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Resumo de Ata da Décima primeira
_Reunido Ordinária da Diretoria,
realiaada a 9,de abri/ de 1964.
Sob a presiddncia do Dr. Genival
da Almeida Bantos, Diretor-Superintendente no exercício . da Presidencia,
reuniram-se, no oitavo andar do Edifício número quarenta e oito da Rua
Sete de Setembro, os Diretores do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, Drs. ' Antônio Carlos Pimenta' Lobo, Lrnesto Saboya e Jayme
Magrassi de. Aberta a aessão, foi,
em seguida, aprovada a Ordem do
Dia. Após serem debatidos os assuntos em pauta, a Diretoria tomou as
seguintes deciaõas: Proc. 8149-63 Autorizado; Proc. 14.272-63 - Aprovada e submetida à. consideração do
C. A. a =cessão de financiamento
Proc. F-201-62 - Indeferida a •solicitação; Proc. F-3-64 Indafcrido o
pedido; Proc. 12.303-63 - ,Autorizada a prorroGação; Proc. 5.821 -G2 Aprovado e enemainhado ao C. A.;
Proc. 4.294-56 - Autorizada a prorrogaçãa; proc. F-66-63 -- Submetido
, à consideração do C. A. o indeferimento do pedido; Proc. 6.588-63 Autorizada a rescisão do contrato;
Proc. 18.817-£3 - Indeferido o pedida formulado; Proc. 13,254-63 - Autorizada a solicitação; Proc. F-64-62
-- Aprovada e aubrastida à consideração do C. A. a concessão de financiaMento e baixada decisão sôbre o reajustamento de valorem correspondentes
a financiamentos .solicittidos. - Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Pres.', dente encerrou ox trabalhos da presente reunião. .- para constar, eu,.
Clea Silveira, Secretária da Diretoria,
lavrei a presente ata.
Resumo de Ata da Duodécima ReuZOO Ordinária da Diretoria, radia
cada a 16 de abril de 1984.
Sob a presidência do Dr. Genivai
da Almeida Santos, Diretor-Superintendente no exercício da Presidência,
reuniram-s, no oitavo andar do Edifício número quarenta e oito da . ua
Sete de Setembro, os Diretores do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Económico, Drs. Antônio Coados P1montei Lobo, Ernesto Saboya Jayme
Magrassi de Sá. - Iniciada a reunião,
e foi, em seguida, aprovada a Ordem do
Dia. - Debatidos os assuntos constantes em pauta, a Diretoria baixou
Ias seguintes decisões: Proc. 1.157-64
- Aprovado e submetido á consideração do C. A. • Proc. 7.80443 - AUtorizada a cessão;
'
Proc. 12.024-83 • Aprovado e submetido à consideração
g indafertmento à consulta formulada;
• Praia 9.1313-411
Zraleferlde e ~a-

'MINISTERIO DA FAZENDA

reuniram-se, no oitavo andar da Eabia
fido número quarenta e oito da . laUli:y
Sete de Setembro, os Diretores niq,
Banco Nacional do Desenvolvia:adito
Econômico, Drs. António Carlos Pimenta' Lobo, Ernesto Saboya e Jayrae
Magrassi de Sá. - Iniciada a reunião,
foi, em seguida, aprovada a Ordem do
Dia. - Discutidos os assuntos cortata.ntes da pauta, a Diretoria tomou as
seguintes deliberações; Proc. sena -.
Aprovado e submetido à apreciação
do C. A. - Proc. san e - Aprovada
e submetido à consideração do C. A.
- Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente declarou encerrados os iraaalli as da presente sessão. - E. para
coraear, eu, Ma Silveira, Secretária
da Diretoria, lavrei a presente aia.

minhado à consideração do C.A. o Resumo de Ata da Décima Terceira
pedido da Requerente; Proc. 2.310- Reunido Ordinária da Diretoria,
14 - Aprovada e submetida à aprerealizada a 24 de abril de 1964.
ciação do C. A. a concessão solicitaSob a presidência do Dr. Genival da; Proc. 6.153-63 - Aprovada a relação consoante os critérios da Deci- de Almeida Santos, Diretor-Superinsão C. A. n9 '155-63; Proc. 2.870-64 tendente no exercido da Presidencia,
- Aprovada e aubmetida à considera- reuniram-se, no oitavo andar do Edição do C. A. manifestação favorável fício número quarenta e oito da Rua
à concessão solicitada: Processo n, Sete de Setembro, os Diretores do
600-84 - Aprovada e encaminhada à Banco Nacional do Desenvolvimento
apreciação dó C. A. manifestação fa- Econômico, Dra. Antônio Carlos Pivorável à concessão; Proc. 957-64 - menta' Lobo, Ernesto Saboya e Jayme
Aprovada e submetida à consideração Magrassi de S. Aprovada a Ordem
do C. A. a concessão de crédito à em- do Dia e debatidos os assuntos era
presa; Proc. 12.479-62 e 14.056-63 - pauta. a Diretoria taixou as seguinAutorizada a renovação; Proc. 6.363- tes decisões: Proc. 1.3'.775-63 AProa
63 - Autorizada a renovação . Proas. - vada e subetida à consideração do Resumo de Ata da Quinta Reunido
Extraordinária da Diretoria, realiza10.186-63 e 10.427-63 - Autorizada a C. A. minuta de Peraolução . Processo
da a 29 de abril de 1964.
contratação para a realização de ta- 11,500-61 - Aprovada e encaminhada
•
refas especificas; Proa, 1.373-64 -- à apreciação do C. A. a elevação proSob a . presidência do Dr. Genlval
Autorizada a contrafação para a rea- posta; Proc. 14.325-63 Aprovada e
lização de tarefas especificas; Proc. submetida á apreciação do C. A. au- de Almeida Santos, Diretor-Superin2.924-64 - Autorizada a contratação torização para a aquisição proposta; tendente no exercício da PresidÉncia,
para a realização de tarefas especifi- Proc. 5.193-63 - Autorizada a inclu- re uniram-se, no oitavo andar do Edicas; Proc. 12.479 - 62 - Autorizada a são; Proc. P-217-62 - Aprovada e
contratação para a realização de ,are- submetida à ~ação de O. A. a fício núinero quarenta . e oito da Rua
fas especificas; Proc. 1.373-64 - Au- conceseão de financlementó. Proc Sete de Setembro, os Diretores do
torizada a contrafação para a rea liza- F-104-62 - Indeferido e submetido à Banco Nacional do Desenvolaimento
ção de tarefas especificas; Processo consideração do C. A.; Proc. 1.655- Econandao, Drs. Antônio Carloa Pi3.817-64 - Reconsiderada parcialmen- 63 - Autorizado. - Nada mais ha- menta' Lobo, Ernesto Saboaa e
Jaytne
te decisão anterior; Proc. 1.897-64 -- vendo 'a tratar, o ear. Presidente deAprovada a criação; Proc., 3.937-93 clarou encerrados os trabalhos da pre- MagTO. SSI de Sá. - Aberta a sesaão e
--- Baixado em diligência ao D. J. - sente sessão. - E. para constar, eu, aprovada a Ordem do Dia, foram disSilveira, Secretária da Diretoria,
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Cléa
cutidos os aaatantoa constantes da pauPresidente encerrou os trabalhos da lavrei a presente ata.
ta.
havendo a Diretoria tomado as sepresente sessão. - E, para constar, eu, Resumo de Ata da Terceira Reunido
liberaçãee: . Proc. , F-198-62
Cléa Silveira, Secretária da Diretoria, Extraordinária da Diretoria, reali- auintes
- Aprovada e submetida à consideralavrei a presente ata.
zada a 27 de abril de 1964.
ção . do O. A. manifestação contrária
Resumo de Ata_ da Segunda -Reunido
Sala a presidência do Dr. Ganias.' ao atendimento do pedido. - Nada
Extraordinária
da
Diretoria,
reali,
de Almeida Santos, • Diretor-Superin, cada a 22 de abril de 1964
tendente no exercício da Presidência, mais havendo a tratar, o Sr. Presire uniram-se, no oitavo andar do Edi- dente declarou encerrados os trabaSob a presidência do Dr Cativai fício número quarenta e oito da Rua lhos da, p aczente sessão. - E,
para
de Almeida Santos, Diretor-Superin- Sete de Setembro, os Diretores
do
tendente no exercido da Presidência, Banco Nacional do Desenvolvimente constar, eu, C/Ea Silveira, Socretária
reuniram-se, no oitavo andar do Edi- Econômido, Drs, Antônio Carlos P1- da Diretoria, lavrei a presente ata.
fício número quarenta e oito da Rua montei Lobo, Ernesto Saboya e Jayme
7 cie Setembro, os Diretores do Baaco Magrassi de Sá. Aberta a sessão, foi Resumo de Ata da Decima Quarta
Nacional do Desenvolvimento Econô- em seguida, aprovada rt Ordem do
Reunido Ordinária da Diretoi'ia reamico, Drs. • Antônio Carlos Pimentel Dia, havendo a Diretoria baixado as
lizada a 30 de abril de 1964.
Lobo, Ernesto Saboya e Jae rne Moo eeguintes deaisSes; Proc. san e grassi de Sá. Iniciados os trabalhos, Aprovadas e recomendadas 90 C. A.
Sob a presidência do Dr: Genival
'foi, em seguida, aprovada a Ordem ns indicações; Proc. Bin e - aproasAlmeida Santos, Diretor-Superindo Dia. Após debatidos os assuntos das e recomendadas ao C. A. a re- de
tendente
no exercício da Presidencia,
em pauta, a Diretoria tomou ao se- aa ndução e indicação propostas. - reuniram-se,
oitavo andar do Ediguintes deliberações: Mamo. DJ-31-64 "Taria mais havendo a tratar o Sr. fício númerono
quarenta e oito da 'tua
- Autorizado o Sr. Diretor-Superin- Presi dente declarou encerrados os tra- Sete de Setembro,
os Diretores do
tendente; proc. 2.149-64 -- A Direto- b alhas da presente reunião. E, para
Nacional do Desenvolvimento
ria decidiu não autorizar a simples n fmn i Fr, eu, Cl.:fa' Silveira. Secretária Banco
Econômico, Drs. Antônio Carlos Pirevisão das condições contratuais., - en Dir etoria, lavrei a presente Ida.
mantel Lóbo e Jayme Magra.s.si de
Nada mais havendo a tratar a o Senhor Resumo
da Ata da Quarta Reunido Sã. Aberta à sessão, fol., em seguiPresidente declarou encerrados os
Extraordinária da Diretoria, recai- da, aprovada a Ordem do Dia. Colotrabalhos da p resente sessão. razia a 28 de abri/ de 1964.
cados cru debate os asuntos constanpara constar, o Sr. Presidente dee ates da pauta. a Diretoria tomou as
Sob a Presiencia ' do Dr. (leniam', seguintes
para conatar, eu: Ma Silveira, .ecredecisões: ?roa. 1.137-e4
táriada Diretoria, lavrei a presente de Almeida Santos, Diretor-Superia- Retificada decisiso antorier. tenderree no exercício da-Prealeidnata,
ata.-
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1- Parte II)
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos jorDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
diáriamUte, até às 15 horas.
DIRETOR • OURAI.
As reclamações pertinenALBERTO
DE BRITO PEREIRA
,..res à matéria retribuída, nos ca.' ic; s . de erros ou omissões, deverão C. EFS 00 SERVIÇO DE PUBLICAÇõES
CHEFE DA saçÃo DZ REDA.0.0
ser formuladas por escrito, à MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
Seção de Redação, das 9 às 17,30
DIÁRIO OFICIAL '
horas, no máximo até • 72 horas
após a saída dos órgãos oficiais.
BEÇACY1 - PARTE el
órgão destinado publicação dos atos da administração descentralizada
- Os originais deterão ser
dactilografados e autenticados,
impresso_nas eficinz a do Departamento de Imprensa Nacional
ressalvadas, por quem de direito,
aRASILIA
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as para o exterior, que- serão sempre anuais, as
-FUNCIONÁRIOS
assinaturas poder-se-ão tomar, REPAR1IÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior:
em qualquer época, por seis meCapital e Interior:
ses ou um ano.
Semestre . •... - Cr$ 600, Semestre
Cr$ 450,,
As 'assinaturas vencidas Ano.
Cr$ 1.200
Ano •
Cr$ 900,
poderão ser ouspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
prévio.
Ano.
Cr$ 1.300, Ano •
Cr$ 1.000,
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro, o mês e o ano cm que jornais, devem os assinantes pradade de suas assinaturas, na findará.
videnciar a respectiva renovação
parte superior . do enderêço vão A fim de evitar solução de com antecedência mínima de
i•nrressos o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.

.

cesso 2.470-64 - Baixada Resolução
n9 1-64. - Proc. 2.470-64 - Autorizado o Sr. Diretor-Superintendente a
proceder na forma do disposto no paragrafo único do Art. 12 da Resolução n9 1-64. - Nada mais havendo
a tratar, o Sr. Presidente declarou
encerrados os trabalhos da presente
sessão. --- E, para constar, eu, ciéa
Silveira, Secretária da Diretoria, lavrei a presente ata.
Resumo de Ata da Décima Quarta
Reunião Ordinária da Diretoria realizada a 7 de maio de 1964.

Sob a presidência do Dr. Genival
de Almeida Santos, Diretor-Superintendente no exercício da Presidência,
reuniram-se, no oitavo andar do Edifício número quarenta e oito da Rua
Sete de Setembro, os Diretores do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, Drs. António Carlos Pimental Lôbo, Ernesto Saboya e Jayme Magrassi de Sá. - Aberta a sessão, foi, em seguida, aprovada a Ordem do Dia. - Colocados em discussão os asuntos constantes da pauta, a Diretoria tomou as seguintes deliberações: Proc. sem número Aprovadas e recomendadas ao C.A.
a recondução e indicação propostas.
- Proc. F-22-62 - Aprovada e submetida à consideração do C.A. a revogação de decisão anterior. - Processo 14.326-63 - Aprovada e submetida a consideraçâo do C.A. a elevação de suplementação já autorizada. - Nada mais havendo a tratar,
• o Sr. Presidente declarou encerrados
os trabalhos da presente sessão. - E,
para constar, eu, Cléa Silveira, Secretária da Diretoria, lavrei a presente
ata.

EXPEDIENTE

traablhos da sessão, foi, em seguida,
aprovada a Ordem do Dia. -- Discutidos os assuntos constantes da
pauta, a Diretoria baixou as seguintes decisões: Proc. 10.327-63 - Aprovada manifestação contrária ao atendimento do pedido. - Proe. 4.361-62
- Autorizado. - Proc. 7.575-63 Autorizada a . substituição. Processo
4.408-59 - Aprovada e submetida à
consideração do C.A. a criaçao proposta. - Processos 12.108-62 e ....
14.070-36 - Autorizada a dispensa -Proc. 2.527-64 - Autorizada a- liberação - Processos F-5-64 e 184-64 Aprovada e submetida a consideração
do C.A. manifestação contraria ao
atendimento - Proc. 4.234-83 - Autorizada a dispensa. - Processo número F-8-64 - Indeferido e submetido à consideração do C.A. o pedido
da Postulante - Proc. 14.240-63 Autorizada a liberação - Processo
F-1-64 - Aprovada e submetida

Resumo de Ata da Décima Quinta
união Ordinária da Diretoria realizada a 15 de maio de 1964.

Sob a presidência do Dr. Genival
de Almeida Santos, Diretor-Superintendente no exercício da Presidência,
reuniram-se, no oitavo andar do Edifício número quarenta e oito da Rua
Sete de Setembro, os Diretores do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, Drs. António Carlos Pimenta' Mb°, Ernesto SabOya e .70,t,
the Magrassi de S. - InidadoiCks

-- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos conzpe-,
tentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valdres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
-- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ •
se do mesmo
ano, e de Cr$ 1
por ano
decorrido

consideração do C.A. manifestação
contrária ao atendimento - Proceso
F-30-63 - Indeferida a solicitação.
--Proc. 4.038-64 - Autorizada a concessão - Proc. 3.958-64 - Autorizado e submetido à consideração do C.A.
o afastamento solicitado - Processo
4.233-64 - Baixado em diligência ao
D.A. - Processos 3.611-64 e 3.902-64
- Autorizada a liquidação. - Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão. E, para constar, eu, Cléa Silveira, Secretária da
Diretoria, lavrei a presente ata.
Resumo.de Ata da Décima Sétima Reunido Ordinária da Diretoria realizada a 21 de maio de 1964.

Sob a presidência do Dr. Ganiu]
de Almeida Santos, Diretor-Superintendente no exercício da Presidência,

IMPÔSTO DE SË1,0
baixada com
" Decreto
- Consolidação
a.• 45.421, de 12
o

de

fevereiro de 1959. - Circular
.o.° 6, de 19 de fevereiro de 1959,
do Ministro da Fazenda,

DIVULGAÇÃO N.° 810
Preço:' Cr$ 100,00

A VENDA:
Seção 'de Vendas: Av, Rodrigues Alves, 1
Agencia I; Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólio Postal

reuniram-se, no oitavo andar do Edifício número quarenta e oito da Rua
Sete de Setembro, os Diretores do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, Drs. Antônio Carlos Pi•
mantel Lôbo, Ernesto Saboya e Jayme
Magrassi de Sá. - Iniciada a reunião,
foi, em seguida, aprovada a Ordem
do Dia. - Discutidos os assuntos constantes da pauta, a Diretoria tomou as
seguintes deliberações: Processo número 10.778-60 - Indeferido - Processo F-123-62 - Indeferido - Processo F-88-61 - Indeferido o pedido
solicitado e recomendado ao C. A. que
autorize a revogação - Processo número 2.266-62 - Aprovada e submetida it apreciação do C.A. a concessão 'solicitada. - Proc. 6.356-63
Aprovado e submetido à consideração do C.A. que se responda negativamente a consulta formulada - Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão. - E, para
constar, eu, Cléa Silveira, Secretária
da Diretoria, lavrei a presente ata.
Resumo de Ata da Sexta Reunião Extraordinária da Diretoria realizada
a 22 de maio de 1964.

Sob a presidência do Dr. Genival
de Almeida Santos, Diretor-Superintendente no exercício da Presidência,
reuniram-se, no oitavo andar do Edifício número quarenta e oito da Rua
Sete de Setembro, os Diretores do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, Drs. Antônio Carlos Pimantel Lôbo, Ernesto Saboya e Jayme Magrassi de Sá. - Iniciada, a reunião, foi, em seguida, aprovada a
Ordem do Dia. - Discutidos os assuntos constantes da pauta, a Diretoria tomou as seguintes deliberações:
Proc. 10.564-63 - Aprovada e rubmetida à apreciação do C.A. a concessão solicitada. - Proc. 6.903-63
Autorizada a contratação - Processo
2.131-62 - Aprovado e submetido ao
C.A. o arquivamento do processo. -a
Proc. 5.259-62 - Baixado em diligência ao D.C.A. - Nada mais havendo,
a tratar, o Sr. -Presidente em exerm
cicio declarou encerrados os traba15 da presente reunião. - E, p
gitt44)k,»Ita,Ogf

laMi
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(Seção 1 -

tseurito de ata da daí:ima oitava reu- taçãe. - Nada mato havendo a tran flido ordindria da Diretoria realiza- tar, o Sr. Presidente
declarou encerda a 27 de maio de 1964
rados os trabalhos da presente se3-.
Sob a presidencia do Dr. Genlval são. - E. para constar, eu, Cléa SilSecretário da Diretoria, lavrei
de Almeida Santos, Diretor-Superin- veira,
tendente no exercicio da Presidencia, a presente ata.
reuniram-se, no oitavo andar do Edide ata da sétima reunido exfício número quarenta e oito da Rua Resumo
*peto de Setembro, os Diretores do • traOrdindria da Diretoria realizada
a 29 de maio de 1964
Banco Nacional do Desenvolvimento
Económico, Drs. António Carlos leiSob a presidência do Dr. Genival
:isentei Lóbo, Ernesto Saboya e JayAlmeida Santos, Diretor-Superinkile de Sá. - Iniciada a de
reunião foi, em seguida. aprovaaa a tendente, no exercido da Presidência,
"Ordem do Dias Discutidos os assun- reuniram-se no oitavo andar do Edifitos constantes da pauta, a Diretoria cio número quarenta e oito, da Rua
Sete de Setembro, os Diretores do
tomou as seguintes deliberações: •
Proc. 5.712-63 - Reconhecido en- Banco Nacional do Desenvelvirrneeti
euadramento e prioridade e encami- Económico, Oro .Antônio Carlos Pinhado ao C.A. - Proc. P-20-83 aprovada e submetida à apreciação mental Lóbo, Ernesto Saboya e Jaydo C. A. manifestação contrária ao me efagrassi de Sã. -- Iniciada a sesatendimento • - Proc . 4.233-64 - são foi aprovada a Ordem do Dia.
Autorizada a contrafação. - Preces- Discutidos-os assuntos constantes da
ao 4.668-62 - Autorizada a contrapauta, a Diretoria baixou as seguia•
ADMINISTRACÃO DO PÔRTO
DO RIO DE JANEIRO
e PORTARIAS DE 8 DE MARÇO
DE 1965
O Interventor na Administração do
Pôrto do Rio de Janeiro, usando das
suas atribuições legais resolve:
N9 9.636 c- Designar nos termos da
Ordem de Serviço n9 8.692, de 14 de
maio de 1963, para sob a presidência
do primeiro constituírem a Comissão
Permanente de Tarifas da APFtJ os
seguintes se,rvidares:
Creusceli Pereira de Almeida, .Técnico de Administração, nível 19-A, matricula n9 '7.831;
Vaguei Monteiro, Conferente nivel
18, matricula n9 756;
.
José de Almeida Barbosa, Conferente nível 18, matricula n 9 8.751;
• Os-moldo Ramos, Oficial de Adrainisteaçao, uivei 14-B, matricula n9 3.404;
Hélio de Castro Gonçaires, conferente nivel 18, matrícula n 9 972; e
Nelson Siqueira, Conferente nível 18,
matricula n9 811.
N9 9.037 -- Dispensar a pedido, dae
atribuições conferidas pela Portaria
n9 7.957, de 21 de maio de 1963, os
seguintes servidores:
David de Souza e Silva, Conferente
nível 18, matricula n9 7.264;

UNIVERSIDADE DE JUIZ
DE FORA
PORTARIAS DE '19 DE ' ABRIL
DE 1965
O Reitor da Universidade de Juiz
de Fome no uso de suas atribuições
e tendo em vista o que consta do
Processo n9 2.845-64, da Reitoria, resolve:
N9 27 - Nomear, nos termos elo artigo 12, item II, combinado com o
art. 38 da Lei n9 4 345, de 26 de
junho de 1964, por se tratar, de excombatente e conforme parecer do
Departamento Administrativo do Serviço Público exarado no processo número 10.142-64, com remissão aos pareceres emitidos nos processos neunelos 10.363 e 10.369, publicado no
Diário Oficial de 8 de janeiro de 1965,
páginas 19'7 e 198, Pedro Rezende de
Andrade, para exercer o cargo de
Instrutor de Ensino Superior, código
EC-504.19, do Quadro de Pessoal desta
Universidade, aprovado poio Decreto

Parte II)

tu decisões: Proc. 3.123-59 - Aprovado. - Proc. 5.173-59 e 1.131-81 Aprovado. - Nada mala havendo a
tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente reunião. - E, para constar, eu, Cléa Silveira, Secretária da Diretoria, lavrei
a presente ata.
Resumo de ata da déCinia nona reunido ordinária da Diretoria realizazada a 3 de ¡unho de 1964
'Sob a presidência do Dr. Genival
de Almeida Santos: Diretor-Superintendente no exercido da Presidência,
reuniram-se, no oitavo andar do Edifício número quarenta e oito da Rua
Sete- de Setembro, os Diretores do
Pianco Nacional do Desenvolvimento
Econômico. Drs. António Carlos P1mental Lóbo, Ernesto Saboya, Hélio
Schlittler Silva e Jayme Magra.ss2 de
Sá. - IniiCada a reunião foi, em seguida, aprovada a Ordem do Dla. Discutida a matéria constante da

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS
Miguel. Monteiro, Conte-rente nível
18, matricula n9 7e8;
Jorge Alves da alottae Conferente
nível 18, matrícula n9 '7.864;
Osvaldo Ramos, Ofietai de Administração nivel 14-B, matrícula número 1.509;
Ruy de ...rateio Pereira, Oficial de_
Administração nível 14-B, matrícula
n° 7.822; e
Sebastião Maizano, Conferente nivel 18, matrícula n9 6.040. - Ostvaldo
Lins,, Interventor na APRJ.
PORTARIA DE 8 DE MARÇO
, DE 1965
O Interventor na Administração do
Perto do Rio de Janeiro, usando das
suas atribuições legais resolve:
- N9 9.638 - Designar o funcionário
Paulo Castro ecatauassu Nunes, Conferente nível 18, matricula n9 8.978
para substituir o funcionário Mario
Bronchini, Conferente nivel 18, matricula n9 963 na -"Com..são de Inquérito determinada pela Portaria número 9.480-64, onde constava como vogal. - ()sumido Lins, Interventor na
APRJ.
•

PORTARIAS DE 20 DE MARÇO
DE 1965
O Interventor mia Administração do
Pórto do Rio de Janeiro, usando das
suas atribuições legais, resolve:
N9 9.641 - Dispensar o Conferente
nivel 18, matrícula n 9 571, Sebastião
Dantas da Cruz, da Punção Gratificada, Símbolo 4-P, de Fiel do Armazena de Carga Aérea do Galeão (Departamento de Tráfego).
N9 9.642 - Desigiear o Conferente
uivei 1$, matricula n9 6.205, • José
Curei° Carus, para exercer a Punção
Gratificada, Símbolo 4-P, de Fiel do
Armazém de Cana Aérea do Galeão
Departamento de Tráfego).
N9 9.643 - Dispensar o Conferente
uivei 18, matricula n9 1.272, Joeé
Fonseca Alves da Silva, da - Função
Gratificada, Símbolo 4-F, de Fiel do
Armazena n, 13 - ;Departamento de
Tráfego).
N9 9.644 - Designar o Conferente
nivel 18, matricula 8.946, Waldir Nogueira Cardoso, para exercer a Função Gratificada, Símbolo 4-F, de Piei
do Armarem ne 13 (39 Inspetoria) do
Departamento de Tráfego.
N9 9.645 - Dispensar a pedido, o
Desenhista nivel 12, matricula número 8.129, Paulo Luiz Brandão Pontes,
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n9 51.412-62 e modificado pelo de número 55.554, de 7 de fevereiro de
1964.
-‘
O Reitor da Universidade de Juiz
de Fora, no exercício de suas atribuições estatutárias e tendo em vista
o que consta do Processo n9 8443,
desta Reitoria, resolve:
N9 28 - Exonerar, tais termos do
arte 73, item I, da Lei r9 1.711, de_
28 de outubro de 1052, a servidora
Marly Mendonça, Der tilógrafa, código AP-503, nivel 7.A, e nomeá-la
para o cargo de Escriturária, código
AP-202, nivel 8.A, do Quadra de Pessoal desta Universidade, nos termas
do art. 12, item II, do mesmo diploma legal citado, tendo cai vista parecer emitido ;selo tesetee eeweee
de Classificação rir
p. a de
Departain;nto

Serviço Público •-- no processo número 51.516-64, ie eSP - visto ter
sido aprovada em concurso.
O Reitor da Universidade' de Juiz
de. Fora, no exercido de . suas atribuições estatutárias e tendo em vista
o que consta do Processo n9 664-65,
da Reitoria, resolve:
N9 29 - 'Aplicar, nos eennes do artigo 201, item 1, da Lei n9 1.711, de
28 de outubro de 1952, ao servidor
Edgard Dias Pereira, Servente; código GL-104.5, do Quadro 'de Pessoal
desta Universidade, lotado na Reitoria, a pena de Repreensão, tendo
eni vista o não cueenrhae.nto dos itens
I e II do art. 194 do mesmo clinicam
legal citado.
O Reitor de Leniver . kiad s de .Tuie
de Fora, no leso de sess enevoe:se,
e tendo erra viria o ja conde. dc
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pauta, a Diretoria tomou as seguintes
deliberações: Proc. 11.597-63 - Indeferido. - Proc. 1.867-64 - Aprovada e encaminhada ao C.A. manifestação contrária. - Proc. 2.401-64
- Decidido que se responda negativamente à consulta formulada. Proc. 2.527-64 - Baixado em diligência ao D.C.A. - Proc. 11.557-83
- Indeferido. - Proc. F-218-62 Aprovada e submetida à consideração
do C.A. manifestação contrária. Proc. 2.194-64 - Indeferido. Processo 542-64 - Indeferido. - Proemea
P-162-62 -e Aprovado e encaminhado
ao C.A. Nada mais havendo a tratar,
ao. - Proc. F-62-63 - Indeferido e
encaminhado ao C.A. - Proc. 14.009
de 1983 - Aprovado e encaminhado
ao C.A. Naad mais havendo a tratar,
o Sr. Presidente declarou . encerrado&
os trabalhos da presente sessão. E,
para constar, eu, Cléa Silveira, Secretária da Diretoria, lavrei a presente ata.
do Cargo em Comissão, Simbolo 5-C.
de Chefe da Divisão de Transportes
(Departamento de Tráfego).
N9 9.646 Designar o Oficial de
Administração nivel 12-A, matricula
n9 5.841, Claudio Azevedo Falcão, para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo 5-C, de Chefe da Divisão de
Transportes (Departamento de Tráfego).
N9 9.647 - Designar os servidores:
Orlando Moreira da Fonseca, Oficial
de Administração, nivel 16, matricula
119 614; e
Carlos de Oliveira Pinto, Guarda
Portuário, nível 12-C, matricula número 3.915, para, na qualidade de
assessõres do Diretor do Departamento de Tráfego e Representantes desta
Interventoria junto aos órgãos do Governo Federal e Entidades Privadas
de Utilidade Pública, adotarem as
providências necessárias, no sentido de
que, dentro de 30 (trinta) dias, fiquem solucionados os processos que
encerram problemas de cargas relacionados para consumo, bem oe.ne os
atinentes ao desembaraço de cargas
ou mercadorias, em diligência fiscal,
de tal forma que, esgotado o referido,
prazo, possam os Armazéns do Departamento de Tráfego ter suas praças
totalmente disponíveis.
N9 '9.648 - Dispensar o funcionário
Lauro da Silva Ladeira, Conferente
uivei 18, matrícula n9 1.447, da • Função Gratificada, SImbolo 3-P, de
Subinspetor da le Inspetoria do Departamento de Tráfego. - Oswaldo
Lins, Intereentor na APR.1.
Processo a9 1 270-65, da Reitoria, resolve:
N9 30 - Conceder, a licença para
trato de in teresses particulares de
que trata o art. 110 e parágraios da
Lei n9 1.711, de 28 de oututae de
1952, ao ser vidor Hegusson Fe:leira
Machado N ewton, Assistente de Ei.sino Superior, código EC-503.20, do
Quadro de Pessoal desta Universidade, lotado na Faculdade de Medicina,
pelo prazo de 2 (dois) anus.
O Reitor da Universidade de Juiz
de Fora, no exercício de suas atribuições e tendo em vista o art. 10 e seus
parágrafos da Lei n9 4,345, de 26 de
pinho de 1964, combinado com o Deereto n9 31.922, de 1952, modificado
pelos de ns. 33.704-53 e 35.690-54, e
nos térmos da competência delegada
através da Portaria n 9 441, de 15 de
dezembro de 1964, do Diretor da Divisão do Pessoal . do MEC, ia Diário
Oficial de 29 de dearabro de 1964,
resolve:
N' 91 - C,aaestler a gratificaM;
qiiiuqilênmat",;:or tempo de serviço
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NO 55.535 — Roberto Leite Pacheco dência recebida: trinta e oito (38)'
PORTARtA DE 22 DE ABRIL
Filho — Assinada a carteira profis- oficias, nove (9) telegramas • um (1),
DE 1965
requerimento, dando destaque ao sesional n9 12.521-D.
O Reitor da Universidade de Juiz
guinte: — Oficio número 817 de 1964
de Fora, no uso de suas atribuições
NO 55.544 — Manoel Carlos Toledo — CREA — 2 Região' — enviando
Franco de Godoy — Assinada a car- os balancetes relativos aos meses de
resolve:
12.524-D.
janeiro a setembro de 1984 e comuNO 33 — Delegar competência ao teira profissional n9
Professor José Ferreira de Morais FiNO 55.557 Jayme Erlich — Assi- nicando envio através o Banco 'do
lho, Diretor da Escola de Engenharia nada a carteira profissional número Brasil da impor tenda de
Cr$ 1.208.193,80, referente à quota
desta Universidade para, ebservadas 12.526-D.
que pertence a este Conselho nas aras normas legais vigentes, realizar
NO 55.663 — Sylvio Costa Carneiro recadações correspondentes aos 39 e
concorrência pública ou administrativa para o prosseguimento das obras — Assinada a carteira profissional 49 trimestres de 1962 e complemento
do Edifício do Gabinete de Eletro- nO 12.530-D.
dos 19 e 29 trimestres de 1964. O
técnica da Escola de Engenharia,
19 e 29 trimestres de 1964. —
NO 55.671 — Maciel Jamel — Assi- dos
tudo conforme consta da minuta de nada a carteira profissional número Oficio número 31 de 1965 — CREA.
Edital anexa ao referido processo nú- 12.535-D.
— 51 Região — enviando o cheque
númerõ 031.654, contra o Banco do
mero 1.325-65, podendo, para tanta,
tomar Cicias as providências neces- • N9 55.673 — José Manuel Barbosa Brasil, na importância de
sárias à realização da concorrência, dos Santos Bento — Assinada a car- Cr$' 1.153.263, referente à quota que
pertence a este Conselho na arrecadevendo o contrato a ser celebrado teira profissional n o 12.538-D.
dação correspondente ao 49 trimescom a firma vencedora de concorrên55.670
—
Guilherme
Victor
SanNO
cia ser submetido, previamente, a exa- tos Nunes — Assinada a carteira pro- tre do exercício de 1964. — Oficio
número 341 de 1965 — CREA. — V me do Egrégio Conselho UntaersitáRegião — comunicando remessa atrario, nos têrmos do que -dispõe o ar- fissional no 12.542-D.
imporN9 55.669 — Savio Sarmento Vis- vés do Banco do Brasil da
A partir de 1 de janeiro de 1965: tigo 69 da Lei n9 4.370, de 28 de julho de 1964.
conti — Assinado a carteira profis- tância de Cr $5.026.524, referente ' a
João Daniel
quota que pertence a êste Conselho
2. As despesas com a realização da sional n9 12.559-D.
Rodrigo Pável Aragão.
na arrecadação correspondente ao 49
Concorrência a que se refere a mitrimestre do exercido de 1964. —
ATA DA SESSAO N 9 690
A partir de 20 de laneiro de 1965: nuta do Edital, correrão à conta da
Oficio sem número — CREA. —
Verba própria da Escola de EngeAos dois (2) dias do mês de feve- Região — enviando o cheque númeAlberto Lopes, sendo que deverá nharia,
constante do Orçamento In- reiro do ano de mil novecentos e ro 680.275, contra o Banco do Braperceber 10% (dez pdr cento, de 1 9 de terno da Universidade de Juiz de sessenta e cinco (1965), às quatorze
sil, na importância de Cr$ 342.367,
janeiro a 19 do mesmo mês. — Moa- Fora para o corrente exercício. — (14) horas, na Sala de Sessões do referente a quota que pertence a êste
Reitor.
Moacyr
Borges
de
Mattos,
cyr Borges de Mattos.
Conselho Federal de Engenharia e Conselho na arrecadação corresponArquitetura, no Palácio do Trabalho, dente ao 49 triaiestre do exercício de
sob a Presidência do Engenheiro — 1964. —o Conselheiro Durval Lôbo
Jose Hermogenes Tolentino de Car- propõe e o Conselho aprova, o lanvalho e com a presen ç a aos. Senhores çamento em ata de um voto de proConselheiros Efetivos Cicero vian- fundo pezar pelo falecimento de- Sir
na Cruz — Durval Lôbo — GUaraCy Winston Churchill. — E' lida a Ata
Adiron Ribeiro — Cesar •C'antanhe- da Sessão Solene de Instalação da
de — Luciano Jacques de Moraes — XXI Semana do Engenheiro e do ArSilva — Assinada a carteira profissio- Antônio Wanderley de Araújo Pinha quiteto — realizada de 7 a 11 de deCONSELHO •
nal n9 12.507-D.
e Senhores Conselheiros Suplentes — zembro último na Cidade de Sfix)
de Caires e Rubens do Amaral Paulo. — O Conselheiro Durval Lobo
REGIONAL DE ENGENHARIA
NO 55.522 — Luiz Paulo de Souza Hélio
Lobo — Assinada a carteira profis- Portella e ainda do Senhor Advoga- na oportunidade, esclarece que o coE ARQUITETURA
do
do
Conselho — Pedro Paulo de lega Umbelino Pereira Martins era
sional no 12.532-D.
Castro Pinheiro, é na forma regimen- Engenheiro -arquiteto e de sua tur- Na ORDEM DO DIA o ConN9 55.525 — Ricardo Pinheiro de tal realizada a sessão ordinária nú5'; Região
Andrade — Assinada a carteira pro- mero seiscentos e noventa (690), Na selho toma conhecimento do Oficio
DESPACHO DO PRESIDENTE
ausência
justificada
dos
Conselheinúmero
94 de 1965 — do CREA.
12.515-D.
fissional n9
ros Efetivos — Alberto Franco Fer- 59 Região que, cumprindo determina"
Expediente de 24 de março de 1965
Ricardo
Pinheiro
de
N9 55.525 ,reira da Costa — Celso Suckow da ção contida no Oficio número CF - 2
Andrade — Assinada a carteira pro- Fonseca e Gil Clementino Cavalcan- de 1965 — de 8 do corrente remete
Processos:
12.515-D.
fissional no
ti de Albuquerque, funcionaram os lista tríplice para' escôlha do neato
NO 516 -- Eteocles de Souza Maciel
Suplentes anteriormente menciona- Presidente, cargo vago em virtude da
55.530
—
Ramóri
de
Oliveira
N9
-- Cancele-se.
Neto Sobrinho — Assinada a carteira dos. Aberto o EXPEDIENTE — o re., iincia apresentada pelo seu titttr
Senhor Presidente solicita a leitura . o Engenheiro - Mário Montein
No 3.038 — Octavio Canejo — Can- profissional n9 12.518-D.
ata dá sessão anterior, sendo a , • • 'fssa Pinto — 40 Senhor Preste
cele-se.
N9 55.537 — Carlos Alberto Pontes da
mesma aprovada sem restrição. — (.-- a indaga se os Senhores Conte•n
da
Cunha
—
Assinada
a
carteira
proN9 4.973 — Elyseu Scarpa — Can- fissional no 12.523-D.
Apresenta a relação da correspon- lhejos estavam em condições de vo.•
tar. — Obtendo resposta positiva,
cele-se.
escolhe os Senhores Conselheiros -NO - 55.318 — • Norbraaa. Metalúrgica
Cícero Vianna Cruz e Antônio .WanS.A. — Indeferido.
derley de Araújo Pinho para escru a •
tinadores. E' suspensa a sessão por.
NO 55.540. — Cosoll — Engenharia,
cinco (5) minutos. — Reaberta 4
Comércio, Indústria e .Representações
sessão, os Conselheiros depositam
Ltda. — Registre-se.
seus votos na urna, é .prceed:cla t
N9 55.766 — Engenharia de Seguleitura, e contagem dos votos, °ferem
rança S.A. — Registre-se.
cendo o seguinte rasultado: — Arqui25-11-1961
4.494
—
DE
LEI N•
teto Mauro Ribeiro Viegas, cinco (a)n
Ne 45.714 — Carlos Sezinho de
votos — Engenheiro ' Civil Octávi0
Santa Rosa — Assinada a carteira
REGULA A LOCAÇÃO DE
Reis de Cantanhede Almeida, tr§s
Profissional no 12.545-D.
(3) votos. E' proclamado eleito PrePRBDIOS
URBANOS
sidente do CREA. — 5 9 Região, °Mn
NO 48.981 — Abrahão Lifrhitz —
mandato até-trinta e um (31) de deAssinada a carteira profissional núzembro de mil novecentos e sessenta
mero 12.527-D.
e
seis (1966) o Arquiteto Mauro Iti.DIVULGAÇÂO N.. 926
No 49.160 — Antonio Lisboa de Mibeiro Viegas. -- Apreciando os teran‘la Neto — Assinada a carteira
Mos do oficio número 114 de 1965, em
profissional no 12.516-D.
que o CREA. — 59 Região solicità
PREÇO CR$ 156
nova prorrogação do prazo para ofeNo 51.500 — Ademar Barreto de
recer suas sugestões referentes 445
Barros Filho — Assinada a carteira
1
anteprojeto de Consolidação das l't"
profissional no 12.539-D.
soluções, o Conselho resolveu que
e
solicitação não pode ser atendida,- '
Fulvio Mandarino —
No 51.877
A VENDA:
razão de já ter em sua sessão númeAssinada a carteira profisional núro 687, de 19 de dezembro de 1964,
mero 12.528-D.
concedido uma prorrogação de ordena
N9 52.430 — Jorge Sandi Arce —
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
geral, que não seria renovada devid
Assinada a carteira profissional núa urgência do assunto. — Assim é
mero 12.546-D.
constituiria uma Comissão compast4
Ministério
da
Fazenda
Agência 1:
'dos Senhores Conselheiros — Cegar.
NO 54.832 — Newton Fados de PiCantanhede como Presidente, e ni . J.
nho -- Assinada a carteira profissioAntônio Wanderley de Araújo Pinb
nal n9 12.543-D.
e Cícero Vianna Cruz, para exnftiu'
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
nar as sugestões enviadas pelos
N9 55,444 — Nilton de Almeida Taselhos Regionais e dar forma de pr
vares — Assinada a carteira profisisto ao trabalho da Consolidação,
sional no 12.537-D.
parte relativa. às Normas Gerida I
r:9 55.510 — Henrique Ramos 'dia

Professor catedrático abaixo relacionado, do Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura, na
percentagem de 30% (trinta por cento) calculada sôbre seu vencimento, a
partir de 19 de janeiro de 1965, por
haver completado tempo de serviço
público necessário is concessão:
O Reitor da UniversI dade de Juiz
de Fora, no uso de suas atribuições
e tendo em vista o art. 10 e- seus
parágrafos da Lei n 9 4.345, de 26 de
junho de 1964. combinado com o Decreto n9 31.922, de 15 de dezembro de
1952, resolve:
N9 .á2 — • Conceder a gratificação
qüinqüenal por tempo de serviço -.os
servidores abaixo relacionados, do
Quadro de Pessoal da Universidade de
Juiz de Fora, na percentagem de 15%
(quinze por cento), • por haverem completado os respectivos temnos de serviço necessários à concessão:

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E PREVIDÊNCIA SOCIAL

LEI DO- INQUILINATO

"Wiii
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Disposições Transitórias. - Ao Plenário 4 dado conhecimento do requerimento e do despacho exarado
pelo Senhor Presidente no pedido de
mais cento e vinte, (120) dias de 11rença, para tratamento de saúde, feito de aeórdo com laudo médico exibido pelo servidor - Waldir Marques do Vale. - São julgados processos, cujos Conselheiros Relatores,
procedência, número de protocolo, interesados e decisões do Conselho seguem: - Pelo Conselheiro - Hélio
de Cafres - 61) Região - CF-269 de
1963 - Gothard Kunzli - Conceder
"Vista" - 81 Região - CF-605 de
1962 - CREA. - 80 Região - Conceder "Vista" - 5e Região - CF-121
de 1952 - Benedícto Alves da Rosa
- Indeferir - 6e Região - CF-961
de 1984 - Johan Dalgas Frisch Indeferir. - Pelo Conselheiro Durval Ihbo. - 61 Região - CF-248 de
1964 - Cyril Iwanow - Aprovar o
parecer para ser revalidado o diploma - 51 Região - CF-317 de 1983
- Ivan Midler Botelho - Aprovar o
parecer para ser revalidado o diploma - 83 Região --- CF-994 de 1984
- Alexandre Tom Schaffner. - Indeferir. - Pelo Conselheiro Guaracy Adiron Ribeiro - 6 e Região CF-737 de 1964 - Jacke Piotr Ctorecki. - Deferir - 43, Região CF-903 de 1984 - Serviços Gerais
de Engenharia Limitada. •- "SERGEN". - Indeferir - 6e Região CF-271 de 1964 - Frita Leo de Vries
- Aprovar o parecer para ser revalidado o diploma. - Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidenae agradece a presença de todos e
declara encerrada a sessão às dezenove (19) horas, sendo lavrada a
presente ata que vai assinada por
mim como Secretário, pelo Senhor
Presidente e por todos os Senhores
Conselheiros presentes.
ATA DA SE,SSA0
N 9 691
Aos oito (8) dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e
sessenta e cinco (1965), às quatorze
(14) horas, na Sala de Sessões do
Conselho Federal de Engenharia e
Arquitetura, no Palácio do Trabalho,
sob a Presidência do Engenheiro José Hermogenes Tolentino de carvalho e com a presença dos Senhores
Conselheiros Efetivos - Cícero Vianna Cruz - Celso Suckow da Fonseca Alberto Franco Ferreira da
Costa - António Wanderley de
Araújo Pinho Durval Lôbo e Luciano Jarcques de Moraes e Conselheiros Suplentes - Roberto Vianna
Rodriguez - Rubens do Amaral Portella e Hélio de Caires e ainda do
Advogado do Conselho - Pedro
Paulo de Castro Pinheiro, é na forma
regimental realizada a sessão número seiscentos e noventa e uni (691).
Na ausência justificada dos Conselheiros Efetivos - Cear Cantanhede - Guaracy Adiron Ribeiro e Gil
Clementino Cavalcanti de Albuquerque funcionaram os Suplentes anteriormente mencionados. Aberto o
EXPEDIENTE --- o Senhor Presidente solicita a leitura da Ata da Sessão
anterior, sendo a mesma aprovada
com a inclusão do reconhecimento
da Escola Técnica Superior de Della
Holanda, tendo em vista o parecer
emitido pelo Conselheiro Guaracy
Adiron Ribeiro no Processo número
CF-271 de 1964 - de Frite Leo de
Vries. - Dá entrada na Sala de Sessões o Arquiteto - Mauro Ribeiro
Viegas e agradece ao Conselho e. escôlha de seu nome para Presidir o
CREA. da 53 Região, em substituição ao Engenheiro Civil - Mário
Monteiro de Abreu Pinto. - E' marcada sua posse, para o próximo eia 9,
às 15 horas. - O Senhor Presidente apresenta a relação da corresporrdência recebida: - sete (7) ofícios,
dando destaque ao seguinte: - Ofício número 27 de 1965 - CREA. I* Região - enviando o cheque número 680.185, contra o Banco do

DigRIO'birfelAt -15‘41E-1 --:- Parte tf)
Brasil na importância de Cr$ 2150.000
- relativa a primeira parcela de
amortização do empréstimo que lhe
foi concedido pelo Conselho Federal,
para compra de sua Sede. - Oficio
número 371 de 1965 - CREA. • Região - enviando O Cheque número 47-51-953, contra o Banco do Brasil, na importância de Cr$ 556.171,
relativo a última parcela dos débitos anteriores escalonados para o
exercido de 1964. - eeey proposta do
Conselheiro - Duval laebo é aprova.do um voto de profundo pezar- pelo
falecimento do ilustre Engenheiro
Uruguaio Luiz Jeannastazzio - Presidente do Conselho- de Representantes do Uruguay e Presidente da
União Sul Americana de Engenheiros. - Na ORDEM , D0 DIA - São
julgados processos, cujos Conselheiros Relatores, procedência, número
de protocolo, interesados e decisões
do Conselho seguem*, - Pelo Conselheiro - Celso Suokow da Fonseca
- 12e Região - CF-401 de 1964 CREA - 12e Região - Baxar em
diligência - 5 e Região CF-853 de
1962 - Djalma Ferreira - Deferir
- 5e Região - CF-206 de 1960 CREIA. 5e Região - Permitir à
firma interessada usar a denominação - Christiani Nielsen - Engenheiros * Construtores S. A. - O trabalho,que vem sendo feito para Consolidação em foco predominou o eslho Federal, é apresentado com o seguinte parecer: "Senhor Presidente
- A Comissão abaixo assinada, criada na sessão número 690, de 2 de fevereiro de 1965, com o objetivo de
apreciar e debater as observaçees,
formuladas pelos Conselhos Re,gio-

leais e solicitadas pelo Conselho Federal através do Ofício-Circular número 31, de 15 de novembro de 1964,
apresenta a conclusão de seu trabalho. Cumpre esclarecer que na Consolidagdo em fóco predominou o eslfôrço material, pela Ordenaçáo dos
textos em vigor com um mínima de
modificações. Certamente para o futuro poderemos atender como é desejável várias exigências de ordem
jurídica. - Estamos certos que os
Conselhos Regionais .terão oportunidade de nos oferecer subsídios valiosos, ainda que após a aprovação destas Normas Gerais e Disposições
Transitórias, visando o aperfeiçoamento das mesmas pois que o objetivo colimado é o de dar mais um
passo a frente, simplificando e consolidando o que existe: - A 113 Região concordou inte g ralmente som o
"Tesbôço de Projeto" e a 8e Região
é contrária à Consolidação, pois entendem ser preferível a reforma da
leg islação. Assim as maiores ponderações foram da 61 e 2 , Regiões. Atenciosamente, A Comissão as) Cesar Cantanhede e Almeida - presidente - Antônio Wanderiey de
Araújo Pinho. - Cícero Vianna
Cruz". - E' iniciade pelo Plenário
o estudo do assunto. - Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e
declara encerrada a sessão às eezenove (19) horas e trinta (30) •uitos, sendo lavrada a presente ata
que vai assinada por mim como Secretário, pelo Senhor Presidente e
por todos os Senhores Conselheiros
p resentes. .

•
MINISTÉRIO DA
INDÚSTRIA
E DO COMÉRCIO

INSTITUTO BRASILEIRO
DO CAFe,
POP.TARIAS DO SECRETARIO
. GERAL
O kecretário-Geral do Instituto
Brasi leno do Café, no uso das atribuições que lhe confere o regimento
aprovado pelo Decreto no 385, de 20
deedezembrd• de 1961, resolve;
65-1 - 6-1-65 - Autorizar o abono
das faltas consignadas ao serviço pelo
servidor Sérgio de Carvalho Schmid
lotado nesta Administração Centrai
(SCA), relativas aos dias 28, 9, L2-10,
9 e 12-11-64, cai virtude de haver
prestado exames escolares (Art. 149,
do nosso Estatuto). Proceseo número
50 .001-64.
65-2 - 6-1-65 - Autorizar o abono
das faltas consignadas ao serviço pelo
servidor Ivan Gouvea da Silva, lotado
nesta Administração Central (DAC),
relativas aos dias 16, 20, 24, 27 e
30-11-64, em virtude de haver presta
-doexamscolre(atig149,do
nosso Estatuto). processo n° 50.441-64
65-3 - 8-1-65 - Autorizar o pagamento da gratificação adicional, correspondente a 25% (vinte e cinco por
cento) sôbre seus vencimentos efetivos ao Agregado. símbolo 2-C,- Sylvio
Vaz de Sá, desta Administração Central, a partis de 25-10-62, por ter completado 25 anos de efetivo exercido em
24-10-62. Processo n9 '51.550-64.
65-4 - 8-1-65 - Autorizar o pagamento da 'gratificação adicional, correspondente a 15% (quinze por cento) sôbre seus venc imentos efetivos
ao Motorista, nivel 9, Sebastião Meurer Dutra da Silva, desta Administração 'Central, a partir de 3-10-64, por
ter • completado 20 anos de efetivo
exercício em 2-10-64. Processo número
42.823-64.
65-5 - 8-1-65 - Retificar para
30-6-36 - 27-6-46, o decênio correspondente à licença especial concedida
ao Contador, nivel 18-B, João Theo-

doro Fernandes, desta Administração
Central, e a que se refere a Portaria
SG. 64-453, de 11-11-64. Processo número 48.949-64.
65-6 - 8-1-65 - Autorizar o abono
das faltas consignadas ao serviço pelo
servidor Gilson da Silva, lotado nesta
Administração Central (Zeladoria),
relativas aos dias 22, 24, 25 e 29-9 e
23, 26, 27 e 29-10-64, em virtude de
haver prestado exames escolares (Artigo 149, do nosso Estatuto). Quanto
ao dia 9-10-64, foi mantida a falta
consignada uma vez que não houve
comunicação de doença, na forma regulamentar. Processo n9 45.944-64.
65-7 - 11-11-65 - Comun icar que
foi designado para substituir o Chefe
da Seção de Contrôle de Vendas e
Embarques, da Agência de Niterói,
Fernando de Matos Gonçalves durante suas férias regulamentares a partir de 11-1-65, o Oficial de Administração. níve l 12, Gilberto Alves Ra.
malho, da Agência do Rio, com as
vantagens previstas nos Arts. 67 e 68
do nosso Estatuto. Processo número
52.454-64.
65-8 - 11-1-85 - Autorizar de
acôrdo com o dispôsto no art. lo letra "e" da Resolução n° 162, •da Jtinta Administrativa, o cômputo nos assentamentos individuais da Arquivista, nível 11, Maria Cacilda Ramos da
Costa, desta Administração Centrai,
do tempo decorrido da data da criação da DEC-1-7-49 até 10 de setembro de 1953, véspera do seueeproveitamento no IBC. Em conseqüência dessa averbação, tendo completado 20
anos de efetivo exercício em 27-7-63,
fica autorizado o pagamento da gratificação adicional na base de 15%
de seus vencimentos, a partir de 28
de julho de 1963. Processo n9 33.054-84
65•9 - 12-1-65 - Comunicar que
foram .aprovadas as seguintes substituições, ocorridas nesta Administração Central, por motivo de férias regulamentares, a partir de 2-12-64, nos
termas dos arte. 67 e 68 do nosso Estatuto: do Chefe da Seção de Caixa
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e Bancos, da CTC, Carlos Eduardo
Faria Caldas, pelo Oficial de 'Administração, nível 12, W ilma Viliela Biqueira; do Chefe do S erviço . de Operações da União, ela CTC, Stenio de
Soteza Cardoso, pelo Chefe da Seção
de Incorporação de Contas e Balaraços, Alvaro elartins de Assis, e deste,
pelo Datilógrafo, nível 9, José Spizzirri; do Chefe da D i visão de Torrefação
e Moagem, do DCI, Renato Remires
Cruz, pelo Agregado, Astenia Tavares
Gomes: da Secretaria do Diretor Luiz
Gonzaga Murat, Stizann.a de Almeida Fontes Garcia, pelo Oficial. de Acimini streção. nível 12, Maria Thereza
Barbosa Teixeira; da Chefe da Seção
de Revisão, do DCC, Diva MagalhfLes
Saraiva, pela Escriturária, uivei 8,
Maria Clarisse Marins da Silva; 'do
Chefe do 'Serviço de Contrôle de Vendas do DCC, José Carlos Pereira pelo
Chefe da Seção de Declarações de
Vendas, Carlos da Rocha Fraga, e
deste, pelo Oficial de Administração,
nível 14, Alvaro de Azurem Pereira 'a,
do Assistente Técnico, do DCC, Manoel Tiburcio de Carvalho Madeira de
Ley, pela Chefe da Seção de Administração. Mery Joselita da Cunha Lica
nio de Almeida, e desta, pela Escriturária, nível 8, Maria Isabel Antunes
Perras. Processo 50.240-64.
65-10 - 121-65 Autorizar o paga.
mento da gratificação adiciona,1 correspondente a 25% (vinte e cinco por
cento) sôbre seus vencimentos ereta,
vos ao Assistente do Chefe Geral da
DEP, José Moreira Cardoso, desta
Administração Central, a partir de
22-9-64. por ter completado 25 anos
de efetivo exercício em 21-9-64. Processo n° 46,075-64.
65-11 - 14-1-65 - Comunicar que
foram aprovadas as seguintes substituições, ocorridas nesta Administração Central, no te:mos dos Arts. 67 e
68 do nosso Estatuto: do Encarregado
de Turma da Divisão de Estoques e
Padronização, Elza Moreira Soares, no
seu impedimento por motivo de férias
reg ulamentares, a partir de 2-12-64,
pelo Escriturário, nível 8, Nair Cara.
pos e do Chefe da Divisão de Estatística( do DEC, Silvio de Azevedo Lima,
no seu unpeuimento por motivo de
viagem, a serviço, em Curitiba, PR,
de 24 a 26-11-64, pelo Chefe da Seção
de Comércio Exterior e Interestadual,
Domingos saboya de Albuquerque Fie
lho. Processo n 9 48.812-64. .
65-12 - 14-1-65 - Autorizar o abono das faltas consignadas ao serviço
pelo servidor Jurandyr. da Conceição,
lotado nesta Administração Central,
relativas aos dias 2, 7, 9, 11 e 14 cle
dezembro de 1984, em virtude de haver 1-restado exames escolares (Artigo
149 do nosso Estatuto).
Processo n9 50.665-64.
65-13 - 14-1-65 - Autorizar o abono das faltas consignadas ao serviço
peee servidor Clóvis Mendes de Azevedo, lotado neta Administração
Centeel (SCA), relativas aos dias 2,
3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 de dezembro de
1964, em virtude de haver prestado
exames escolares (Art. 149 do nossd.
Estatuto).
Processo n9 52.110-64.
65-14 - 14-1-65 - Comunicar que
foi aprovada a substituição .da Chefe.
da Seção de Administração do DER,
Orsina de Souza Carvalho, por mota.
vo de falecimento de sua genitora, no
período de 3 a 10 de dezembro de 1084,
pelo Técnico de Contabilidade, nível
13, Lucinia de Oliveira Soares, nos
termos dos arts. 67 e 68 do nosso Ese
tatueo.,
Processo n9 50 . 514-64 .
65-15 - 14-1-65 - Autorizar o pá*
gamento da gratificação- adicional,
correspondente a 25 % (vinte e cinel'
por cento) sôbre seus vencimentoá
efetivos ao Contador, nível 18, JoAde
Theodoro Fernandes, desta Adminisee
tração Central, a partir de 3 de ma
ço de 1964, por ter completado vin
e cinco anos de efetivo exercício e
2 de março de 1964.
Processo n9 53.456-64.
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--zyivio Lassa soraixdo, do
Autmizar o pa- tarja do Diretor Henrique de Paula 300 dias), para os efeitoslegues. - Nível
C5-16 - 15-1-65
" tempo de zez ylpo pelo mesmo presgamento da gratiticação adicional na .e Silva liJurtado, liaellucla 'Canelas processo r.9 24.662-64.
!
- 19.1.05 - Autorizar _o pa- , tado ao Exercito Nacional, no períobase .de 1-5 % (quinze por cento) de Martins, durante suas frias regula- • -65-39
do de 1.11.29 a 20.11.30, no total de
teus vencimentos, ,correr,pondente -ao . alentares, no período de 4 de janeiro gemente de l e Categoria, da
penado de
de 17 ,de :realço de 1962 a '9' a 2 de ¡fevereiro ,cl e 1965, e Oficial de nistração Central ee Dr. Pedro na-, elib (trezentos e oitenta *3 cinceS dias,
de julho de 1962, per 'ter eempletado : Administração, nível 2, Sylvia Papa- ga, em seus venchnentos, oa base dei para todos os efeitos legais, *de 4'..onlie aI3OS de serviço publico eletivo em léo 'Mc ita e Silve0 de acôrdo . com os 25%, (referente .s.o perlado de 30 de ionaidade com a Lei n.9 2.615, de 12
outubro de 1963 a 29 de outubro de de agôsto de 1959. - Processo nú1C de março de 1962.
- , ens. :07 e 68 do nosso 'Estatuto.
mero 41.714-64.
,
64, na forma esi. a
RrOCeSSO ne o2,276-64.
. 65-.27 - . 19.1.65 - Comunicar .que tigo 12, alanea, II, -da Lei 129 2.414,e 65-e5 - 19.1.65 - Ccenimiesr que
,
65-.17 - 13-I-Ce - Coanaricar kue' o Senhor' Presidente., tendo em veste de 20 de junho de 1958, por ter ,com- foi aprovada a substituição do Chefe
os bereef.cioe do § 29 elo :art. 19, ,coma o que .ecnsta do Processo n9 52.112 pletado 10 (dez) anos na função em sia. Seção de Censo, de Departamento
binado com o 39 do art. 29 , da, de 1D34,, resolveu conceder ao Oficial 29 de -outubro de 1963.
Processo Zeonomico - Augusto Carlos de Sou-,
za Lima, durante o seu impedün.ento
Lei 11° 4,315. de 23 de junh o de 1961, de Administração, uivei 12 -- Jayr n9 41.291-64.
aplicada eu IBC, através .da Remiu- Babem Corrêa desta Administração
fee31 - 19.1:55 - Autorizar a por motivo de férias regularaentares,
ele 2 a 31 de dezembro de 1964 çao n° 211, de .27 de agôsto de 1964, Central (CTC) 2- (dois) 'anos de 11- averbação nos assentamentos
pelo oficial de Administração, nível
eeo extensevas aos agregados, .com cença sem vencimentos, para tratar.
-do Serralheiro, nivel see
efeito a 'partir tde 1 de lune° .de 1954 de interesses particulares, a partir Antônio Jorge dos Santos, lotado na 14, Ary Salgado, com as vantagens
4.2.65. - Processo n9 52..112 de Administração Central, do -tempo de previstas nos Arts. 67 e .68 do nosso
Processo n9 24..61.9-64.
19.64.
serviço pelo mesmo prestado na qua- Estatuto. Processo 1:19 50.350-64.
C5-18 - 18-1-65 - Autorizar o abolidede de diarista, na - Agência Rio N9 65-26 - - -Comunicar
que,
no das faleas consignadas ao serviço 65-28 - 19.1.65 - Comunicar
período de 9 de outubro de 1957 que foi aprovada a substituição de
Pelo Oficial ,de Adminiatração,. nível ,de acôrdo com as Informações e teu- no
a
27
de junho de 1960, no total de Chefe da Seção de Organizaçao Co12, Carlos
Carlos - Alberto Pereira da Silva, do em vista o que consta do Processo
(oitocentos e dezenove) dias, cal- operativa, do Departamento de .Asno pertoeo de 21 de agôsto e..13 de se-, 3.1 9 35.744-63, de interesse do Aseen- ele
'ria base de 3G0 dias por ano. sistência à Cafeicultura, leni° de Souternbro de 1964, emendo integrou os sorista, nivel Lindouro Maria- -culados
e za Mello, durante o seu impedimento
11 9 30.709-61.
X./.1" . Joeos Universltários Braelleiros no de Oliveira, resolveu autorizar a Processo
- 19.1.65 - Comunicar que; por motive de licença para 'tratamen(Decreto zie .52.215, de 27 de aesesto de averbação, em seus assentamentos foi65-.32
-aprovada a substituição do Chefe' to de saúde, a partir de 12 de outubro
individuais, do tempo de serviço pelo do Serviço
le64).
de Documentação Tleon0- de 1964, pelo Dactilógrafo, nível 9, Og
mesmo prestado a esta" Autarquia - mica, do DEC
Provou° n9 35.912-64.
ee Custódio de Moraes José Tavares da Silva, com ,as vanta.(Agencia do Rio), na qualidade de Sarmento, durante
,o Impedimento da gens' previstas MD!! Arts. 67 -e 68 do
65-19 - 18-1-65 - Autorizar o abo-. dee...lesta, no período de 7.12.59 a ee.
no das falias consignadas ao .serviço de /abeiro de 1952, no total de 630 funcionária Stella Se.boya de Al- nosso Estatuto. Processo 119 52.612 de
pela servidora Adelina .ste Souza Gee- dias '(ano na base de .300 dias), para buquerque, por motivo de férias re- 1954.
N9 65-37 - 19-1-65
Autorigar a
cia, lote da nesta Administração Cen- todos os efeitos legais. -; Processo gulamentares, de . 2 a 31 de dezembro
de 1964, pelo Auxiliar. Estatístico, ni- averbação nos assentamentos indivieeal (DEM , 'relate:as ao período de n9 35.744-63.
vel 8 - Reyneado Rafael Venni da duais do Preparador de Café, nível 926 a 30 de outubro de 1964, em virtude do falecimento de seu limão 65-29 - e9.1.65 - Comunicar que, Silva, com as vatagens previstas nos ; B, José Moreira de Azevedo, do tempo
de .acôrdo com as informações e ten- Arts. 67 e 63 do nosso Estattuo. - de 'serviço prestado como operário(aet. 141 n9
do nesso Estatuto).
do ,e/r1 vista o que consta do Processo Processo n9 50.827-64.
avulso (diarista), na Usina de Apia- •
Processo n9 e6.850-64.
n9 24.062-54 de interesse do Zelador, -65-33 -- 19.1.65 - Autorizar a
- ES, no período de novembro do
435-20 ---18-1-05 - Autorizar o abo- remei 8 - José Moreira Ferreira, da averbação nos assentamentos indivi- cá
a 2-6-47, no total de 159 (acato
no das faltas consignadas ao serviço Usina de Apiaeá, resolveu autorizar duais do servidor -- Benedito Oetá- e1946
e nove) dias, para todos
pela servidora Carminda Forme lota- a averbação, em seus assentamentos vio do Amaral Santos, do tempo de os'cinqüenta
efeitos
legais.
Outrossim, resolve
da nesta Administração Central - individuais, do tempo de serviço pe
serviço
pelo
mesmo
prestado
ao
exlo
conceder a gratificação adicional da
qualidade
de
diaris(DEP), relativas aos dias 7 e de mesmo prestado, na qualidade de tinto DNC. na
(quinze por cento) de seus vendeeembro de 196e. em 'virtude de ha- j diarista, ao extMto DNC, e ao IBC., ta, de 3.8.38 a 29.7.39, no total de 15%
a partir de 16-11-58, majover r,:estado exames escolares (Artigo . ' nos períodos de abril de 1940 e abril 223,5 (duzentos e vinte e três e meio) cimentos,
rada para 25% (vinte e cinco por cendias,
para
os
efeitos
legais.
Pro14) es noeeo Estatuto). de 1243, agôsto de 1947 a setembro
to) a partir de -15-1143 por ter com• de 1954, abril de 1950 a 14 de feve- cesso n9 31.030-84.
pletado 20 (vinte) e 25 (vinte e cinco)
Processo n e 53.152-64.
65-34
_19,1.65
Autorizar
a
reiro de 1962, no total líquido de
anos de serviço público efetivo, éra
.indiveaverbação
nos
assentamentos
65-21 - 18-1-63 - Autorizar o abo- 3.525 dias, ou sejam, 11 anos e 9 me15711-58 e \14-11-63, respectivamente,
duais
do
Oficial
de
Administração
no das faltas . consignadas ao serviço ses (computados o ano na base de
de conformidade com o Art. 139, do
pela servidora Lutz Degela Barbosa
nosso Estatuto. A partir de 1-1-65, o
Mazza, latada nesta Administraçã.o
referida gratificação passará a -ser
Central (CTC), relativa:: .aos dias 23
concedida na base de 5% (cinco por
eNe 24 de rovembrc de e964, em virtucento) por qüinqüênio, ou seja na
de de haver prestado exames escolapercentagem de 25% (vinte e cinco
ree (Art. 149 de a,}c.vm
por cento), de acôrdo com o disposto
Processo n9 48.35844.
no Art. 10 e seus parágrafos e Ar.
tigo 32, da Lei n9 4.345, de 26-6-64.
65-22 - 18-1-65 - Autorizar o aboProcesso n9 4.126-64.
no das faltas . consignadas ao serviço.
N9 65-38 - 19-1-65 - Comunicar
no período de 9 a 13 de novembro de
que foi aprovada a substituição do
1964, pelo servidor Carlos EduardoChefe da Divisão de Estatística, do DeIraria Caldas, lotado nesta Adminispartamento Econômico, Silvio de Azetração Centr.al (CTC), em virtude do
vedo Lima, durante o seu impeceneenfalecimento de seu genitor (art. 144,
to por -motivo de férias regulamentan? II, do nosso Estatuto) .
INSTITUI NOVOS VAres, a partir de 2-12-64, pelo- Chefe
Processo n9 48.412-64.
da Seção de Comércio Exterior e InLARES DE VENCIMEN05-23 - 18-1-65 - Autorizar o aboterestadual, Domingos Saboya de AlTOS PARA OS SERVIno "das faltas consignadas ao serviço
buquerque Filho, e dêste, pelo Oficial
pelo servidor ,Amaro Veloso dos SanDORES PÚBLICOS CIde Administração, nível 14, Adelina
tos, lotade nesta Administração Cende Souza Garcia, ambos com as vanVIS DO PODER EXEtral (DERP), relativas ao período de
tagens previstas nos arts. 67 e 68 do
CUTIVO E DA OUTRAS
10 a 17 de novembro de 1964, .ein virnosso Estatuto. Processo n9 50.120
tude do falecimento de seu irmão (arPROVIDÊNCIAS E
de 1934.
tigo 144, n9 II do nosso Estatuto).
N9 65-39 - 25-1-65 - Autorizar o
REGULAMENTOS
Processo n9 47.258-64.
abono das faltas consignadas ao serviço
pelo servidor Léo Marques de
65-24 - 18-1-65 - Autorizar o aboFreitas Filho, lotado nesta Adminisno das faltas, consignadas ao serviço
DIVULGAÇÃO N.° 917
tração Central (DPE), relativas aos
pelo servidor og José .Ta179.TeS da Sildias 16, 18. 20, 24, 26 e 27 de novemve, lotado nesta Administração Cenbro de 1964, em virtude de haver
tral (DAC), relativas aos dias 19 de
prestado exames escolares (Art. 149
.novembro e 14 e 18 de dezembro de
PREÇO: Cr$ 230
do nosso Estatuto). Processo número
1954, em virtude de haver prestado
50.208-64.
,exames escolares (Art. 149 do nosso
.N° 65-40 - 25-1-6e -- Comunicar
Estatuto).
q ue foi designada para substituir a
,
A
VENDA
Processo ne 53.155-64.
Chefe do Se.rvico de Organização, da
Comissão de Planejamento Adminis65-25 - 18-1-65 - Autorizar o aboNa Guanabara
trativo (CP). Vera Leal Barroso, duno das faltas consignadas ao -serviço
rante suas férias regulamentares. de
Seçao de Venda Avenjda Rodrigues Alves a.' 1
pelo servidor Clóvis Mendes de Aze5-1 a 3-2-65, a Escriturária. nivel 8,
Agência 1, Ministério da Fazenda
vedo. lotado' nesta is rlministração
Clara Machado, com as vantagens
Central (SCA), relativas aos dias 12,
Ateade-ze a pid.dos pelo Serviço de Reei:abeis° Postai
previstas nos Arts. 67 e 68. do nosso
25, 26, '27 e 29 de melo de 1964 e 1
Estatuto. Processo n e 139-65.
de junho de 1964, em virtude de haver
65-41 --e 23-1-65 - Autoriza: o
Em Brasilia
prestado exarne,s escolares (art. 1,19
abono da falta consignada ao serviço
Na sede do D. I. N.
do nome Estatuto). .
pelo servidor Percival Pinheiro Costa
Ramos. lotado nesta Administraçãe
Central (SEREX), relativa ao dia 2*1
Processo ne 20.79344.
do abril da 1e64, eia virtude de 113~.1
63-28 - 13-1-05 - Comerá= que .••n•••n•••nn*;•,~1~2"..
_lei ~tala& para raeutteate aeIesre-
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prestado exame escolar (Art. 149 do
tono Estatuto). processo W 15.e05
de 1964.
N9 88-42 -- 25-1-65 - Autorizar a
retroação da gratificação adicional
correspondente a 15% de seus vencimentos efetivos ao Contínuo, nivel 11C, José Candido Rodrigues, desta Adaninistração Central, de 24-8-59 para
8-9-58, 6 a sua majoração para 25%
a partir de 7-9-63, de acordo. com a
0.8. 53-7, de 22-7-53. Processo número 47.257-64.
N9 65-43 - 25-1-65 - Autorizar a
concessão da licença especial a que
tée jus o Preparador de Café, nível
9, Altamir de Oliveira Santa Rita, lotado na Usina de Porciúncula, correspondente ao seu 19 decênio de efetivo exercício 1-6-48 a 29-5-58, e que
será usufrufda em um único período
de seis meses. Processo ri9 50.681 .de
1964.
N9 65-44 - 25-1-65 - Alterar o
nome da servidora Dilza Capucho
Frazão, latada nesta Administração
Central, para Dilza Preza° da Rocha,
em virtude de seu consórcio, devendo,
porém, ficar arquivado nesta Administração Central, como elemento de
prova, o documento para ãese fim
apresentação. Processo n9 43.519-64.
N9 65-45 - 25-1-65 - Autorizar o
pagamento da gratificação adicional,
correspondente a 25% (vinte e cinco
por cento) sóbre seus vencimentos
efetivos ao Oficial de Administração,
nível 14-B. Ideei° . Zacharias
rnann, desta Administração Central, a

partir de 14-8-64, por ter completado
25 anos de efetivo exercício em 13 de
agosto de 1964. Processo W 32.757 de
1964.
N9 65-46 - 26-1-65 - Autorizar de
acôrdo com a certidão apresentada, a
averbação nos assentamentos individuais do Artífice, nível 7-A, José da
Silva Mello, do tempo de serviço prestado como militar na Escola de Aeronáutica, no período de 2-8-43 a 19
de setembro de 1947, no total de 1.518
(um mil e quinhentos e (Ie.+) dias,
para todos os efeitos legais. Processo n9 30.301-63.
N9 65-47 - 28-1-65 - Comunicar
que foi autorizado o pagamento ao
Chefe do Serviço de Classificação da
Agência de Santos, Jaime de Barros
Silva, da ajuda. de custo prevista no
Art. 127 do nosso Estatuto, equivalente a 1 (um) mês dos vencimentos
que percebia à, época, no valor de Cr$
50.400,00 (cinqüenta mil e quatrocentos cruzeiros), de vez que estêve fora
de sua sede, a serviço, por mais de
180 dias, ou seja, de 15-5-61 a 28 de
setembro de 1962, junto à Agência de
Londrina. Processo n9 45.422-64.
149 65-48 - 28-1-65 - Comunicar
que foi aprovada a substituição do
Assistente Técnico do Diretor ~eido
Cruz Lisboa; Arthur de Campos Braga, durante o seu impedimento por
motivo de férias regulamentares. a
partir de 18-1-65, pela Oficial de Administração, nível 16, Maria Zenor de
Oliveira Feldmann, com as vantagens
previstas nos Arte. 67 e 68 do nosso Estatuto: Processo W 1.879-65.
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N9 65-49 - 28-1-65 - Autorizar o
abono das faltas consignadas ao serviço pelo servidor Léo Marques de
Cunha, lotado nesta Administração
Central (O. Diretor), relativas ao período de 27-11 a 4-12-64, em virtude
de seu consórcio (Art. 144 n9 I, do
nosso Estatuto). Processo 23.9 52.210
de 1964.
N9 65-50 - 28-1-65 - Autorizar o
abono das faltas consignadas ao serviço pelo servidor Léo Marqces de
Freitas Filho, lotado nesta Administração Central (DPE), relativas aos
dias 1, 3, 4, 7, 9, 10, 14 e 18 de dezembro de 1961, ,em virtude de haver
prestado exames escolares. (Art..149
do nosso Estatuto). Processo número
n9 54M36-64.
N9 65-51 -- 29-1-65 - Comunicar
que o Sr. Presidente, tendo em vista
os pareceres emitido no Processo número 43.896-64, determinou seja descontado dos vencimentos da Dactilografa, nível 7, Maria Rachel Whitaker
Umes, ora lotada nesta Administração
Central, a importância líquida de Cr$
161.265,50 (cento e sessenta e um mil e
duzentos e sessenta e cinco cruzeiros e
zentos e sessenta e cinco cruzeiros e
cinqüenta centavos), em 10 (dez)
parcelas iguais e mensais, a partir de
janeiro de 1965, em virtude de ter side
responsável, juntamente com o seu colega José da Silva, pelo pagamento
Leito a maior, ao ex-servidor da A gência do Rio. Sr. Armando Lamella da
Câmara Duarte. Processo r1 9 43.896
de 1964.

N9 65-52 - 29-1-65 - Comunicar
que, de acordo com os pareceres e
tendo em vista a certidão apresentada
pelo Engenheiro Agrônomo, nível 17A, desta Administração Central, José
Adolpho de Albuquerqce Maranhão,
resolveu autorizar a averbação, em
seus assentamentos individuais, do
tempo de serviço pelo mesmo prestado
ao Ministério da Agricultrra, Seção
de Fomento Agrícola, dos Estados do
Rio Grande do Norte e Pernambuco,
no período de 1-4-47 a 30-4-53, no total de 2.083 (dois mil e oitenta e três)
dias, para todos Os efeitos legais.
Processo W 36.465-64.
N9 65-53 - 29-1-65 - Autorizar a.
averbação nos assentamentos individuais do Oficial de Administração, nível 12-A, Dalva de Lima, do tempo
de serviço pela mesma prestado ao
Ministério da Agricultura (Divisão do
Fomento da Produção Mineral), no
período de 1-4-37 a 22-10-40. no total
de 1.301 (um mil trezentos e um)
dias, para todos os efeitos legais. Outrossim, resolveu conceder a gratificação adicional de 15% (quinze por
cento) de seus vencimentos, a partir
de 6-10-63, por ter completado 20
(vinte) anos de servico público efetivo em 5-10-63, a qual passará a ser
concedida na base de 20% (vinte por
cento), correspondente a 4 (quatro)
qüinqüênios, a partir de 1-1-65, de
acórdo com o disposto no Art. 10 e
seus parágrafos, da Lei n9 4.345, de
26-6-64. Processo n9 25.411-64.

EDITAIS E AVISOS
MINISTÉRIO DA' EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE RURAL DO BRASIL
EDITAL N9 7

.
Concurso para provimento em cargos da série de classes de Instrutor, de EnsiI., Superior do Quadro Extraordinário de Pessoal da Universidade Rural
Ikasii, criado pelo Decreto n9 53.377, de 31 de dezembro de 1963.

público, para conhecimento dos interessados, que são os seguintes os
resultados,, parcial e final, dos concursos acima aludidos,, de acôrdo com a
resolucão da Comissão Julgadora:
DEPARTAMENTO DE SOLOS
Sectio 11

Média
Prova Prova
Didática Prática Final
Oral
6,5
7,5
8,5

Hélio Pieratriont .
Seção III

DEPARTAMENTO DE SOLOS
Seção 11
Seção 111

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA VEGETAL
Seção IV, - Batánica Agrícola

DEPARTAMENTO DE CLINICA VETERINÁRIA
Seção- I - Clinica Médica

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
Seção!
EDITAL N9
Concurso para provimento em cargos da série de classes de instrutor de Li'sino Superior do Quadro Extraordinário de Pessoal da Universidade Rural
do Brasil, criado pelo Decreto n 9 53.377, de 31 de dezembro de 1963.
Faço público, para conhecimento dos interessados, que são os seguintes os
resultados, parcial e final, dos concursos acima aludidos, de acórdo can a resolução da Comissão Julgadora:
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
Seção de Bioquímica e Biofísica
Prova Prova .Védia
Final
Didática Prátia
Oral
8,00
8,50
9,00
Jorge Almeida Guimarães .
7:00
•
8,00
6,00
joacy Daniel Macarini
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E SOCIAIS

8,5
7,5
9,5
Nathaniel José Torres Bloomfield
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA VEGETAL
Botânica Agrícola
,Seção IV,
8,00
7,25
8,76
&mi - Barata .
8,61
8,91
8,32
Cornelio Ramalho Campeio
DEPARTF,tMENTO DE CLINICA VETERINÁRIA
Seção de Extensão Rural e Sociologia
8,84
9,03
8,66
Guilherme Otávio
Horta de Souza Moina .....
Seção 1 - Clínica Médica
EDITAL N9 10
Média
Prova Prova
•
Didática Prática Final
Concurso para proviménto ern cargos da série de classes de Instrutor de EnOral
sino Superior do Quadro Extraordinário de Pessoal da Universidade Rura!
7,33
7,00
do Brasil, criado pelo Decreto n9 53.377, de 31 de dezembro de 1965.
7,66
Romulo de Paula Casta .
7,76
740.
8,13
Paço público, para conhecimento dos interessados que, nesta data, homo'Carlos Alberto Ferreira André
logo, de actérdo com a Resolução n9 4, de 26-1-65 do Conselho Universitário,
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
O resultado dos concursoá de InstrutOres de Ensino Superior dos Departamentos abaixo:
Seção 1
8,63
8,33
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLOGICS
8,93
José Turano .
Seção de Bioquímica e Biofísica
EDITAL . N9 8
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 7, SOCIAIS
Concurso para provimento em cargos da serie de classes 'de Instrutor de Ensino
Seção de Extensão Rural e Sociologia
Superior do . Quadro Extraordinário de Pessoal da Universidade Rural do
Paulo Decora° Rilho, Reitor
Brasil, criado pelo Decreto n9 53.577, de 31 de dezembro de 1963.
EDITAL
N9
11
Faço público, para conhecimento dos interessados que, nesta data, homologo
de acórdo com a Resolução n9 4, de 26-1-65 do Conselho Universitário; o re- Concurso para provimento em cargos da série de ciasses de Instrutores de Em
to
:rir do Cl
apitado dos concursos de Instrutores de Ensino Superior dos Departamentos
de Pitssold da Universidade Rural
pelo
n9 53.377, de 31 de dezembro de 1963.
ábaixo:
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Doença hipertenaiva.
18 Coração pulmonar agudo e
nico. .
19 — Sindromea napercinetscal.
20 -- Vasculopatias periféricas.
21 — 'Insufla/anda respiratória.
22 — Obstrução breinquiea..
23 — Asma brõnquica.
24 — Bronquites. I3ronranectasia.s.
25 -- Tuberculems.
28 Pnaeumopatias agudas.
27 -- Supuraçaes pulmonares.
28 --- Micoses pulmonin es.' .
29 — Enfiserad piam:mar.
Seção
Sociologia Educacional e Cultura Brasileira
30 — Tumores broficopulmonares.
.8,00
31 -- Embolia pulmonar..
Maria Helena dos Santos Mallet
9,16
8,58
. ....
32 — Fibrcses pulmonares.
8,83
7,66
Darcy Conforto Rodrigues da Silva
8,24
Maninestaadas pleuro-pulnianaa,
7,83
8,16
7,99
Walter Wergner .
rea das c caças do colagenas
Universidade Rural do Brasil, 30 de abril de 1965. — Aurélio 12 acha,
34 — Derrames plemsis.
Reitor Substituto.,
25 — Ttunatas da peura.
38 — Pneumotorax.
EDITAL N 9 12
37
Afecções do meeliatino.
Concurso para provimento em cargos-da série de-classes de Instrutores de
38 — Afecções da boca.
sino Superior
Superior do Quadro Extraordinário de Pessoal da Universidade Rural
39 — Afecções do esófago.
do Brasil, criado. pelo Decreto n s' 53.377, de 31 de dezembro de 1963.
40 — Ulcera gástrica e duodenal.
41 — Tumores do estõmago.
Faço público, para conhecimento dos interessados, que são os seguintes os
4.2 — Pancreatite aguda e crônica.
resultados, parcial e final, dos concursos acima aludidos, de acordo com a re43 — Tumores do pâncreas.
solução da C,oraissão Julgadora:
44 --- Colecistites. Colehtlase.
45 — Canicer veicular e das vias M.a
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
liares.
Ictcricias.
Seção I
47 — Hepatites.
Prova Prova
Média
48 — Cirroses.
-Didática Prática Final
49 — Tumores do figado.
Oral
50 — Sindrome de hiptertensào porta.
Altanir Jaime Gava
9,50
9,00
9,25
51 — Sindromes ciesabsortivas.
Roi-dm Viciam
8,33
- 9,00
8,66
52 — Afecções do colon, sigmoide 4
Zazathustra SO.culaill
7,33
7,83
7,58
reto.
Universkiade Rural do Brasil, 30 de abril de 1965 — Aurélio Rocha —
53 — Parasitoses intestinais.
Reitor Substituto.
54:— Sindrome nofritica aguda.
55 --- Glomerulonefrite aguda.
EDITAL N 9 13'
56 — Glornerulonefrite crônica.
Concurso para provimento em cargos da série de classes de Instrutores de En57 — Síndrome nefrótica.
58 — Pielonefrite aguda a crônica.
sino Super,or do Quadro Extraordinário de Pessoal da Universidade Rural
59 — Hipertensão nefrógena e renoa
4:o Brasil, criada pelo Decreto n9 53.377, de 31 de dezembro de 1963.
vascular.
Paço público, Para conhecimento dos interessados, que, nesta data, homo.
60 — Insuficiência renal aguda.
Programa da Canica 111-Mica
logo, de neônio com ,a Resolução n 9 4, de 26-1-65, do Conselho Universitário,
61 — Insuficiência renal axõraca.
o resultado dos concursos de Instrutores de Ensino Superior dos Departamen,
Prol.
62
Rim e doenças do colagena.
tos abaixo:
Afecções congainitas do rim.
— tIinvsah.ficiencla cardíaca conges- 03
64 a.- Sindromes de tiesidrataçSo e Ma
DEPARTAMENTO DE .C:ENCIAS PEDAGÓGICAS
pesaidratação.
2 -- Insuinclencla circulatória , peta- 65 — Pc
. oarbaçOes ao equilibrid acif erica.
Seção de Psicologia Evolutiva e Psicologia Diferencial
da
asico.
3
Arritmias
cardiacas.
Seção — Introdução à Filosofia e Introdução à Educação
66 — S
ornes r , -otatamo,-hipolisa4 — Cardiopatia coronária.
S'eçâo — Sociologia Educacional-e Cultura Brasileira
Ius
NI e.uro-tipõfise. Diabetes,
5 — Angina do peito.
L
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
O
Oclusão coronária aguda e 11167 — Pau-hipopituliarismo.
Hipoala
farto do intocardio .
tuitarismo.
Seção I
"7 — Pericardites.
08
-Hiperpituitarismo.
8 — Miocasdiopatlas.
Universidade Rural dó Brasil, 30 de abril' de 1965. — iture/io Rocha
69 -- alpertireoidismo.
9 — Endocardites.
Reitor Substituto.
70 -- Hipotireoldiamo.
10 — Doenç_a mmtral.
Bócios, Tireoidites.
11 — Insuficiência e estenose aórtica. 71,—
72
—
Câncer
de tireóide.
12.
—
Valvulopatias
aulmbnar
e
triIV — titulo de eleitor;
73 — Hiperparatiroldismo e hipopar
cúspide.
•
UNIVERSIDADE FEDERAL
V — diploma ae medico expedido
ratiroidismo.
Instituto Oficial ou oficialmente 13 — Cardiopatias congénitas.
'74 — Insuficiência suprarrenal.
DO ESTADO DO RIO - por
14
—
Febre
reumática.
reconhecido, e dovidamente registrada
15 — Sífilis do coração e da aorta. 73 —.Doença de Cushing. IllperalDE JANEIRO
na Diretoria do Ensino Suporiar,
daatoronismo.
Coração nas infecções.,
16
76 — Síndromes adreno-genitats.
77 — Tumores da medula suprarreng.
Faculdade de, Medicina
78 -a- Diabetes mallitus. Como diabético.
Concurso para prov!mento do cargo de
'79 — Hipoglicemias.
•
Professor Catedrático de Clinica
80 — Hipea e hipogonadisino.
Médica da Faculdade de Medicina
81
Disgenesias gontalicas.
da Universidade Federal do Estado
82 — Metabolismo iip/dico. Desvios
do Rio de Janeiro (la cadeira).
REGIMENTO INTERNO
do eantados
ose.
de nutrição. iiipovitami-Pelo presente faço publico, para conhecimento dos interessados, que se
83 — Dej
Uh.
it
DIVIIIÁlAçA0
eitos
w. congtnitos ao metabo- ,
acham abertas, na Secretaria desta
Faculdade, sita à rua Visconde de
E4
n•Ins.
3.4 edição
Morais n•9 101, Niterói, Estado do Rio
de Janeiro, as inscrições vara o con83 — Coasulação sangüínea.
.
curso de títulos e provas par a brovi
87 — Transtornos da . hemastaala.
Preço: Cr$
-mentodcargPfsCte
88 -- Leucemlas.
89 — ',infamas.
dratico -de Clinica Médica (1.9' cadei00 — Mieloma múltIplo.
ra), pelo prazo de 180 dias, contados
VENDA:
91 — Osteopatias metabólicas;
a partir do dia subseqüente a publicação dêste edital no Ofario Oficiai
02 — Tumores ósseos.
FeeiCe Yeatle$: Av. Rodalguit ?times
93
Artropatias inflamatórias e do.
/.9) O candidato, no ato da , ingerigeneratival.
çao, deverá apresentar:
Azeada 1 t Mieisterio da Fazenda
84 — Artropatias metabólicas.
95 — Doenças to colágeno.
1 — prova de ser brasileiro nato eu
03 assuntos para prova eaceitaprot
Reareb45We Pesetei
P'"bterdec ;:edidee pelo Serdo
naturalizado;
oral serao formulados dentro do
II — atestados de sanidade Baias(
grama apreaentado.
• mental e de idoneidade morai;
Waasral. eke I de akkg
III -- prova rie estar em d'a com
pRE47), nt,sTg NÚMERO.
19
Ziam+.4 de
—
"
95 obrigações ultlitarea; •
Faço público, para conhecimento dos interessados, que eão os seguintes os
resultados, parcial e final, dos concursos ,aciena aludidos, de acôrdo com a rezoluOu da Comissão julgadora:
. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PEDAGÓGIC.AS
Seção .de Psicologia Evolutiva e - Psicologia Dilerencial
Prova Prova
Média
-, Didática Pratica Final
Oral
.6,83
7,66
7,24
Pero/a Pedi .
Seção — Introdução à Piloso tia e Introdução à Educação
9,33
9,83.
9,58 Maria Antonietta Araujo Marinho

VI — registro no Conselho Nacional de Medicina ou em Conselho icegloriai de Medicina.
VII — prova de ser livre docente
ou haver terminado o curso mOdíao
pelo menos sela anos antes do encerramento eia inscrição;
VIII — clocurner.taçao da atividade
profissional ou cientifica que tenha
exercido e same se relacione com a
disciplina em canatmso;
IX — 50 exemplares de uma tesa:
X — Recibo de pagamento da taxa
de inscriçao.
.9) Para efeito da prova de Urulos e trabalhos deverá ainda o Interessado juntar os seguintes elementos comprobatórios do respectivo mérito'
diplomas de quaisquer dignidades universitárias e académicas;.
exemptares _impressos de estudai e trabalhos científicos ou. técnicas, esPecialme.nte dos que assinalem contribuição pessoal;
III --- documentação relativa a atividades de magistério;
IV realizações práticas de natureza técnica ou profissional particularmente de interèsse coletivo.
O simples desempenho de função
pública ã apresentação de trabalhos
cuja autoria ase ..usiva não possa ser
autenticaria e a exibição de atestados graciosos oito constituem títulos
idôneos.
3.9 O processa cie realizaçao e ju.gamento de concurso obedecerá .ao
disposto 'ia iegis.asto federal de ensino Supem mor.
4.9) Além da prova de titulos e trabalhos (que antecedera as demais) o
concurso constará -de provas escritas,
prática, didática e de defesa de tese,
todas elas sabre matéria do programa abaixo transrrito.
I
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