad remido orcOndritt cZoConscl/ro dro Kassab, atenuar a 'Pena -conde- i .:mil, -cruzeiros):„ -para unia Despesa de --mero
de 9172; cio : Conselho fi,egional:
Ir ádortit dc Medujifla reciliàcgt(t, ,em natória para suspensão. do 'exercido i , igual valbro , aprovado, Processo' mestre
de Medicina dó Estado Ao Rio , Grande
Orofia gionail , por - 30' :dias, -vencido -o, 01s
15 dO, (14ein.bro de 0,12.
#
ivi.,-T no 150-72 ---= Proposta Orça-o
aprovado . , Processa,CFA)1.-T
Conselheiro Guaraciaba Gama, e se
Aos quihSe , diita do mêsde ,clezenibrei declarando suspeito o -Conselheiro Menta:ria para o, exercício -de 1973 do 138- 72 — Balancete -cla a" TriMeS tire :Conselho
Regional
de
Medicina
-do
mil
de
1972,
-de
Conselho Regional' 'de Me" de
novetçptea e setenta, e doi%
Valente. Dúvida levantada Estado do Es
- em aná Sede, na Avenida Dia Branco., ,Adolphei
Santo, -estimado dieina -do :Estado . do Pal,k113á:;, oprOva,,
-por aquele, Sobre se ,0 processo deve unia Repelia elep irita
Cr$ 33-.500;00 Oxinta
p rooesso
ffezeito;, declina -.oitava .an dar, ceunsu otralcr Ser mandada Justiça Per
1-5g12
se A ,Conselho Federal de Medicina, -riitrribucana, que absolve o reu-do cri- , é ires mil o: quinhentos ,cior,,eirosi , Balancete 463," Triniestre de 1,072, -de' .
sol) a pregitiência da :Conselheiro ome •aborto, será resolvida -com , Para -uma, Despesa -de -Cr$ 22, 000;00 Conselho- Regional . de Medicina -do'
Musillo Belehior, presente os Come, consulta - do' , Sr. Presidente ao Asses- o t vime t. raie ,' roll cromo:i5o:3i apr ,v : t ., . 'listado--do Espirito iSanto,; aprovado,.
Processa CFM-T n" 158-72 — Continuando o 'Conselheiro CNN messe
lheiroS Guaracilaba, -4Uaránia Gania, sor 41,O VICH.00). vara- -saber se a impus,- da:
ta :o P rocesso :COrM,
'
'
-Jean 'Enlz G-iiiixia.vÉtes
-Santos, fAdelpho vão depena Ottea; num feito transita Propcs,a Coo .ri),'Oi,Zro.-,;,?. para o,es'er- Sucuri
cicio
de 1973 do -Conselho RegionaT de
52-92
Valente, Diariniessa Ma.cliado- Arenti.
CRAd -do Estado de Ser,
julgado; justifica a reabertura Medicina do Estado- -do Maranhao;
gipe.
Atinente
Jose EtiWTiarVarea Flórea .So areS,-ArIS- de-ein
.
A•nuldacle
, e, decia , cabsa no Fora ~um. O Pousetietes Afaiteá.,Filho Fable lrenseca e lheira josé L ula , Cluimarães Santõs -estimado uma Receita de Cr$ 10,600100 mais taxas,. Aprevaclo,
tabela- pra-'•
Sibia, Pedro Salomão, José Kassab -e i relata -o Processa , CFM •-37-72, lia '(-des mil cruzeiros), para uma Despesa -posta pele CRAT. Processo
U-7-2;
de Cr$ 9 -. 360,00 (nove mil -trezentos ---ACIRM do . listado -do Rio . de Janete...
Fernanda Aftegre Venoso,. Abrindo a • : presença -do .
advogado
itelena.Fragoso..
,e
oitenta
cruzeiros);
l
Atimento
_
de
,Anuidade
:para
a
-Sessão, A Sr Presidente apresentou -ao
P5o3;ado, 'Pio' 1.971,: •
. q uevelado . e do Dr., Eleoz,ar Roso i.
.plenáno a Bandeira Nacional; znlo 'IdYe gacto •cleis -denunciantes., Após as , oessA orrioo.-T- il . 07-72, — -Proposta' 'mire -vigencia prodtizira efeitos a 'par_fiada na Sala de Sessões por proposta falas dos dois patronos, cai seqiiencla :Orçamentária para O exercício de I572 : itir de então. A provado, C-Conselheiro
-do Conselho Regional , de Medicina .do' Clarimesso ,Arcurl
elo ., C.Onselheiro Aristiletes Maltes Filho,: Co
OS- norma . Aos:
o. plenário decido:com abs-;
Maranhão, estimando lona; Conselhos -eni- falta :Manto
• : idéplarando : .a eapeinç 1 de que ela ':trelato,
enoad, do -Conselheiro 'Flores Soares. Estado.de
inápire o 'Conselho. Passando-se -aos, dar Inoviniento ao recurso, ouvindo aeceita -de , C.rs 8..900,:00 , (oito . mil' e -cotes : é -e
cu
mprimentou
novecentos cruzeiros), p ara urna
p Conselheiro Aclolpho. ' Valer] t e„ por
ProcesSos Micos, o Conselheito-Olao cornentario do ,
Guaracia.- • p esa de
de : Cr$ 7.38000 (sete Md; trezet- ter -o OiSoV£ de Pernambuco
.riinesso • Areiti, Micla O, relato do de :ba . Gama sabre'Conselheiro
ditualizacla
-consultado Sanatório: tos e oitenta cruzeiros aprovado, Pro11;S .: ciA1Vl,-.8 .-1,1 na presença cio inIciessua situação:. O Censdho a tili oráa -O
,Botatogp, Manto aos limites do segre- 'cesso Mil- T n° 14142 — Pr
auxilio
ao
ORM--de
•
estinito
do:
sacro e do seu adv.egada -Benedito
Sergipe
-do Médica
psiquiatria.
Canse- , Contasdo- EXercielo de 1959; 'de -Um-. Çr$ , 7,00(400- (Sete MI
O Advogado-falou no prazo co-cruzeirosil : Peie; •
gimentat registrandaSe -dois fatos!' Moira Pedro nassa') relata a Processo: calho Re gional, de Medi-atua -cle , Lista tente ao traballia-do auditoria nele;
.OPM
na
-presença
Ao'
interes
do
.
de
Sergipe;
Aprovado,
ProceSso:
Adi:ten . -exibir, -durante Sua preleção a. -sado, que se :defende. Rettando• se,. -e •
.CFA/1-21" ao 142-72, — Prestação- dei realizade, que permitiu. ordeharolhe
• lé de Difeie
situação contábil. O. -Si',- Presidente ••
-do acusado coa- havendo . manifeslacto aute-suspeição
-Contas do Exercício- :dê 1960, ,do . CM-: informa -que 0 . Conselho- da Paraíba - -tia protesta rani os conseiheivv:. • os: Consellieires
Fonseca- -e ler- selho Regional de-Medicina do Es ida- convid
Adolphel Valente e Fábio Fonseca, e nardo Velloso, o Fabio
a-rã,proxiina Mo, - .Pata 8
plenário decide man-'
Anon, em relação ao-Dr. Paulo Braga ter a sentença recorrida. abstendo-se - de Sergipe; aprovado. — -Processo, , inauguração da sede coniprada com
CFNUT. número . 143-72. — Prestação - recursos do- Federal. O .
• Magalhães e RO Conselho de São oConselheiro Colar a-cio
ba ,
O, de Contas do exercido de 1061, ' do oleie, por p roposta, cla plenario
e x,Pressko , j ul g ada pão abo, Conselheira Fábio- Fonseen
Direa,
relata, pe- Conselho Regional de Medicina do Es-; :1 mental:, a diária
.naciora, :Defendeu a Oftalmologista rante a•dvagado Jacques. Necbj,
, clõs C onselheiros Pare
do' liado -de Sergipe; a provado, Pracessaj' Cr$ 400:00
• paulista
-o
Conselheiro
Adolpha
Palco..,
q
(
uatroeentos
cruzeiroà)
,
recorrente, e Processo CBM-26-72, do OPM- j-P n? 144-72 -.-- Prestação de `
se,' A :ressalvaram o Conselho de São cidindo O p lenário, por omtabAide,.
o Processo
-Contas -do Exercido de 1902, do Coa- partir de 1973. BeJatando'
patio os Conselheiros Pedro • Xá s oi h dar p rovimento
n - Conselheiro Fábia
-anulando o acórdão f selllo , Re gional de Medicina do- Estado CFM -m°
Mores Soares e Fernando Velloso, C) e podena torro :0 • Conse ',hei ro
Fonseca requer. Sua baixa, ao Cen-'; •
ed to) -de Seio:4Mo:- a p rovado. Processo
s
julgamento
interrompeu-se por um - assab relata -a Pdicesso OFM-22,72o
: cFm-T n:' 140-72 — Prestação dei :t eflui da Gatanabinia, pára etip.Mri...,
p edido ele "Vista"- do C:onselbeiro d a Rio- Grande do Sul,. presenç
tento de unia diligência, sonde .seis
Adolpbo , Valente, O -Conselho me?- dos. advogados das partes interessadas. Contas do Exercido de 1963, 'do Cm= '13 edicto: atendida. , C . Conselheiro
' beta ,a visita da lago Alquems que Tendo- faiado os dois :patronos. reti- selim Regional -de - Medicina cio listadoic.S. dolpho Valente produz, seu: relatório
e Sergipe; aprovado. Processo ., ;;:d O "Vista" elo 1.'1:acesso:CEA/
-tOateoe debateu côm -os ,donSelheiros ram-se, e o Conselho, unanimwdento.
88,41,
problemas da 'Secretaria, de Assistên, nega provimento ao recurso; manter.o CFM-T n.° p6-72 --- Prestação ele -Con -I i -a- cénipanhande o Conselheira n'oidtas
do Exáctdo de 1964, do Coliselhoi; P onseca na, solicitação :de-diligéneja,
clã ME:Meado Ministério-do 'reabolho, do a pena, fato : cOmunicado -aos in.chja, política é cenciliada Goro a -do teressados. O - Conselheiro Fernanda Regional de Medicina de Estado p ara s aber ,se bOuveAmuclo. -das -:parteS
de Sergipe; aprovado-. Processo ... • n
• Afinistétio, dá : Saúde.. A:pos responder Valioso, relata sob
elogios gerais pelo .0F11/1-T a." 147-72 — Prestação de, b Justiça :do: àlrabalho, p ã t+ttana' •
•aocornetitários . e -consultas, elos : Cense- conteúdo dos pareceres, :
ara, o -mesmo • Oerielheire s Adelphe
dois
parece-Contas
cio Exercido de 1905; -do Coo- V
- lheiroa .Fábio . Fonseca, Adelpho.
res: o primeiro,. -consulta da Ministe- selho- -Regional de Medicina do- -Es- cl alen te . relabál Pincessi a - 0PM, ro"
lente, Pedro- KasSa iro e Fernando 'Vel- r', 'Ode ' Trabalho sobre :pedido de irerèset.tófido-o, ple,nária:aprovartado :de Sergipe; aprovada. a.eèesso Se. 1911,
,parffeOr, no :Seritldb-,da -nega 00- A(.?
1' .
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Fevereirõ. de 973

tombe°. de 1957,' regulamentada peie
e f3ecundaria è Cartãã
recurso, mantida a deciSão- recorrida, • Wizto. Grosso e submetida Si- aprecia- -uniria
oiganizada peio- Conselho Decrete n.0 44,045, de lb cle julho da
Conselheiro: Fábio- Fonseca relata., ção do Conselho -Federal -de Medicina,' 'identidade
1958,
e
tendzi
em
vista,
o
que
consta
Regioiaad de Medicina do Estado de
contrariamente a ProceSso OFU:n. !' 16
Cr$
'Mato- Grosso e submetida à aprecia- do Processo CFM — 30-72 e o de- •
-de -1972, -e o -plenário -acompanha- a -te,
90,09
,
Anu:Idade
0:0' do Conselho Federal de Medi- cidide pel Plenário em :Sessão
icomenda,ção de não' se tomar conheci- Carteira
110 de novembro de 1972; reseiwit:
40,00 cina.
mento, do recline.. Pastas em votação :inscrição Primária e Secun1 — A•provar a seguinte tabela do
Cr$.
• -.aa atas e notas:taquigralicas de 23 de, dária
30,00 li -- Anuidade
120,00 Anuidade, Inscrição, Carteira -e
..
jtilhee de 19, de novembro deste ano.'
Plastificado, organizada pel0
200
.6090 conseiii,
•-. :e- Conselheiro . Guaraolaba, ima » - Cartão de identidade ....
Regional de Medicinai
:Primária e SeconObserva quanto -Má primeiro apanha, - Rio de janeiro, 21 de novembro de ;asai
,
Estado
cio Santa Catarina e suinne4000
dbeis
mento, não hav.er aceito alusões ao 1972. --- Monho Belchior — Presitida à apreciação dó Conselho
•
30,00
Carreira,
de
Identidade
usarias
durante
julgado
Amou-ri
. termo
dente. — Ctartmessi, 2i:tach a
— A pra-reate Resolução 'vigo- decai de Medicina,
Relator. • -er$ '
¡bento anter ior e a ',Conselheiro Pedro
de janeiro de
kasso.4 . -retifica na Ultinia -a ta: que:
rará a part e de
1-00,80
is — Anuidade .. ...
RESOLUÇÃO N.' 471-72
1973.
oâ
• • -.acoMpanhantes do Presidente do'
scrição . .
5'00
1NPS:'pao, constituíam. propriarnente• O -Conselho Federal de Medicina
Rio -de janeiro,. 21 de novembro de Carteira . . ....... ..
,
50,00
$14,..eqUine de ando, • poià -entre os usando da. atribuição que lhe -con- 1072. — 11Y-01.110 Belcibior — Presi- Carteira Plastificado.
Presentes eet aVa. Pr, Ruge Alqueres, teve a Lei ri." -3.208, -de 30 de se- dente. --- Clarimessojiliochado Arcuti IR —A presente' Pesolucáo Vitó,
.• visitante cio baje, Cujo posto 6 hierer- tembro, de 1957, regulamentada peld - Redator. ,
r
imriÁ
de i.. de janeira de
iará
• quicar/lente superior, -O j,)len.a.rio.- não: -Decreto n." 44..045, de 12 de Pilho
'RESOLUÇÃO N,"`473-72
.
1-1)73.
,•
dee-nade:verta 1.5e.- Genival Wra-ça, da 1958. e tendo em vista- -o ,queRio de Janeiro,
de
de
do
xaN Oniveraidade da Paraíba, -para o' consta do Processo CEM n.." 30-72O Conselho Federai de Medicina
Prefitpatteeinio conjunto -com a -Ã.ssociação -e o- decidido pelo 'Plenário em Sessão- usando da. atribnição que lhe- con- 1972. — Nitrido Bdohior
Clur?messo Machado firaut,i
• Médica, Brasileira :de inn Congresso. de 10, de novembro de 1972, resolvei fere a Lei a.' 3,268,. de 30, de se- dente.
—
Relatar.
— Aprovar a 'seguinte tabela -de tembro dt 1957,regulamentada pelo,
fá-p ^ O • Presidbnte informa -ao:
, dé 19 de ;Inibo
Anuidade. organizada peio 'Conselho, Decreto ri.° . 44;045
Pleri4ão-- o PrOdraina bienal .cle
,•
,RESOI,UÇAQ N." 475-72:
de 1908, e tendo em vista O-qUe
dados da Canselne:apravado pela Di-, Region al de Medicina do- B-,stado.
33-73 e O -Conselho- Federal de
reteria,. ,pare. o- período final de-1;es- Paraíba' e" submetida à apreciação consta do processa CF1V1
-decidido pelo Plenário QUI Sessão- usando da atribule:á:o que lhe confete,. •':•••
- tão,, 197-3,1973,- envolvendo 'convites .a do Conselho Federal de Medicina,
Lei n." 3,268, de ao: cip setembro de,
' Personalidades estrangeiras para pa..,
Cr$, de -10- de- novembro. de 1972, resolve! a1957,
regulamentada- pelo Decreto
,:lestras •ein alguns 'Conselhos, partici1
—
Aprovar
a
seguinte
tabela
7200
— Anuidade
n." 44.045„ de 19, de julho: de .1956,
WÇão - -eni Simpesios. serriniarios na- . li III—
An--l.dade, organizada. peioConselho tendo
A
presente
Resolução
vige
eis vista ç que consta de Pra., •
•• ;eianait eitilerriaciopais, ultimação de rara, a partir de 1." de janeiro de Regional de Medicina -da Est
ado de cesso 05,M.
28-72. e e decidido , pele
Código -cie. Otiea. 6 estaidOS •sObre ospe,
e submetida à aprecia Plenário
Pernambuco,
1973.
em Sessão ,de 16 de noVentCialidacles.. 'Esse programa- .foi
Rio de Janeiro, 27 de novembro -de ção. do Conselho Federal de Medi- Mo de 1972; resolve
-men:J.-ente, apiovado O ouseineiro
cina,.
Presi—
Mona°
Be
lchior
Giurradiáibe 'Gania informa o arida- 7072. -0.4
I :-- Apróvar a seguinte ta4ela :do
-- Clariluesso Machado. 112:C117d
, . mente :dó: estudo referente a exame de 'ciente.
75,00 Anuidade, Taxas de InsOriçãe, Tara
II — Anuidade. .......
— Relatar.
•:Cabule, o :flue let!olz ;C:onsenlelpo
III — 2 presente Resolução 'vigo- de Expedição de Carteiras e Camisa,
,bie Fonseca a lembrar o grave fato RESOLUÇÃO N." 472-72
rará- -a -partir de 1.° de janeiro, de yes, organizada peio Conselho Rego.. r'•
da existeriCia, de 31 Escolas .de MediÕ -Conselho. Federal -de Medicina
nal dá Medicina do Rio Qtanão
•
cina sem .cendições para funciona, usando da atribuição que lhe -confere 1973.
Sul e submetida a, appeCiaçãO,„ do
Pio de Janeiro, 21 -de novembro de -Conselho
Mérito aittentice. Com apoio iocisiVo -a Lei ri," 3.266, de :30 -de- s,eterribro
Federal de00$
• . e. enfático
•
• •das Conselho
1957, regula-mi-Atada pela Decreta nit., 1972. a— 111,wrillo Belchier
- Anuidade - çltigtOti •
eles Madtea Filho e Guaraotaba
dente. — Olor-imerso Machado ArcuN II
mero,-de 79 de julho deCr$ 80;0.0,,
'Éma
de
Inscricão
.Çi. s. , C011$elheiros Verbo Faaab e Adol- e tendo- em vista o -que consta do — Redator.
-Taxa de Expedição de Carteiras:
:P40 Valente -,depuliown renortn.,ens Processo OFM n," 38-72 :e o decidida
RESOLUÇÃO' N.° A74.=72
P.11 10,99l
e declarações :aleivosas,' publicadas na - Pelo Plenária em SessLio . -de .10 tie
•
reVistas Veja e O- Médico Moderno, a novembro de 1972, reserVe:
C"Conselho Federal de Medicina
Carteiras — Cr$ 20,00.
pritneirli -insinuando- -decisão do -ConA.peovar a seguinte tabela de usando do atribuição que lhe con- , III — A presente ReSaniçao
1
'
. gelha favorável 4'8:savien e a segunda Anuidade, -Carteira, Inscrição
Pri- . fere a Lei m° 3.266, de 39 de se- rara, a partir de 1 de fevereiro- da, ‘. • '•
falando. Sabre liberação de aborte. e•
.
iriereantiliZação. medicina. -O CanseRio de Janeira,, (i de clezembró:
.- g heiro. .9.19).., 'Soares propõe, é , o pie - ,
)14:21riUo Belchior 13-1151cOntts,, ,
1972,
'
.
aprova„.. eme
Diretório fique
—
eiarimes$4 Mochado
habilitada:
-sempre Aná 'ocorrerem':
soureiro.
- hipóteses' .de 'riatielariaa Come , os di:t adeSi ., ,adetar -enérgicas providencias
:
N,,9 479-72
RESOLUÇÃO
p
,
Oonselliairo. Flores
- - -de---PrOtesta.• • Consãhe Federal de IVieldienia?::: •'Soares- relata consulta..conjunta .dos
usando da atribuição que 11 • 0 eãilferÇi••'‘
. Conselhos ,de Minaz Gerais e .da ' ESa Lei n," 3.268, de_ gr de .Setembre
:
ta,do. :do- Wo; sobre ,como proceder
'
1957,
regulamentada -pela Decreta
quanto à Inscrição do 'médico Luenir
INVESTIGAÇÃO E "PREVENÇÃO
n...44.045, de 10 de jiilho, de' 1.908,
' ZinierMan, que -que -passou do ,pri melroConsiderando á que fieou
•
para 8,• segundo.. • : 0 pa-iYecer do- P..ela
pela PlenarieeM sessão de 15 -de
LOP;• • aprovadd, ..pelo Conselho:, foi .no.
-•
zernhre de 1972, "
:S.entide de n g.? a éàvteirá e unici a,
DIVULGAÇÃO Na- 1.105
`inseigãe .secunda:ia: deve ser feita,'
Considerando
a.
neeasaidada
de
es,:
• iiãO".:eabendo nova .carteira, se ano—,
tabeleeer, nos fermea dó artigo 14 :Cle:
taça°, ficandb-a Dobler/ia de -paga-'
Código Ae Ética Medica, tp.10;is,
• -Mente de :anuidade a etitério.do pró.- •
.44.1;~s: assistenciais,-hospitelar¥
;que deverá requerer -a caia- '!
Praçei Cr$ 2300que ruão Se atem aos principias:
' Oelarrrente da insdricão iniciai, Se não
.toiegicos,
resolve:
,.
:quiser fase lo aos dois- C^onselhos...; I
,„.4cd'itaajdO, .é tebtiDairs.do os^ votos ,de',
.
Recomendar aos .den$ellies:
riais de Medicina que nesse
'4POS . .featas.dos Conselheiros' .1Pábio'.
A VE-NDA
'Pensem e, Pedro ,Çassal), p- ,c9i.nracan-' •
procedam
investigações papèèãa' de
de.a .proXiina Sessão pare, o .dia, 23 de
.determinar q uais as Organiaçõe's. • tio:
evereire, vindouro, o :Sr. Pres'idente
• Assistência Médica que ahuanii,,,eni,de:-::
encerre, aa. 23,45 heras, -esta, da qual,‘IN 7 à . fOnabaea
satordo com a -lei e -as principies ali»"
órt Jaze Luiz 9-1.11-marãe.s Santos, la-,
'•
00$.
's leipresente ata, -assinada por
Rio de Janeiro, -' 15 de dezembro • de'
Roddúues Alves,
e por S.,S... o Sr. Presidente Conse,.:
Vendas;
Beldhier, Presidente,
Reçãd
1972.
'beiro
Reid:31er,,
— José lialz GliimttVdes Santos,
tária Ge ral
Agência I; . g nis'eio da lièièèdei
RESOL1ICAG N.° 479-72
, '
RESOLUÇÃO N." 477-72
t.) -Conselho- ^Federal ^ de' Mediolta
O Conselho Federal de 1VTediria,,.;
Agtênêla II Paiácip da Justiça, 3e pay/meã:to ji•
, Usando .da atribuição que lhe :canfere
usando dá atribuição que lhe confere
.a Lei 11,', a. 2.60; de 36 ,de setembro do
Saila
Col,wedpr
a Lei n.o 3;268, de ga de setembro
, ^1967,
regrilanientada pelo Ereto7987, regulamentada pele, Dearete44.045, -de 19 , de julho de 1958, :;
ri.° 44.046, de 79 de julho .de
-10041;bf::10' PS.NO,
tendo, em vista o, que conste do. PraA••110.4- 4 á Rglidos, P eki 'Ser-viço
Atendendo ao cide consta do Pro-geasa
294,2 e o -decidido
,
cesso QPNi n.° 51 ., 72; liem 0Ordp,,,044
lo; 'Plenário era .Sessão de 10 de rio- •
Nau
deliberado,: em "sessão pieâáti's.
.Ém
.:Vernbref-de, 1972, reserve::
de 15, de dezembro do corrente ãntr'hi
— Aprovar è. seguinte tabela de
:resolve:
:itnuidade„ :Çarteiro,„ Iriscrição , Pri=
• Na sede ,de
Aprovar, 11.• "Po•atgiqóris"; o aj./211O:11W
•
Maria e Secundaria e Cartão. do Ideeipara Cr$ :130,ffl0 da Anuidade .titue,- vere
.orgenizada pelo Conselho Relande
obrada desdé 1071, pplt!
dõ .Estado do' • :
Ode rltil
•
•
••
•
MUL.N1-0'

cido tes 'Re ro nívidlcos

' ilex+R.-'reirti 2 '

•;/ÊAiRla OFICiAL (S.egd f

'Parto rr5

Fevereiro de 1973

selim Regional do Medicina do :EsN, 8.773-70 - Walter Riugo Gu í- -ça.o da 7'
hemao - GB, RJ e ES, c le- com o inciso 1, cio artigo 101, com ck
lado de Rio de Janeira,
signada pelas Portarias DRT-Gb ta n- proventos
Rio dê Janeiro, 15 de dezembro de
N' 8,200-70 - Paulo Pesar de Pra
fixadas nos termos do ire
Imero
23,
de
1.1 do maio de 19.70 e . .. ciso 1, alínea
1072. .- 212"urillo Belchior,. Presidente. tas Coutinho,
"h", cio artigo 1 02, am
DRT-Gb
ir
1.
de
15
de
janeiro'
de
19
71,
boa
da
Clcalwies.so Mael2ado Areari, Te- N" 9,381-72 -MilionSilva Britto . fio 1.
Constittlic5.0 Rea4bliekt
Ee•
1
,11 de suas atribuições que lhe s rio dera:tira cio Brasil,
toureiro,
acreá=f1Jdos da vai'.- N" 9.420-73 -'-Fausto cie Carvalh o confericif,s pela Lei n'
-4.769, cie 9 de tagein cio artigo 10, da Lei, n" 4.34b.
Monteiro,
aissolaição , N.° 478-72
setembro de 1965, re
p elo de 1964., Carlos Alberto' Queiroz Per
3. Nos termos do parágrafo Unte o Ozenue ri' 91.934, elegulamentada
22 de dezemb ro ror, Técnieo de Laboratório, P-1601
.O Conselho Federal de Medicina, elo artigo 3" da Lei ri" 4,7(1a-05:
cie 1067,
nive:. 1.2.A, ponto n° 9.678, ntateicUL.
asando da atribuição:- que lhe confere N" 0,424-73 - ' 1,conicte Lopes Pi
•Cemc iderancla disnesto art:
ii 1.005.479,
Manoel .4ficinio
a Lei ia," 2.268, de 30 de setembro de alheiro.
15
do
Decreto
n°
61..934,
, de 22 de ri e- Feiro de Novaes,
1957, regulamentada pelo Decreto -DP 9,426-73 - Maria ínmarecida d zettabrx? cie 1067;
44;045, de 19 de julho de 1939, e Rocha.
Ociasekveinclo o necessidade de 'ia ia SUPERIN911.1NDENCIÀ NO EST'ADC
N" 9-:420-72 -- Urdia Albano do s fiscalizaciá
tendo em vista () que consta do Pro.
DE SEUGliP17,.
o ma is objetiva quanto ao
Santos,
cesso CFA/1.n." 52-2 e o decidido pelo
cumprimento do " dnisposto.'curti go ODE1VI
R
INTERNA
DE SE14.1/IÇO
Plenário: em sessão' de 15 de dezena15 da Lei a' 4,749, de 9 cie setemin
Na Rt'imiao. do: dia 25 de
N" 27, DE 18 DE DEZEMBRO
:bre de 1972, resolve:
•
de 1965.:
jrrneilo de. 1973
rs 2572
- Aprovar a seguinte tabela cia
.cr,mbieranclo . :cato no 'Quadro • de
• Anuidade, Inscrição e Carteira, or4. Nos : termos da letra "a" do ar- Pessoal cio ORTA
O Sup erintendente tio IpAsz TI'
'V Região - GB,
tigo
3"
da
Lei
h"
4,799-65.:
ganizada pelo Conselho Regional de
112 e ES. existem 2 (ciols1 car gos va Estado de Sergipe, usando das atri.
gedipina do Estado de -Sergipe e aulaN° 9.431-73 - Raimundo Manoel cie gos de Inspetor,. conforme o escalon
a- buiedes que lhe confere a Distrtieric
Metida à apreeiaciio Penselho Fe- Abreu. e-Silva.
mento cio caule Quadro cie Peso aI ri' 58, de 23 dá naverribro" de 1971
NP 9..432-73 - Alberto de Sá aprovado
deral do Medicina:
pelo
.OFTA
nos
termos
d
a publicada no 131 n" 125, de 24 de na.
Araujo.,
/I - A/Mi:dada - :Cr$ 50,00,
.
Resoluçao * OPTA n" 14; de 29 de abr cl venitYro de 1072, resolve:
N°
Edilma, :Guerini Mo- de 11971; .
Inscrição - :Cr$ 30;90,
Designar Maria Re gina Neve'
reira,
Carteira
pr$ 20;00..
Considerando o :constante :da Grelai Xnutg, nseriturário, nível
8 .A, ma'
e'
5, Nos termos da letra "e" da :ar- de Serviço .dRrA 0 0 20, de 2 de janeinu
111 - A presente Resolução
n° 1.050.368, poa - o.n" 10.19l rara a partir de 1 'de fevereiro •cle tigo 2" da Lei .rr• 4,799-65:
ta de 1073, resolve:.
PC ra substituir, nos impedimento.
N" 4.225-63 --,-- Enrique :Ramon Pe1923:
Ari, 1" Promover, Por acesso , a'aã eventuais, o: 'Titular da Punção Grarez Irtieta
ser submetido, no dia 12 . do :eerrent
e tificada de -Chefe dg .Seção ,de
Ri() de Janeiro,. 15 ele dezembro de IV 4.424-08 -- José Gomes de
mês, à prova escrita e oral, peránt e cação de Capital: fEE01, simnolo 7-5.
1972.
Maj4.1?o S qlohior, presidente:
No' 1.122-69
Newtoia Paaoni„Sal- os Membros da .Itinta Interventor ria Supérintendepola 1"..o0-1.1 Estade
Mael.tado
Cora,- vini:
•
neste Conselho Regional, 'o Auxilia cio Sergipe:, cio Quadro de Pessoal: cl(:
Sellieiro-Relater
7.980-69 - :mulo Rocco de Paula' Atintinistrative: "C", Carlos Alberto IPASE,
José Simões Vieira,
'Simões,
' RESOLIICAO N." 479,72
• 'Ribeiro de Eonza, ao cargo , de Inane On9ÉVI INTERNA DE SERVI:PO
N° 9.299-72
Ralo
Giffoni.„
tor,
com
o
salário.
mensal .correspen
.0 ,Conselho Federal de Medicina,' 6. 'Negar registro, por falta de am- dente , a
N" 29-, DE la DE DEZEMBRO
4 _4cpiatrel salaries-mittime
iiSande da : atribuição, que lhe confere. paro
DE 197:2
Wel, :tendo em vista o dispoeto vigente no Estado da Gnana bara, seEel n° 3.26, 3; AO 30 go petenibro de na legialação
4 perfilas vigentes, age de eino CATA ela7" Re„.4ão„
O -Sup erintendente do' IPASE:
'
. 1557, -,regulàrnentada pele , Decreto ecguio tos habilitandos:
Art. 2" Tornar cera afeita a -decisão Estado de Sergipe, usando das
III . 4445, dê: /9' de Olhe 1952,
N0 4.105-68 - Gozar Menna, Barreto: ''antefior
buições
que
lhe
confere
a
fristinição
da
Junta
Interventora
'neste
Lendo ' eira:. ViSta o :qne consta do Pio- Ferreira.
Conselho Regional e constante da Ata o" 58, de '23 de novembro de 1972,, .
-cesso
53-72 e o: decidido pela 147 4.392 ,62
Octavia Augusto da Reunião realizada na dia 30 da se,. p ublicada no B/ h° '225, de 24 de no.
Plenário
sessãode 15 de derem Bneno, ()Mereci..
tembro..de
1971 no. respeitante ao 1.e:- vembro de 1972, resolVal'
, bre. da 1972, resolvei
7.095-69 -- Maria de Jesus Aze- 'embolso :das despesas de passagein de
Dispensar .
Correia Nunes,
vedo,
Saldaria
serviços :moemos de fiscalização :me Agregada 7,F,Jose
1 -- „Aprovar a seguinte tabela do
matricula n" 1„282:.'t,52,
- Deusa 'Edith Alves. vinha sendo pagas ae Auxiliar
AM/14de,, Inscrição„ : parteira de 1clen- N°
ponto
n7
5.170,
de
substituto
eventua1
lidado Profissional, organizada pelo :Costa Souza.,
nietrative Carlos Alberto Ribeiro do Chefe da ,Seção 'de Aplicação :de 7. A presente Resolução entra 'em de
Benza, correspondente 1 '(um) Capital (SEP),Conselho Regional de Medicina do viger
ria iSu
nesta data.
Ratado' do Adre. e submetidaapresala/do-mínima vigente no Estado da p erintendência Local Po Estado dr
RIO de Janeiro, 25 de janeiro 'de' .Guanabara..
ciaçãodo Conselho Federal de Medi- 1972.
'Sergipe,
do:
Quadro:
de
Pessoal'
:de
- Vinonanuel .Çalheiros
Art.
ã 3" A presente Resoluç o 'entra IPASE - José &vaies Vieira,
Presidente da :Junta Interventora- em vigor a partir -do dia 1" de fevereiXI -Anuidade - .Cr$ 40;00,..
Port, DRT-Gb IV' 23-79,
ro , de 1973, gnmanuel, ,Calkeiros DEPARMADIENWORE-pRwII/ENoI.A.
- • Eaeeriçãe
55;00.,
SOCIAL Social, Presidente da Junta IntervenCarteira de Identidade Profissional RESOLIXAO .41-ORTA-7" 197 9-73
tora
p
art.
.ein.w-ab
•:•• •Cr$'2(40i4
23-70.
•
:
ORDEM
DE.
SNRiJOO
.
DE•2',. Dr- •
:JUnta Interventwa, no Conselho.
22,2 - A presente Resolução , vige22 DE JANTRIRO. 'DE. 1973
da Técnicos de Achninistra..:
tara • a partir de 1 de fevereiro de Regional
Região. — GB, RJ ,e
010 d a
de*: MS Ti Tti TO RE P REVI D.ÊNCA • O Diretor dó DePartainorito de Pra:,
signacia .pelaa portarias: DRT-GB núvidência Social, 41Sando.'.atribuicão
E AS STÊNC
:Rio de 'Janeiro, IQ -de dezembro de mero '23, ele 11 de
moio
:de
1970.
lhe confere o artigo 22, do De
1972. ---, MaitZlo Relchior, Presidente, DIZTL GB: ri" 1, de 15 cie janeiro de 00,g SER111,15011. ES DO ESTADO: que
CICIO-lei
n° 2.365., de 22 de deZenabrf
"::114:denode kretivi, Con,- 1971 no aso de suas atribuiçõeS. nee
de
1.940
e as InstruçõeS números
Retaga.d
0
selheire-Relatók.
9
16,
de
1973
•
de 1'7. de setembro de 1971 ,Q31.
lhe são:conferidas pela Lei n" 4.769,
'mero 179•-711) .p 5. 2, de .23 de nevemcie a de setembro de 1965, regulamenO Presidente do Instituto. cie Pra- ,bro
i CONSfE*() • REG.11/NWL
dê 1972 (E1.11" 225.121 resolve,
tada
:peioDca.rt.tto
n"
411,924,
cle
22
da
. ,clezenibto
vidência e Assistência dos Servidores,
. cie 1937, resolve: •
:clo Estado, usando da atribnição •que 'Designar Maria Luiza,Olive rId
. 'DE TÉNICO,S.
Art. 1° Atribuir registro no •Ort,'IsA lhe confere artigo 17, do Decreto, veira, EscreVente-Datilógrafo . nível 7.
: da 7" Região -GB, RI .0 E8; nos ter- lei'
DE.ki),MittliSTRATÃO:
ri" 2.865, de 12 de :dezembro cie matricula n° 1,056.205:, ponto Maneio,
mos da letra "a" 'cio' artigo: 3" :da Lei 1940, 'resolve:
6.292, para substituir o ,Seoretatie
Re
n° 4:760,65, aos seguintes profissioN" 165 - Designar Laerte de Mi- ExectitiVo deste . Departamenta,:
randa G usmão Medico rival 22.B, 'Reação: Gracada
tifi
Rcs.9141C',40 ,92,9R-TA -, 71' N0418273 mais:
5.113,,d,
1 - Registro DeliniPtvc?
,
matricula, ra° 1.089„0/36,
para exercer 'Quadro de Pessoal citi . exr,
Julgados : clefiriitiVainente pela Jutr--.
a„
eens
imp
,
Purição
Gratificada
sunbolo
2-F,
de
edilnentos
eventuais,
-' Ra.
CRTA
no
3.52.
7 Victoritio Mear, Chefe da 'Seção de Anestesia e Gape- lxrk ;Jorge Menezes :Manos, Diretor
'td, Interventora. río Conselho Regional :quita Perreira..
..
terapia :(111VIAg) da .DivieãO. Médica Substituto.
de 'Pé:cincos de Acinainistração da 7". 2. 'CREA-n0
•
3'5g:- Manuel An to- (2-291n44, do :Quadro Especial do ROS.
"Região
_ ÉJ ES, foram
ORDEM-DE
nio do Amaral Satier.
sganço
• dos "os seguintes processo:•
DE
dos Servidores da . 17:rilão 141$19:),:
24 13.19 'JANEIRO DE 1972
3, ORTA n°3.529 --: Afonso Ferrei:,
N° 166 - Designar 1'e:reza/ha,
NO Reunião , do dia 22 de . ra
:
Soares Lopes, Dentista nive-11 9 Diretor ció. De p artainelata de :Pre4, ORTA n . 3 . 530- - Raiintinelo Ma, querque
~ire, de 1973
20-A„ matricula n° 1 . 912.677, para: vidência, Social usando
atribuição
`noel
de
Abreu
é
Silva,
'exercerPialição
Gratificada, einabolo. ntie lhe. confere o artigo- 82, do De- •
1. Nos ternios :cla letra "a" do arti.5, cRTA ,n . 3.531 - Alberto de Sã 2-P, :de phefe da :.'Seção
-de Odontolo- Orete-lei n° • 2,865, de 12 :cie 'cleZembro
go-3" da Lel: O° 4769-62
Aratige.
gia (1410104, da Divisão 1V1éclice cie :1940 e as InetruçõeS nUmeree
Pracessos.:
.
,aICivti i do 'Quadro Especial' do Hos:, de 17 dá setembro de 1971 . 'B:1 . •49i:
Regi,strol: pi; toti9
31 9 413 73
14.11Z tilb(11,10 Arrais.
v2ici
srainoo fpeZo praw
,pitald
os Servidores :da União (R6,111.- mero 179-71) e 58,, de 23 ele :nevem,
N"
Victorino Mesqiiita•
- Manoel 4,frap-io .(3t.'crueiro t2C
•
..brade 1972' (191 1).0, 225-73Y„ resolve:
Ferreira:
1. CRTA n o RP-204 Luiz Libório:
voes.
•. N" 9.421-73
Relia Penha Mitell, Arraia,
D esignar Ev.ansr Gtiedes, Goulart,
140.042873 - IVIannet
PORTARIA N" 169, DE 29 tall
' Antonio do • 2. CRU: no RP, 205 Picho Penhá
.InaPetor de Previdência nivel 204,
• Aiiiard Sauer.
-JANEIRO
:D
. 91 1.978niatneula •n 7 1,900.'1754 pont. onornê•
'N° 9.429-13 - Atenso : Ferreira Li- Miceli.
3. ÇRTA pe RP-206
C. :Presidente da Inetittito. de Pre- M 3.152., para substituir 'á Chefe dà
.Geie.
nal Moreira,
e Assistência Os Servidores °lidado de Controle de. Pagainentes
.2, Nos teriaipa :de letra "c" do arti-• Art. 2" A presente Resolução entre: vidência
0-0 Boiado, usando . da etribuieãO que, .(DSC). Calto em Cónrisskyafm,
: go 3" da Lei. no 4,7.09-6,5:
- lhe -confere o artigo 17, do Decreto- 'bolo 4,c, da : Quadro de Pessoal de
Vigor nesta data.
R" 2.532..63 -- preito Meadas cie AI-, emRio
IPASE, em $eus Impedi/liam:0g
. de.Jaheiro, 25 'de janeiro de 19.72, 'lei ri" 2..865, de 12 de dezembro de. .tuals.
;buquerque..
.- Roberto ,lorge .Menezes
'
Emananuel Çaiheiros Soare,
esi- 1940,
4.1342'.-68' Mario Guarita.
• C.
dente da junta -Interventora - Pr
o
nsiderando
a
decisão
de
01).
P;ot, sessão
NP 5,490 . 08 --:- 'VandoVal jacy 13erDRT .,GB n" 23-70,
de 24 :de janeiro de 1972: DEPA RTAMENTODE ASSTST,ftNcia
mar,ff.
e tendo cri vista o :que cone'.
RESOL,T,IÇA0 JI-CRTA-7" 140 14-12 ta do Processa
E...77,167-69
. 167 .80 --- Almiro Andrade,
11518 n" 7.73 •172, re, LIDEM .,1DÉ SERV.10,0 N° DA-.5,- 9E
No 3.495-69 - Jeaquim Dias Alsolve:
fiE JANEIRO 143 P02
A Junta Interventora no Ooneelho
meida,
Aposentar, no Quadro do Respirai O :Regional. de Téenicos de AdministraDiretor
do DeOarrannn1,0,41e
dos. Servidores do. Estado, dá: acordo, stoneia, usando
:das atribuições que

io

DOCUN . R. 417. -0

ILEGÍVEL

•

358 'S 'exta.-fdira 2

r-*

D.W1.0.•

:(5e.qãô

-111.11n11n01,.
.

• .

RetifiegçõM
. .coh1ereaInstrkiÇ8X) d 49,71, te,
No DiárioSeçâo , T, Parte
janeiro de 1972,
. Art.: 1° Designar Izolina,.de Almeida de 25 é 23 do236,
na Ordeni de Serginas 262
¡Silva, ;Oficiai de Adrointre,ção,
cle}(BE n"
ve1. 1-DrinatrIcillat" 1_610.897, para viço,Onde
sê
10:
seus iinpeClimentoa.
,substftuir,
eventuais, o . titular de cargo em co, zerra, Designar -Dilermano Nilo 1.3c),:'
'6-‘0,
de Clae.P.
.
Missão, símbolo
•
Loiasei
S'erstico, de Controle c Iate:puni:lu_ da
1)1ViSãO; :do Tisiologia (DAT), do De-- zerra, Designar Dilerinando Nilo De.=.
partatnento :da As.sistênela (DA), do
Na Portaria, n° 102, de 15.1,73,
Quadro de Pessoal da 'IPASE.
Onde se lê': .
A presente )?ortbria vi: Art. 2"
Art, 2° Revogar a Resolução
gora a 'partir de 21.12.972
inere.'DA-47 de , 28 de junho de 1066 • Leia-se:
Fran,ptiblicada 'no ET. ri? 140-,-60;
Art. 'W — A -presen le Porçarla
; gora a partir de 9,11.1372.
Denedetti,
•
h

-

MNSTELRO QAi.1:1\il EIÚ C-3'TR" A
.

:-E
7.': 'pço ,-

COMERCIO

.SUPERMTEND:941A D.E- SeC. 'URUS: ;1411VAUPS

11"everetro dá 1973

P.arte. .i.ty •

PROMON; :ente; para totó, itgirá
PlérooÉ poderes, cm tOlné £16i. CNDN;
após :consulta e aprovação do representante da :OEN,.
— 'Todas. as: decisões relevantes da PROMON resultantes 'de - mias
atividades -decorrentes deste instrumento. serão sempre- .submetidas
.ONDU para sua apreciaçã,o,
.3,2;3 - -Sempre que PRQMON
meter .à apreciação da bi\l'El,\T, as decisões referidas do fitein anterior,. a,
CNEN manifestar-se-a sobre as mesmas em prazo não superior a 10 tried)dias, valendo 'seu silêncio domo aceitação.
Ctansula Quártct .Prteos Vigência
— Os serviços ,serão executados'

ela um prazo de 6- meses, a -contar&
data da ordem de- inicio dos servlços.
expedido.; Leia 'WEIN por carta, -após
a assinatura, ' e aprovação deste contrato, e o fornecimento pela ONEN
PROMON de parte substancial dos
dados, infermações ,e. documentos de
projeto básico mencionados ria item
ressalvado o -disposto na, alinea
"a» do- Item- 14.1 da -01(111st:da 14.a.
— 'Q. atrasa por parte da- CNEN,
no fornecimento- de dados, informa-,
cões e doeurnerotos de projeto básico,
acarretará Unia protrogaç,ão do prazocontratatVcorrespondente.
.;0 puno de vigência :deste.
contrato será pela -dotação' cloS servi;

:Nssubcontratadas e' a -o-orsgitore
Sessores,,. loçais ou estrangeiros;

b/ viagens, inclusive' internacionais
e .eataciaa é ,cliárias,'que' Serão devidas,
e pagas : segundo-normas internas es,teia:lidas ,pela PROMON, da pessoal .
da mesma, cie .stibcoritrataclos, de- •
consultores e de assessores, quando
no desempenho cie missões relacionadas ,com os serviços;
c) cópias heliegráfieas, "xerox",
Services de "off-set", impressão e
Siayilames;

d)- 'comunicaçõe s inter urbanas e
internaciona is , ,ffielusive por correio,
Reles .é corre:tatos, relacionad os IAS
sesviços;
e). custo cie serviçoa cia Processa'
-mento de dados;
j.) todos oS tributos, inclusiv.e
otier impostoS taicas e respeetives
aclicionaiS ,gue, coarexCeç ãe do dm,
foreni
,posto :ercr renda, da PROIVION,fiaridild
ou vierem a ser devidos era
prestaçào dos, serviços x:,u clea
gementes efettiados por ONEN,
PROMON.„
6.2. 1 Na eventualidade :da ocorrên- •
ria de _despesas coma .aquelits objete
.das .ctlineas da item 0.2., a PRO1VIO14'
informará; os' respeetivoa custos/ de
reembolso à CNEN„
1

' _11 .(onze nieriiiires, aelonis!,as -ou :Lá°,
. '
IZetificação
:
lu .p.ottal,i0; 6,13a2, ,,lip na, cil i30, ,de' ' . residentes no País, 'ooln mandato do 2:
(dois). anos, eleitos Pela '0sornbléia, Mitithro , de 190 publiba'cla no Diário ,derái., a qual .c:k%isuura u, Diretor,.
'0,fi dial '.---,Seção.1,T Parte II de C de P1 o biretorSuperintenden-dezembro ...de 1672, página -4 :32;4; se- . te -Geral, a Direter-AcbtinistratiVo, á
Éprma,
Cldustaa Sétivta
,guuda, coluna,. teptiblieti-se o , artigo 1,4 Diretor -Financeira o :Diretor,tgienica
-.Pctgetntenps:
'por ter saldo- eprri illeerttN5,è g :' ^
i'S''clE' 'Operações ,e- Diretor -Secretário e
Diretores, sem :designação :espe-, ços.
PROMON emitirá, -mensaltnen
'.''Ar .t, 14. A Sociedade será. adinialt- ;cince.
te, Eataira de Obras e SerViços .00(1Controle
de ,cifica."
,
. „ OnipOsta
,Cla.ustatt Quintit
. tr,,,ailit„ por umaDiretoria
burlado')
cobrindo a valor das•,paree.
do Passeai
Ias de sua temuneraçãe,. Prevista/
A
seti
Unicee
exclusivo
' 5,1
item 6.,1 da . 01ansiila '6.:a.
'teria PROMON Mera, 'observailtas
itRMOS
meriaelinenaplicáveis, alterar o :contrato 4e' '7.2 PROIVIC)N
te, Notas de Débito, .cobrindo o
trabalhe
Ma
•cie
presta-0A
•de
serviCes
integrante. 'e Complementar :deste ins-' atittmonios do pessoal que tlestaca,.+ lar rias despesas reeiribeisavels
MINISTÉRIO
ttrunerite.
4,...,a,ra os Sei,viços, inclasive admitir Vistas na' alinea 6,2 da -01ág8tila,6.a.1
er,.v.iços: •
Oh-insula Terceira .-Disposições Re-; tiernitir, -clasáficar,
DAS.
toatura. ,de Obras
'7.3
móver, transferir u stibatituir.
:latidas àPrestação ..dos S.erviçbs
eorn: -UM
Ocontra,tados será histrutda,
`MINAS. E ENERGIA
dempostratiVd , das beijas trabalhadaá
Clanszflq. Sexta — Pa.gamentok
3.1 Disposições gerais relativas aos
Notas . de Débito seráii
.e
Devidos. -á P130.11q.QN
Serviços;
;cias, cópias' aos
as
. NAL
bad
ornpan
.CONNS:SÃO - : NACIO
,ae
.
.„.
3.1.1 -Os. Screiçea a serem eretUados, .6,1 — Tini decorrência de presente cumenlios comprobatorles
das despe
se basearãe- em dados, informações e, contrato, CNEN, Pagará à PROMON
CE–ENERGIA :NUCLEAR
Cia Incorridas, e serUi pagàvéw:clêrD.
docamentos de .projeto básico. a serem soma das seguintes importâncias:
clias
da
data de
.,
tio de 26 (trinta) .
— Ano de 1972 — fornecidos pela ,CNEN. PROMON. • co .0 custe da mão-de-Obra ,direta, : scia
Termo
apresentaçiíe.
s
serão
eXcateclos
3.1.2 Os Serviço
,Prçieesso,CNEN-105,260-72
:Mente apropriada a .opertição:',
.
geogododúvidas 'giiaricia
prestados peta , PROA/ÍON . 'de aercla bl
portáneia equivalente a ,9()%
Puna parcelas' constantes das
.C.C4gre.to; de .Prestosçeio ria Seruiços de. dom seus próprios métodos e pailrõeS,, (noventa por dento) do valor obtido , .uma
n-sultiisd
(Inc
entre
st
, Faturas ou .das Netas acima Meneiasempre baseados e.m práticaS PrOfis- na alínea, (a) acima.
OnOuralavla (70
: nadas,: a CNEIN. pagara 0. PROMON
.fagent a CUMVSSão . IViteten d de Eiter- sionaiS corretas..
-da
mão-de-iibra,
.
6.1.1
—
O
Custe
PROMON
:Dngenlutas importanClaS cpnierid,ag .e
3..1.S
Cestos
serviços
especialilados
g.-Mtelear e
-à operaçáo
prestará os es-o10.;
vadaa, .e,
e/ou -que por sua Labareda não' nes-. diretamente 'apropriada
riCt S . A, na forMit
múltiplioando,sd
yeelynentos necessários sol: ,o salde
sain ser prestados 'pela PROA/10N, pocada
.funclopárla
(irade
Pelo preserite In -atilamento particulat derão,
ria
'horário
Pendente,
que
será
Equidade
ser subcontrata:dos com pra,'
C01111SSãO, Ntlei:(.50"g de Energia Nu, fissionais ou organizações. competentes, 'Cluiricle o pessoal -alltôneMO e/ou. taroefite após .e fornecimento dessa
Mear, autarquia: fecleral,..corn sede nst. secionaclea peia PROMQN, e 'sob; 'sua avulso, prestando. serviços, à PROMON mselarecfroentosi.
cl'e forma .peritanente)',. apresei& 'de;
'Oeritwal se veriam ri? 90, nesta
Reviset0,
téenictt.
.Cláustatt Oitava'
tidade, representada ,pelo: Pref. aoSe' '..res,ponsalailidade
uni 42% ,(q. uarerita e dois por , cerite)., pelo.
PROMON
manterá
Sempre
:Mimem
de
:heras
efetivaMente
traba^ Raimundo de Andrade Ramos, Mem.
2,1
A
;taxa
de
42%
tona:rente
e doia;
re,presentan .te perante a 'ENEIN' bebi • lhadas, pele funcionário na operação'.
•"b":bre, , da :COM issão, Deliberativa na
por beigO) indicadO. na alínea será
•litada
a
tornar
todas
lia
providencias
intiltipli;
'obtido
al,
0
saláriotiorárie
.6
. cicio da PresidênCia, doravante &no- pertitierites.. e necesaárlas ao 'bom anitero 5.I. da Cláusula
'cantle-se por 12 (doze) . o. salarie -men- terada-, de . acimarn acorde ', entre as:
- Miriade apenas, ONEN e PROMONi
damento
dos
:serviços.
.45 , repense rema- partes, sempre gize, durante a Vigen,
. gligehharia 5A,, com . sede na et-. , 34.5 CNEN: designará Um repre- sal nominal Mcliticiostran•sferénela
O :eia deste centratn, venham a Ser,
dado de ,São Peado, Avenida , ,São Luiz gentante çoin 'aráples : poderes .pare nerado, adicionais
adicionaia
impostos
por lei para con- promulgados ates governaMentalsOse •••.
inscrita na . CD40 sob o número acompanhar,, informar e tett-kat todas dições .especiais de 'trabalha.
C 'cliV f
q uein a legislação "tributária eit
61..,005,.:923/001, a seguir denoniinadir as proVidenclas a ela pertinentes e
9 . res•altade• por 1.920, mm-dines' •inedifi
Sociais Ou que eriern
'enbargos,
:PttOMON.,, representada :per seu
dos
ServIços'
a
çãe
prest
neceasárilis
•
•
.
Mil ~acentos à vinte) .
„
voa tributes ou ericarges,.
r.eter Darlos. Augtis to . Botelho, Minguei; :P ela PROMONi.
todos -contatos- dire—
iltaxa
•de
42%
.(quatenta
SerPiço.
• e.nelo, bastante procurader Geotre- . tos •entre ~MON e- ONEN :serão 'dois por cento) referida no,,itein
Nove,
d e Vetos Mora;0 tein entre si certo :feitos .atraVea deate representante, •ou- achne,..clestina-se á -cobrir .os endargas
• Adibienaiá
.0 ,contratada o seguinte:'
,de pessoa por ele .clesigna,da,.. •
sociais incidentes sobre o Mista da
9.1 Durantea vigência cléste. g0A,;
3.2 'Disposições relativas à ,execueão -mão-de-Obra diretamente apropriada trato,
.Dbietõ do
de
cláusula Pninteira
á PROMON -nO clerã ; &Pois
'des. Servigps;.
à, eperaçãci.
ConiVota
iiNa,,:g1M,1;riperxmaj
aC
o hais,
c o olifiae,a:ucciolp
scriarservinj
a
c
u
t
o
ta,
-6..1.3 — A importância rate.r.ide
,que PROMQN subConstitui objeto do. presente a meter Sempre
-:acima. clestina-se atebrir dos entre os
indicados,- roofflahte.
.CNEN estudas ou cópias &- alinea
:Prestação, pela PROIVLON àONgN, de desenhos que .elaborar. 0, ,ObTEN clevol- -as-clesnesaa
-operacionaia na PROMON, simples .aditaniento , ao presente 1:pe.,.
ser doa avante aqui genericamente ve-los4a, aprovados ou . comentados,
,diretainente
à
operaçãP
.
alocaveig
trumento.
6,1.4 — Os. adiCionais derivados de
derl eminadoS 'Serviços. de engenharia
prazo: não, superior a C (dez) - dias,
,constiltiVa.
de trabalhe SM); Miltsztliz béeNut
valendo, seu Silencio come aceitação .. • .condições , ;especiais
ponsOiticiade PROMOW
34.2 Após -o termine dos Services, devidos noa estri .tós terrnos da
.0erviç0s
,edusWa, 0,egunda
'trabalhista
oiN
os .ort-,
rn
10.1
PROMON Obriga-se a refaZer,
.'entregará
FRC:4k~
O- adicional' de transferência' ti StlaS .eXd11.1SiMa$ expensaa,
Servidos de engnharla consultiva, ginctia dos desenhos ,que tiver .olaba;
constituirão: eni elaborar eatudo.. de rodo,.
•
engenharia de projeto : ,gpe
' . é 'devido :ao- lancionárie
•
'OS
'de
tiabilidade técnica à ecoo/imita para
'transferido' para leen diversa da; sue .eventualmente sejam exeMitados, .corn
2,6, 'Disposições relativas Ésprestaçaci, :Sede,
no
.deSernpenho
de
funções
ré,‘;
de
jazido,
de
.rninério
- a ,eXploraç,ãe .
erro técnico ou iinperidiçãO.
,clos,,ServiçOs1;'
uracil.féra focalizada em Poços
— todos os contatos co pa ter-, :racionadas Cern a operação.
10:.2 puolstuji4 não será resPonsa,i
OMS% reetribolsarà , PROMON
,da;S, Estado' de Minas
echos que veiihain -a ser convidadas,: . cte6.2
despesas Que esta efetuar diretai- vel por qualgaer erro . 'técnico, itripets.:'
'
.
:
selecionad'os
efeir
contratados
para
-a
Os Serviços á serein exectitados én,
feição. ,deeorrentea ,de infotrintoe g , da,: •
.coristrucão; mente em função . ,dos, serviços,. tais das
execução -de 'serViços
ou documentos , fornecidos' Pela
-'contarn se naseutos a Orgpósta
.(tOMStit
•
eoin
fone-.
civil ou .de. instalações,.
inclusive 'tributos:e DNEN de acorde Cem O item
mete ÉP-i72- . 1.47 da PROMON, datada
xt).
.pagamentos,
ceclorea
de
equipamentos
cur
inaterials,
Eciii,n1,
2'
.é
.d'e 197
:erioargea, :correlates, a, erganizaçoes da Clausula, 3 e.
--de -20;
01
•DNEN, :alue :fazsari parte Serão: leitoa; -encluSwa,0-kevite'
ge,;
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,pkomja .1.::::04:0-48?rtva,e0T1 ,-1-ieaepianeuíos e 4eeitagfib
dos

dos eventuais assessores, conáultores e ções, condições e direitos, cujo cumTesouraria, no prato de 15 (quinze)
:
organizacões subcontratadas' as des- p en to pera
on volkir a ser e
xigida dias a ,contar
PPSAS com desmobilização, de pessoal a - qualquer tempo:
notificação, per tit4.4
ta, lindo o quai, se não ferem reeólni;
11.1 11111a vez- coneluldos, sal isfaio_ acima mencionadas ficam desde
,
••
d
Clausula
Deezma..N-ona
ria:Mente, es Serviços, PROMON -ame- prefixadas pelas partes em quantia
os,
reão
deduzidas -da caução-que,:
"Valor do :Cientralo
'Sentará .à 'ONEN . um "Termo. -de Eli, equivalente a três vezes -o valor da
no entanto, deverá ser integralizada
: cerramento,. Recebimento. a Aceitação soma dos pagamentos -que,. a qualquer
nd prazo de .outros 15 (quinze» diaN
19.1
O
custo
dos
ser-vives
contrata- de 'Sei:Viges", referente aos mesmos, título, tenhaln 81(10 ^devidos à „ . dos è
•
estimado em Cr$ 490.00000 sob pena de resolução do- contrato.
41-- qual -deverá ser. assinado' e -clevor- PROMON-- durante o Ines imediata- (quatrocentos
e noventa mil erlizeicláusula, vígészmaSeguuda.
:Vido pela • O'NEÉ. dentro de 15 (quinze). mente anterior à data da expedição ros):, sendo:
Verb.0
do aviso prévio ;rekrido na alínea '9.)"
.dias de sua •apreseatação..
a) 'Srrr çc,)s da PROMON: •
c o atem
Ie.22.1
AS despesas do presente contra11,2- Observar-se á; :idêntico „proce• er$ 240.000,00 (duzentos e quarenta
14.3.1 -Os pagamentos estipulariasir
te correrão à conta do elemento • decruzeeS);
dimento quando doGermino de to os ea
"a" e '0"deverãoServires, Ocasião: .ern :que. o Temo nas. alíneas
supra
Jespesa•
3.1,3 . 2 . Services de 'Ter,
reembolsáveis à ,
;Ocra referente a totalidade dos Ser.. Ser feitos por d-N gN dentro de preso E-'ROMON.;
'eeires, do: Projeto 12.i14.1.(111
$ 24.000,00 .(vinte e
-Tiírbs
de 3 0 (trinta) citas minta-do
co
ela d u's iro mil cruzeiros-fl.
dução e Tratamento ele Minérios
•
•
'da 'e"P,i'""Oe de Preee 'de' "1" rufe
e Associados, previsto
Oldusqfct DédiMa Segunda
rido na
alínea
"b" do item 14.1 su.
c) honorarios de consultores estran- Nucleares
.
.
de Trabalho ria 01111IN para.
• '
A'Uditoa
ri
pra., .
geirc,,.:- Cr$ 1.80.000,00 (cento e Men- •Programa
• . .
. ..
t972
a
cargo
do Departamentode Éjk,
12,;-1
.Otrue -para
'p)oraçâo Mineral, naa V
.
14.3.2. O-disposto na alínea, "b" ta, nu]- cruzeiros);
orçamen. p itár4oN,„ sU
su bmeter,aUclitoria, Por. UNS -ri-1.)
prev,alercrà na dip,otess.•de: ' -en -desPe sas de viagens, diárias e
e ,considerar
indep
&Ma, <especializada,
endente, -en\iffiN
-0
eontrate,
olvIde
.outras
incorridas
resolvido
p ela PROMON .com
••: as- Tolhas de pagamento . e-As registrosCláusula Vi gésrma-l'ereetra
eia•elecorrencla de inactimplemento 'ou QS consultores -estrangeiros: . : ...... ', ..
.
que , SerVirão. de. base ao cal. violação
.
AutorUaça:o
grave, -por parte -cia ... . . .. ,... Or$ 40.006,00 (,e piarentà e -sois mil
crile -Aapareela
remuneracão rafe- POMON.
R
,de
qualquer . -dispostção„ cruzeiros,. -Os honorários e •eles'ie
M"
, trunca-AO item
da Cláusula Au condição. constante -deste
23.1 Q presente Contrato-, depois, -de •.
- çé:tá nallia
ficande
PROMOÉ', instrumento, ou em casa :de falência incorridas em moeda . estrangeira serão osculado pelas parte , .dependera, -para,
s
'
reembelsades à- PROMON -em moeda • a sua execução, da aprovacáo cla Co,
a facilitar à •eidllição..- Qin :da- PROMON,,
• saus escritórios c dentro
, --nacional, segundo -valores obtidos me • missão Deliberativa -da -OS -nes ter'horário
álerinal
.eknectiente, Aos doonmen. •Olitusai'a 1:Manam-Quanta -- kneerret-' diante conversa-o , pelo- câmbio vigente mos de artigo 90„ do Decreta-lei, n114
: eventaahliente" necessários aosmelga .os serviços pOr laarie da. ,, -na -data -tini-que AS- -respectivos :paga- : mero 183,, de .13 de fevereiro de- 196W,,
,,
trabalhos de' 'natatória
PfnalliT015r.
.mentos forem efetuados -pela CNP" •
•
•
Ctmnsujg '2_:>é ciffl.4-•;1-'eteeird
'CKPUSUN Vigé.92Gar40
15:1 PROMON poderá,. a seu excla:
Clame-na
Autoras
OrP
d
c ritério, eclarar
diSsolvido -este.
13.1 Os cleaenilos,: projetos A :quais- suco
contra 'a e encerrada a prestação. dos. 2a.1 A PRQMON -i% -aos co.quer . outros dados :de engenharia da serviços,
24.1 Para solução de -quaisquer con.•
nos seguintes .cases: •
fres -da 'Tesoura-ria da • ONÉN, lin,
broversiaa, divergências ou- questõesXerneeidos à,
'mos
Or$ 24.500
24.'500,00 (vinte
termos e rei raZaof
.dreDo-e¡e:deÈ,,de,
a) . se os Serviços, ou pacte.substan. instancia
,elecorrenteS -cio presente :Contrato,. fica
na° mil e 41Am :bentos -ai melros; :eleito o foro dá -cidade do
presente '.:eontrai(o,. serão td,nizades •ciat dos Mesmos, ficaram suspensos -Uu
Rio de Ja..rdignindes. PrOVainerite
frinção• do Per Mais de GO (ser. anta) Aias, por correspondente a' 5% trinco Pen' cerl- • ;neiro, Estado -tia
na
.
obj eto.AeSte, mencionando-se sempre:detem:dilação :ela .C1NÉN nos termos Aa' to) -do valor estima-do para- o -contrato
autoria -•ctes Inesillos.
pnbmobj; .alinea ;a" do item: 14.1 da Cláusula 'corno garantia das -obrigações contraiCláusula Vigésimci-Qui74
• Obagá, á :0 :0- , d1Mgrg át quaisquer 14. e,
das. .A caução -será ,efetivada 'dentro
alnátilieqãéS
dados. AU-inferi:00es referentes aos , ' o). em
'de 48-tquarenta e -oito) horas da data
.
caso
de
inad
impleento
in
ou.
g5
.1
.
•Servi".00 4t sem PreVia --expressa •alltO. ,
da -assinatura do pres
Teclas as emnunipações entre
contrato, -a
Violação' grave, par parte d QNEN,e será liberada -e 'restituídante
a
1.••izagrtó
•ONET.S7;.
À- PROMON. as partes, relacionadas 'Com este cOn,.,
• de: -qualquer disposição, cláusula ,ou nó:
•
•
d•
praz-o
icle
alio,
serão
'considerarias como- éfet•muarenià
e
-oito)
,
eláMla-,Décima.:..Quarkt
condiçÃo constante de presente
ins:critérras
-apeá.
-o recebimento •e aceitação vamente feitas se entregues pesáoalz,
té/•Pt..i.•
.dos
'à Orviços por 'instrumento..
-dos 'serviços ala 4:01111a prevista na mente mediante Prete-0lb
. pfurte .cle. VIMA T
;enveiada4'
2r .$e
PR
considerar o clausula, décima-primeira. A -caução por capta registradeCou telegrama
cora•
11.1 A seu ' elzdusive
contr
iA oN IÉNdissolvidOo
M014
numa clas"
bip óe
t r- podera -ser .ef etuada
-Obrigações filmado por carta, ecano segue:
poderã;
ses, provistaS nas alíneas "a" :e
^do
'
Reajusta-Ma de 'rosem . Nacional ..,.•
irem
a
q) Se .paÉa ÉROMON:
itenterior,
-a 'bNIUN -devera lhes fORT09.
(.0 mediante aviso e
acritei,
a ,efetuar todos es pagainentes cave-a es
PROMON Engenharia,
A::
entecedência --ininíme ,cie
.30- com
(trinta) Los nas alíneas "a" e "b'' do item 14.3
-Cláusula Vígésima-Przmeira Rua Buenos Aires ir 08, 3" andar:
,elias,
a
contar
dia
efetivo
recebimento
:da
çláustila,
14.1.
;ijç tal :aviao. pela PRQMOINT, Suspender
Rio de aneiro -- O-nana:liara,
mulla
'
.
0) Se pára ,ON1f.l11::
:temperaria:Mente) no tode, •.ou -ern,
VAI:mula Déciaata.,Sexta __Força'
211
A
•
:
P
ROMON
ficará
sujeita
Comissão, 'Nacional de E e
à
prestoo0 dós ,segvioós;
Maior
uma multa- cie 0,1% mm -décimo 'per, nluelear
Med ante-avise- nas-Mesmas cori,
i valor do' -contrato, por dia
10,1 É-Cotim:ria •ciris partes será coei, cento), do.
diçoess,.previstas na .alinea anterior, de- siderada em mora-, se o atraso no- durante o periodo :que -exceder o
Rua General . everiano n"-00
•.elarar• reárhdo , este :contrato, e e i'l' eer, cumprireento -ere obrigação assumida mi-estipulado para a conelbsão dos ser..
Rio de Janeiro - Guanabara
itielà p restação -dos ,Servit(is.
neste instrurnento •decorrer de .ease• viços, salvo motivo -de
maior
25..2 -Qualquer mudança de endereça:
•
fortuito ou ,cle- força maior, tais, ,corno; devida,mente comprovado c justifi•hiPotese p reviSlia
na alínea .d apropria ão
ispeariateii.p reviarnente oonsunicaela a outraes
ç
confisce
cado.
-Predo atem
•
.
•eNgN' na- priedade, ordem ou ato de a -em:idade.'
tara à i?R,OI\ON,'
governamental, ;rebelião, ou. Sabota21.2
A
infringêndia
-de
qualquer
•
4
,
.
.
É,
por
estareM
-assim
justas
é
ceil,
1
.!entjae
d
ev,io
s i)or ¡orce ,e gero, ,dano ..deviele a fogo, intindaçil•e., clatisula .uo contrato por parte -da ,..
cd as1
o pre
sentd
nos tem
aen
.diatseia,
.a.,;¡r ate e eXplcsão, acid te, •ele nelição. motim, •PRO1\101 .a ruorosidade,„sem justa 'tratadas,. assinam -as- partes
-em 5 wince) -vias junta
data da :Slispenstio;
greve
outra • forrna qualquer dê -causa, no andamento -dos- trabalhos :instrui:moto
mente
com
as
téstenrunhae
organizada chula Au- indiretic.
as despesas relatiVas 'co pessoal' ,mente por 'operários ou empregados op. se ficarem parados por mais- de- 15 .„
-(epainze) dias consecutivoS, salvo mo.
-ele Janeiro
z (C113).-, 7' ele- cle eiliWo :que
PRQMON:e
séria
eventuais
atii)-:de
outra
•quul ificaeae . 1.011' ainda de ti.À;o •cle . Mrça Maior, poderá dar mo- dêRio
• contratados • devain manter' disponiVel,.;
102.
.j0$é RCIi111:10010 .. Cte ii144".
.•qualquer -outra ca-usa .deterimilante favo , a eedeaeae
, de tem, mune que
inacordo ecoai ONEN„
-de,conru
Ramos,,
Macabro
cla
'no•,:5).Xer,
-cie paralisação -de trabalho da n..,eS M a
Tante A , période da .susilensãO,
cle ',
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