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da Lei n' 1.5113. Leia-se: ... Ornados os artigos 53 e 291. da Lei
09 1.316. ... Na página 8.618, l e cotuna — Medalha Militar — Onde se
lê: Cel. Int. — Cas.slano Pachece de
Assis 2 Jun .64 — Leia-se: Cal Int.
cassiano Pacheco de Assis 2
Jun. GO. Na página 8.618, 4e eoluna,
a exoneração, a pedido, de Mauricéa
Marques Leitão e outros, onde se lê:
3) — Anett Peçanha, ... 22) —
Waldir de Freitas Guimarees,
a
Leia-se: 3)
partir de 16-8-1963
22) Waldir de
Pnett Peçonha.
a partir
Freites Guimarães,
de 28-8-1963 . .
Na página 8 619,
3q coluna, referente ao Capitão
QOE — Sebastião de Souza Negrão. onde se lê: .... artigos 137,
1.401 letra a ... Leia-se: ... artigos
137, 140 letra a ... refererre ao Ca.
¡mulo Dentista Osznir Costa Oliveira,
onde se lê: ... de rebrdo com t artigo le da Lei n9 238, de 8 de junho
de 1948, modificada pela de re 616,
de 2 de fevereiro de 1949 ao pôsto de
Ma'or, Leia-se: ... de acôrdo
cem o a-tleo 19 da Lei n9 288, de 8
de junho de 1948, modifie.,.eda pela
de n9 016. de 2 de fevereiro de 1949
e combinado com o artigo 19 da Lei
1.156, de 12 de julho de 1950, ao
pasto de Maior. Na 4e coluna,
onde se lê: Capitão do (ZOE (3-035.328) Maneei Adolfo Alves de Carvalho — Leia-se: Capitão do QOP
(30-35.326) Manoel Adolfo Aires de
Carvalho. Na página 8.621, le coluna, referente ao 19 Sargento Ernesto Ferreira França, onde se 14: e.
(5C-23.182) Leia-se: (50.23.182).
Na 2e coluna referente ao 1 9 Tenente
do 00A — José Antonio Leite onde
se lê: ... (10 296.755) — Lela-se:
(10-296.735) Na página 8.623, 2e
coluna, referente ao Subtenente Wilson de Oliveira Silva, onde se lê:
(10 605.640) Leia-se:. (10-603.640).
Na páeina 8.624, 1 1 e 21 coluna
referente ao Subtenente Osmar
Rose Ferrelea. onde se-15:
da le
Cia od — Leia ee: ... da 19 Cie Gd.
Na ee eei eneaonde FP lê: Subtenente
(3(1-7.2.5ele) — João reevai l no Breide
Lei'-: Subtenente —
Joe^ Derma l lno Breide. Na página
8.625. 1e colune, referente ao Sub.
tenente Celio Vieira de Andrade,
onde ee lê:
Cia. ES Trem.",
Leis- se: Cia. MS Trazem .' . 33
coluna referen'e ao Subtenente Aluisio Nunee Leite, onde se lê:
(4C-e5.819) Lela-se: (40-65.819).
Na página 3627, 4e coluna, onde se
lê:1 Sareento (1G-189.044) —
Nelson A guiar Ces eira — Leia-se: ...
19 Sa rgento (1G-189.0-14 ) — Nelson
Aguiar Comeira. Na pag'ne 8..628, le
.laria ... Leia se: ... 19 Sargento
(30-111.698) • — Marcos Marta Gabaria ... Leia-se:
19 Sargento
(30-111.698) Mares Varia Galam. Na 2* coluna referente ao 19
Sarrento José Pereira Cortea, onde
se le: .., na fama cloR 'rtios 12
letra a e 15 da Lei n9 2.370, ...
Leia-se: ... na forma dee e rtigos 12
letras a e 13 da Lei n9 2.37e. ... Na
página 8.629. 3e coluna. referente ao
19 Sargento Mesta) Evilásio Fernandes de Alencar onde g e
de
acordo com o pRráerafo 1 9 do artigo 51 da Lei n9 2.370 Leia-se:
... de acendo com o naregrado 29 do
artigo 51 da Lei n 9 2.370, ... Na 4e
coluna referente RO 19 Sargento Músico lierbert Eickhoff. onde se la:
de aceede com o parágrafo 19 do artigo 51 da Lei 2.370, — Leia-se: ...
de Rabie% com o* pareee.rafo 29 do
artigo 51 da Lei n7 2.370. ...
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Na página 9.0'79, 2; coluna, onde 19 de setembro de 1964, da Comis- nomica Federal do Rio de Janeiro,
se lê: Floriano Filia. Leia-se: Florin- são Geral de Investigações, resolve sem prejuízo das sanções penais a
do Pala.
Na pagina 9.081, 3e e 4e colunas,
onde se lê: Adolfo Pereira Mala F lo.
Leia-se: Adolfo Pereira Mala Pilho.
Na página 9.0$2, 4e coluna. onde se
lê: José Euteutério de Souza. Leiase: José Eleutério de Souza.
Na página 9.084, 1° coluna, onde se
lê: Amoré Zoch Cavalheiro. Leia-se:
Aimoré Zoch Cavalheiro.

que estiver sujeito.
Brasília, 8 de outubro de 1964; 143.9
Sem prejuizo das sanções penais a *da
Independência e 769 da Repúque estiverem sujeitos:
blica.
Raimundo Nonato de Farina a az
H. Casem° Buraco
do cargo de Agente Fiscal . ) I Otávio Gouveia de rilhões
pOsto Aduaneiro, nivel 14-C;
Agenor Aznbrosio de Albueuereue
O Presidente da República, no uso
do cargo de Agente Fiscal do Im- das
atribuições que lhe confere o
pasto Aduaneiro, nível 13•13l
art. 79, I 19. do Ato Institucional da
José Florivaldo Sobreird centinho 9 de abril de 1984, e tendo em vista
cargo de Agente Fiscal do Im- o que foi apueado em Inveetie-;"-s
MINISTÉRIO do
Sumárias de que trata o Decreto
pessto Aduaneiro, nivel 13-8;
I
n9 53.897, de 27 de abril de 1964 e
DA
Aproniano Neto de Arateo do de acôrdo
com a Resolução n.9 161. de
cargo de Motorista, nivel • 8-A • e
FAZENDA
22 de setembro de 1964, da Comissão
Sergio Grego-io de Ozanlo do cargo Geral de Investigações, resolve
DECRETOS DE 7 DE OUTUBRO de Servente. nivel 5. todo3 do Quadro
Dream:
• DE 1964
de Pesscal do Ministério da Fazenda.
Raimundo Alcantara Figueira do
8 ee e"' *, -(1 d3 1a • 9 cargo de Chefe de Seção, metricula
O Presidente da República resolve daB'earalia,
Independência e 769 de Repú- n9 8.470.460, do Quadro de Pessoal
blica.
NOMEAR:
do Banco do Brasil 8. A.. sem P re•.
juízo das sanções penais a que estiver
H. CAsTELL0 Bilram
.
De acôrdo com o disposto no art. 39,
sujeito.
. do Regulamento aprovado peio De
Otdvio Gouveia de Dulhoes
Brasília. 8 de outubro de 1964: 143.9
-creto
ne 2.475, de 13 de março de
1.897,
O Presidente da República, no uso da Independência e 76 9 da Repteatribuições que lhe confere o bica.
Adindo de Souza Gomes, para exer- das
art. 79. I 1 9, do Ato Institucional de
E. CASTELLo Buem
cer o cargo de Corretor de Fundos Pú- 9
abril de 1964, e tendo em vista
blicos, vago em virtude do falecimen- O de
Otávio Gouveia de Bulhões
que foi apurado em Investigações
to de Jorge Dutra de Souza Gomes. Sumárias de que trata o • Decreto
O Presidente da República, no uso
Brasília, 7 de outubro de 1964; 1439 n7 53.897, de 27 de abril de 1 964 e
da Independência e 769 da República. de • ackdo com a ResoiNeo n.9 193. das atribuições que lhe conle ee o
de 3 de outubro de 1964, da Comia. art. 79, 5 19 do Ato Instituciénal de
CASTELLo BRANCO
são e --al de enve3tigeções, resolve
9 de abril de 1964, e tendo cai vista
o que foi apurado em Investigações
Ot4vio Gouveia de Bulhões
Desame:
Sumárias de que trata o Decreto
n9 53.897, de 27 de abril de 1964 e
O Presidente da República resolve
Jeronymo Pinheiro de Cavilho do de aeardo com a Resolução n9 5b. de
cargo de Secretário-Geral, serbceo julho de 1964, da Comissão Geral de
NOMEAR:
1-C, matricula 68, da Caixa Econô- Investigações, resolve
De actirdo com o artigo 49 do Regula- mica Federal do Rio de Janeira, sem
cumemento aprovado pelo Decreto
prejuízo das sanções penais a que
Deram:
tu 24.427, de 19 de pinho dê 1934, estiver sujeito.
José
Carlos Brandão Monteiro do
'
Bra.silia. R de outubro de 1 e64 . 141.q cargo de Escriturário, letra D. matriIgnacio de Loiola Costa, para exercer a função de Membro do Conselho da independência e '769 da Repd- cula n9 5.349.940, do Quadro de PesSuperior das Caixas Econômicas Fe- blice.
soal do Banco do Brasil S. 4., sem
derais, na vaga decorrente da aposenprejuízo das sanções penais a que
H. CASTELLO Bueiro
tadoria de Olyntho Fonseca Filho.
estiver sujeito.
•Otávio Gouveia de Bulhões
Brunia, 7 de outubro de 1964; 1439
Brasília, 8 d eoutubro de 1964: 141.9
da Independência e 789 da República,
Independência e 769 da RepúO Presidente da República, no uso da
blica.
R. CAsTreao BaAnco
das atribuições quê lhe coufere o
art. 79, 5 19, do Ato Institucional de
E. CasTELree BRAN30
Otávio Gouveia de Bulhões
9 de abril de 1964, e tendo em vista
Otávio Gouveta de Bulhõeè,
O que foi apurado em Invretitações
DECRETOS DE 8 DE OUTUBRO Sumárias
de
eme
trata
o
Decreto
DE 1964
O Presidente da República, no uso
n9 83.897. de 27 de abril de 1964 e das
que lhe contei e o
de acôrdo com a Resolucão r 9 195. art. atribuições
79, 5 19, do Ato Institucional de
O Presidente da República, no uso de 3 de outubro d3 1964, da emissão
9 de abril de 1964, e tendo em vista
das atatbuiOes que lhe confere o Geral de Investigações, resolve
o que foi apurado em Investigações
art. 79, 5 19, do Ato Institucional de
Sumárias de que trata o Decreto
9 de abril de 1964, e tendo em vista
Doam:
O que foi apurado em Investigações
219 53.897, de 27 de abril de 1964 e
José Maria Carvalho Oliveira do de actordo com a Resolução n 9 1e7. de
Sumárias de que trata o Decreto
n7 53.897, de 27 de abril de 1964 e cargo de Oficial de Administração, 19 de outubro de 1964, da Comissão
de aceedo com a Resolução n9 196, nivel 14 B, do Quadro de Pessoal da Geral de Investigações, reso.ve
de 2 de outubro de 1964, da Comissão Caixa Econômica Federal do Rio d?
APOSENTAR:
Janeiro, sem prejuízo das sanções
Geral de Investigações, resolve
penais a que estiver sujeito.
Sem
prejuízo das sanções pee ais a
Dsaurne:
Bdasília. 8 de eeitubro de 19f 1-.9 que estiverem sujeitos, fazendo jus
Newton Corrêa Lopes e ?Juiz Or. da Independência e 789 da Repú- aos proventos correspondentes aos
seus cargos, proporcionais are- anos
landi, dos cargos de Agente Fiscal blica,
do imposto :te Renda, nivel 18, amde serviço, os seguintes funcionários
H.
C/Isento
BRME-0
bos do Quatro de Pessoal do minisdo Quadro de Pessoal do Ministério
Otavio Gouveia de Bulhões
da Fazenda:
tério da Fazenda, sem prejuízo das
sanções penais a que estiverem MIFalcão no cargo de
O Presidente da República, no uso ikildebrando
jeitos.
Fiscal do Impbsto de Condas atribuições que lhe confere o Agente
Brasília, 8 de outubro de 1904: 143.9 art. 79, 5 1 9, do Ato Institucional da sumo, nível 18 E;
da Independência e 769 da Repú- 9 de abril de 1964, e tendo em vista
Flavio Pereira Guimarães no cargo
blica.
o que foi apurado em Investigações de Agente resma do Impecto ee ConSumárias de que trata o Decreto sumo nivel 18-E;
H. CAsTELL0 Baiano
n9 h3.897, de 27 de abril de 1934 e
Aguinaldo Barbajho Simonetti
Otávio Gouveia de Bulhões
de acardo com a Resolução n g 195 de
de Agente Fiscal do Impelsto
3 de outubro de 1964, da Coiniseão Sargo
DECRETO DE 6 DE OUTUBRO
de consur.7e uivei 18-E;
O Presidente da República, no uso Geral de Investigações, resolve
•
DE 1964
das atribuições que lhe confere o
Raimundo de Moura Rego no cargo
(Publicado no Diário Oficial de 7 de' art. 79, fl 19, do Ato Institucional de
DEarrrni:
de Agente Fiscal do impósto de Con.
•
outubro de 1964)
9 de abril de 1964, e tendo em vista
sumo, nível 16-E;
Retificação
Luiz Carlos Pessoa Guimarãeedo
o que foi apurado em Investigações
Na página 9.078, 4 a coluna, onde se Sumárias de que trata o Decreto cargo de Técnico de- Econemia Polui:Luiz Gonzaga Fernandes da Cunha
lê: Homero de Oliveira Rieiro. Leia- n7 53.897, de 27 de abril de 1964 e lar, nivel 17-A. matricula re 2.084. no cargo de Agente Fiscal do Iate
se: Homero de Oliveira Ribeiro.
de aceárdo com a Resolução n.9 186, de do Quadro de Pessoal da C,aixe Eco- pôsto de Consumo, nível 18-E; e
DEMITI:::
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José Carlos Simões no cargo de
Fiscal Auxiliar de impostos Internos,
nível 13.
Brasília, 8 de outubro de 15:64; 143.9
da Ind ependência e 76 9 da República.
H. C AS TELL0 BRAN:0
Otávio Gouveia, de Bulhões
O Presidente da Re p ública, no uso
das atribuições que lhe confere o
art. 79.. § 1 9 , do Ato I nsti tucional de
9 de abril de 1964, e tendo em vista
o que foi apurado em Investigações
Sumárias de que trata o Decreto
n9 53.897, de 27 de abril de 1964
e
de acôrdo com a Resolução n9 196,
de 2 de outubro de 1964, da Comissão Geral de Investigações, resolve
APOSENTAR:

Sem prejuízo das sanções penaas
que estiverem sujeitos, Iguatema Jorge de Andrade e Walter Cavalcanti
Nogueira nos cargos de Agente 'Fiscal do Impasto de Renda, nível 18,
do Quadro de Pessoal do Ministério
da Fazenda, fazendo jus aos proventos corr espondentes ao seus cargos,
prop orcionais aos anos de serviço.
Brasília, 8 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 76 9 da República.

H.

CASTELLO BRANCO

Gelson Brandão Marques no cargo de Procurador de 3 3 Categoria; e
Helio Mangcon no cargo de Engenheiro, nível 18.
Brasília, 8 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 76 9 da República.
H. CAsTELLo BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões
O Presidente da República, no uso
das atribuições que • ihe confere o
art. 79 , § 1 9, do Ato Institucional de
9 de abril de 1964, e tendo ein vista
o que foi apurado em Investigações
Sumárias de que trata o Decreto
n9 53.897, de 27 de abril de 1964 e
de acôrdo com a Resolução n 9 207,
de 4 de outubro de 1964, da Comissão Geral de Investigações, resolve
APOSENTAR:

Sem prejuízo das sanções penais a
que estiver sujeito, Carlos Mauro Cabral no cargo de E ng enheiro da Caixa, Econômica Federal de Brasília,
fazendo jus aos proventos correspondentes ao seu . cargo, proporcionais
aos anos de serviço,
Brasília, 8 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões

Otávio Gouveia de Bulhões
O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
art. 79 , § 1 9 , do Ato Instituoiaaai de
9 de abril de 1964, e tendo em vista
o que foi apurado em Investigações
Sumárias de que trata o Decreto
n9 53.897, de 27 de abril de 1964 e
de acôrdo com a Resolução n 9 195, de
8 de outubro de 1964, da Comissão
Geral de Investigações, resolve
APOSENTAR:

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
art. 79, §. 1 9, do Ato Insti tucionai de
9 de abril de 1964, e tendo em vista
o que foi apurado em Investigações
Stunárias , de que trata o Decreto
n9 53.897: de 27 de abril de 1964 e
de acôrdo com a Resolução n 9 192,
de 2 de outubro de 1964, da Comissão Geral de Investigações, reeólve
APOSENTAR:

Sem prejuízo das sanções penais a
que estiver sujeito, Francisco Mangabeira no cargo de Procurador de
13 Categoria da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, fazendo jus
aos p rvoentos correspondentes ao seu
cargo, p roporcionais aos anos de serviço.
Brasília, 8 de outubro de 1964; 1439
da Independência e '76 9 da República.

Sem prejuízo das .sanções penais a
que estivenam sujeitos, fazendo jus
aos p roventos correspondentes aos
seus cargos, p roporcionais aos anos
de serviço, os seguintes servidores da
Caixa Económica Federal do Rio de
Janeiro:
Eloy Angelo • Coutinho Dutra no
cargo de Chefe de Seção, símbolo
2-C, matrícula I.1 9 600;
CASTELLO BRANCO •
SeverO • Carelli Vieira no cargo de
Chefe de Seção, símbolo 3-C, matríOtávio Gouveia de isulltões
cula n9 201;
O Presidente da República, no uso
Leo Rodrigues de Almeida no cargo de Tesoureiro, rnatrcula número das atribuições que lhe confere o
art. 79, § 1 9 , do Ato •Inst . tucionai de
1 . 302; e
9 de abril de 1964, e tendo ex vista
Joaquim Alves Costa no cargo de o : que foi apurado em Investigações
Contador, síznbolo 2-C.
.
Sumárias de que trata. o Decreto
Brasília, 8 de outubro de 1964; 1439 n9 53.897, de 27 de abril de 1964 e
da Independência e 76 9 da Repú- de acôrdo com a Resolução n9 25, de
blica.
15 de julho de 1964, da Comissão
Geral de Investigações, resolve
H. CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões
O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
art. 79 , § 19, do Ato I nstitucional de
9 de abril de 1964, e tendo em vista
o que foi apurado em Investigações
Sumárias de que trata o Decreto
n9 53.897, de 27 de abril de 1934 e
de acôrdo com a Resolução n9 19a, de
2 de outubro de 1964, da Comissão
Geral de Investigações, resolve
APosEbITAR:

Sem prejuízo das sanções penais a
que estiverem sujeitos, fazendo jus
aos proventos correspendmtes aos
Uns cargos, p roporcionais aos anos
de serviço, as seguintes srevidores da
Caixa Económica Federal do Estado
do Rio de Janeiro: •
y adir Ba r res Tavares no cargo de
Procureaor de 2 Catieáoi:a;

(Seção I - Parte I)

APOSENTAR:

Sem prejuízo das sanções penais a
que estiver sujeito, Humberto Ferreina da Silva no cargo de Caixa, letra
F, matrícula n9 4.301.10, do Quadro
de Pessoal do Banco do Brasil S.A.,
fazendo jus aos proventos correspondentes ao seu cargo, proporcionais
aos anos de serviço,
Brasília, 8 de outubro de 1964: 1439
da Independência e '76 9 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Otávio Gouveia de Bulhõ2s
O Presidente da República, no uso
das atsibuições que lhe confere o
art. 79, § 1 9, do Ato Institucional de
9 de abril de 164, e tendo em vista
o que foi apurado em Investigações
Sumárias de que trata ó Decreto
n9 53.897, de 27 de abril de 1964 e
de acôrcio com a Resolução n 9 167,
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de 23 de setembro de 1964, da Co- Pujol no
de Procurador de 3°
missão Geral de Investigações, re- Categoriacargo
da Caixa Econômica Fesolve
deral de Brasília, fazendo jus aos pro..
ventos corresp ondentes ao seu cargo,
APOSENTAR:
proporcloaais aos anos de serviço.
Sem prejuízo das sanções penais a
Brasília 9 de outubro de 1984 . 1439
que estiver sujeito, Nero de Macedc
Júnior no cargo de Procurador da da Independência e 769 da República.
Fazenda Nacional, 'do Quadro de pesH. CASTELLO BRANCO
soal do ministério da Fazenda, faOtávio Gouveia de Bulhões
zendo jus aos proventos correspondentes ao seu cargo, proporcionais
O Presidente da República, no uso
aos anos de serviço.
das atribuições que lhe confere o art.
B:asília, 8 de outubro de 1964; 1439 79. 1 9 do Ato I nstitucional de 9 da
da Independência e 769 da Repú- abril de 1964, e tendo em vista o que,
blica.
foi apurado em Investigações Sumárias de que trata o Decreto n 9 53.897,
H. C A STELLO BRANCO
.de 27 de abril de 1964, resolve
Otávio Gouveia de Bulhões
•1
DEMITIR :

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
art. 79 , § -1 9 , do Ato Institucional da
9 de abril de 1934, e tendo ein vista
o que foi apurado em •Investarações
Sumárias de que trata o Decreto
n9 53.897, de 27 de abril de 1964 e
de acôrdo com a Resolução n9 33, de
22 de julho de 1964, da Comissão
Geral de Investigações, resolve

CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões
DECRETOS' DE 9 OUTUBRO
DE 1964
O Presidente ,da República, no uso
das atribuições que lhe confere o art.
79 § l g do Ato Institucional de 9 de
abril de 1964, e tendo em vista o que
foi apurado em Investigações Sumárias de que' trata o Decreto n g 53.897,
de 27 de abril de 1964, resólve
Dniurrnt: •
João Gualberto de Noronha Martins do cargo de Escriturário, letra E,
do Quadro de Pessoal do Banco do
Brasil S.A,. sem pre j uízo das sanções penais a que estiver sujeito,
Brasília 9 de outubro de 196e . 1439
da Independência e 7U da República.
P1. CASIELLO BRANCO

Ocívio Gouveia de Bulhõcs
• O Presidente da República, no uso
das atribuições alue lhe confere o art.
79 § 1 9 do Ato Institucional de 9 de
abril de 1964, e tendo em vista o que
foi apurado em In vestigações Sumárias de que trata o Decreto n 9 53.897,
de 27 de abril de 1964, resolve
DEMITIR:

Silvio Piza Pedroza do cargo de
Procurador de 3 a categoria do Quadro do Pessoal da Caixa Econômica
Federal :asilia, sem prejuízo das
sanções nenais a que estiver sujeito.
Brasília 9 de outubro de 1964 . 1439
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões
O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe. confere o art.
79 § 19 do Ato Institucional de 9 de
abril de 1964, e tendo em vista o que
foi apurado em Investigações Sumárias de que trata o Decreto n 9 53.897,
de 27 de abril de 196a, resolve

H. CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões

APOSENTAR:

Sem prejuízo das sanções penais á
que estiver sujeito, Remoa) S:gala
no cargo de Escriturário, letra G,
matricula n9 8.745.800, do Quadro
de Pessoal do Banco do Brasil S.A.,
fazendo jus aos p roventos correspondentes ao seu cargo, proporcionais
aos anos de serviço.
Brasília, .8 de outubro de 1964: 1439
da Independência e 769 da República.
H.

Paulo Castro Cotti do cargo de Pro..
curador de • I° Categoria do Quadro
de Pessoal da Caixa Econômica Federal do Estado de São Paulo, sem
p rejuízo das sanções penais a que e.s.
tiver sujeito.
Brasília 9 de outubrs de 1964: 1439
da Independência e 769 da Repábaca.

O Presidente da República . tendo
em vista a Exposição de Motivos namero 798 de 8 de outubro de 1164,
do Ministro de Estado da Fazenda e
Parecer da Comissão Geral de Imas..
tigações,.resolve
TORNAR SEM El ELIO:
O decreto de 6 de outubro de 1964,
na p arte referente a José Godol, Norberto Pinto de Carvalho e Osmar
Paulo Dias Nunes, demitidos dos cargos de Agente Fiscal do Impôsto de
Renda nível 18, do Quadro de Pessoal de Ministério da Fazenda para
considera-los ap osentados nos. mesmos cargos e nível, nos têrmos do art.
7°, § 1 9 , do Ato Institucional de 9 de
abril de 1964, sem prejuízo das =05E3 penais a que estiverem sujeitos,
fazendo jus aos proventos correspondentes aos seus cargos , proporcionais
aos anos de serviço.
Brasília 9 de outubro de 1964: 1439
da In dep endência e 769 da República.
11. C ASTELLO BRAP"CO
Otávio Gouveia de Bulhões
O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o art.
79 § 19 do Ato Institucional de 9 de
abril de 1964, tendo em vista o que
fra apurado no Processo do Ministério da Fazenda de n9 S.C. 185.007-64,
de in vestigações sumárias procedidas
no Banco do Nordeste do Brasil S.A.
-sociedade de economia mista -,
consoante o disposto nos arts: 39 § 19
e 60 do Decreto n 9 53.897, de 27 de
abril de 1964, combinado com o art.
2. do Decreta n9 33.643 de 24 de
agasto de 1953 e sem prejuízo de outros inquéritos' ou p rocessos penais a
que estiver sujeito, resolve
DISPENSAR:

José Valdir de Aquino, do cargo de
racrituário "A", do Quadro de Pes- soai do Banco do Nordeste do Brasil
S. A., atendido o que dispõem os ortá.
142, 477 478 e 487 do Decreto-lei número 5.452 . de 1 de maio de 1943.
Brasília 9 de outubro de 1934 . 1439
da Independência e 76 9 da República.
H. CASTELLo BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões

O Presidente da República, no '.a.a
das atribuições que lhe confere o ara
79 § 1 9 ao Ato Institucional de D de
abril de 1934, e tendo em vista o que
rol ap urado em I n vestigações Sumarias de que trata o Decreto To 33.897,
de 27 de abril de 15[5:3;
APOSENTAR:
. Draurria:
Sem prejuízo das sançõe.s penais a
Gustavo
Adolfo cr en,-,:r.lho,
que estiver sujeito, Luiz Carlos Vitor corto ele Corretor
de rontlos

1
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aos, sem prejuízo das sanções penais sem prejutao das sanções penais a 2.605.900, do Quadro de Pessoal do Brasil S.A., sem prejuízo das sanções
Banco do Brasil . S.A., sem prejuízo penais a que estiver sujeito.
que estiver sujeito.
a que estiver sujeito,
das sanções penais a que estiver suBrasília, 9 de outubro de 1964; 1439
Brasília,
9
de
outubro
de
1964;
E:estlia 9 de Outubro de 1954: 143 9
jeito.
da Independência e 76.9 da República. .
ala radependência e 76 9 da Republica. 143 9 da Independência e 76° da ReI Brasília, 9 de outubro de 1964; 1439
pública.
H. CAsTELL0 BRANCO
N. Optaram) BRANCO
da Independência e 76.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Otávio Gouveia de Bulhões
Cidvio Gouveia de Bulhõcs
H. CASTELLO BRANCO
(Marie Gouvein de Bulhões
O Presidente da República, no uso
OtC2/::. 0 Gouveict de Bulhões
O Presidentb da República, no uso
O Presidente da República, no uso
das atribuiçõa, que lhe confere o ardas atribuições que lhe confere o das atribuições que lhe confere o
tigo 79, § 19 , do Ato Institucional de
art. 79, § 19 , do Ato Institucional de
O Presidente da República, no uso 9
79; § 19 , do Ato Institucional de
de abril de 1984, e tendo em vista
9 de abril de 1964, e tendo em vista art.
9 de abril de 1964, tendo em vista o das atribuições que lhe confere o art. o que foi apurado em Investigações
o que foi apurado em Investigações que- foi apurado em Investigações 7.9, § 1.9 do Ato Institucional de 9 de Sumárias de que trata o Decreto
Sumárias de que trata o Decreto . nú- Sumários de que trata o Decreto nú- abril de 1964, e tendo em vista o que
mero 53.897, de 27 de abril de 1964 mero 53.1J7, de 27 de abril de 1954, foi apurado em Investigações Sumá- n9 53.89'7, de 27 de abril de 1934. ree o Oficio no PRESI-CESIN-64/1.176, e de acôrdo com a Resolução n 9 195, rias de que trata o Decreto n. 9 53.897, solve
rio 8 de outubro de 1964, do Banco da ComisSão Geral de Ihvestigações, de 27 de abril de 1964 e o ofício n.9
Draurrna:
alo Brasil S.A., resolve
resolve:
PRESI/CESIN 64/1.176, de 8 de outuEnos
Sadock de Sá Motta do cargo
bro de 19e4, do Banco do Brasil S.A.,
Drauria:
DEMITIR:
de Escriturário, letra 1, do Banco do
resolve
•
•
Brasil S. A., saiu prejuízo das saiaJosé Carlos de Barros Carvalho,
Gilberto de Oliveira Azevedo do
DEMITIR:
gúcs penais a que estiver sujeito.
cargo de Escriturário, letra H, ma- do cargo de Fiscal Auxiliar de Impostricula, no 3.769.660, do Quadro do tos Internos, nível 13, da Parte PerBrasilie.„ 9 de outubro de 1964;
Eni Antonio Silveira do Cargo de
Pessoal do Banco do Brasil S.A. manente do Quadro de Pessoal do Escriturário,
1459 da Independência e '789 da Repúletra
H,
matricula
n.9
sem prejuízo das sanções penais a Ministério da Fazenda, em caráter
blicr
interino, sem prejuízo das sanções 2.928.300, do Quadro do Pessoal do
que estiver sujeito.
Banco
do
Brasil
S.A..,
sem
prejuízo
H. CASTELLO ERANco
penais a que estiver sujeito.
Buasília, 9 de outubro de 1964;
das sanções penais a que estiver suOtávio
Gouveia do Bulnue3
Brasília, 9 de outubro de 1964; jeito.
1439 da Independência e 76° da FP.143 9 da Independência e 76° da ReBrasília, 9 de oútubro de 1964; 1439
O Presidente da República, no uso
pública.
H. CASTELLO BRANCO
da Independência e 76P da República. das atribuições que lhe confere o arCASTELLO
BRANCO
H.
tigo 79, § 19, do Ato Institucional do
Otávio Gouveia de Bulhões
, H. CASTELL0 BRANCO •
Otávio Gouveia de Bulhões
9 de abril de 1964, e tendo em vista
OtáviO Gouveia de Bulhões
o que foi apurado em Investi nracõ^s
O Presidente da República, no uso
O Presidente da República, no uso
-Sumárias de que trata o Decreto
das atribuições que lhe - confere o das
atribuições que lhe confere o
O Presidente da República, no uso 1i9 53.897, de 27 de abril de 1964, reart. 79, § 19 , do Ato Institucional de art. 79, § 19 do Ato Institucional de
9 de abril de 1964, e tendo em vista 9 de abril de 1964, tendo em vista o das atribuições que lhe confere o art. solve
o que foi apurado em Investigações que foi apurado em Investigações 7.9, § 1.9 do Ato Institucional de 9 de
DEMITIR:
Sumárias de que trata o Decreto nú- Sumárias de que trata o Decreto nú- abril de 1964, e tendo.em vista o que
mero 53.897, de 27 de abril de 1964 mero 53.897, de 27 de abril de 1364, foi apurado em Investigações SumáOswaldo de Castro Rebelo do cargo
e o Oficio no PRESI-CESIN-64/1.176, e de actirdc corri a Resolução n o 214, rias de que trata o Decreto n.9 53.897, de Diretor do Banco de Crédito da
de 8 de outubro de 1964, do Banco de 6 de outubro de 1964, da Comis- de 27 de abril de 1964, e Con
sideran- Amazónia S. A.,- sem prejuízo das
do Brasil S.A., resolve
são Geral de Investigações, resolve do que prescreve o parágrafo único sanções penais a que estiver
do art. 5.9 do mesmo Decreto, e de
Brasília, 9 de outubro de 19641..
DEmrrm:
.
DEMITIR:
acôrdo com a Resolução n. o 135, de 10 1439 da Independência e 769 da ReadJosé de Moraes Terra do cargo de
João Olympio Alves da Silva, do de setembro de 1964, da Comissão Ge- blica.
Escriturário, letra 1, matrícula nú- cargo de Agente Fiscal do Impôste ral de Investigações, resolve
H. CASTELLO BRANCO
mero 5.709.000, do. Quadro do Pes- da Renda, nível 18, da Parte PerDEMITIR:
soal do Banco do Brasil S.A., sem manente do Quadro de Pessoal do
Otávio Gouveia de BulhOes
prejuízo das sanções penais a que Ministério da Fazenda, sem prejuízo
Evn.ndro Mona Corrêa de Menezes
das sanções penais a que estiver suestiver sujeito.
O Presidente da República, no uso
do cargo de Procurador do Conselho
Brasília, 9 de outubro de 1914; jeito.
Superior das Caixas Econômicas Fe- das atribuições que lhe confere o arBrasília, 9 de outubro de 1964; derais, sem prejuízo das sanções pe- tigo 79 , § 19, do Ato Institucional do
1439 da Independência e 76° da Re9 de abril de 1964, tendo em vista
nública.
1439 da Independência e 76° da Re- nais a que estiver sujeito.
o que foi apurado cm Investigações
pública. H. CASTELLO BRANCO
Brasília, 9 de outubro de 1964; 1439 Sumárias de que trata o Decreto
CASTELLO BRANCO
H.
da
República.
9
da
Independência
e
76.
Otávio Gouveia de Bulhões
n9 53.897, de 27 de abril do 1964, o
de acôrdo -com a Resolução no 19'7, da
Otávio Gouveia de ButhOes
H. CAsTEaao BRANCO
Comissão Geral do Investigações, reO Presidente da República, no uso
Otávio
Gouveia
de
Bulhões
solve
O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
art. 79, § 19 , do Ato Institucional d3 das atribuições que lhe confere o
APOSENTAR:
9 de abril de 1964, e tendo em vista art. 79, § 19 , do Ato Institucional de
O Presidente da República, no uso
o que foi apurado em Investigações 9 de abril de 1964, tendo em vista o das atribuições que lhe confere o art.
Sara prejuízo asa sanções penais a
Sumárias de que trata o Decreto nu. que foi apurado em Investigações 7.9 , § 1Y do Ato Institucional de 9 de que
estiver sujeito, no cargo do
mero 53.897, de 27 de abril de 1964 Sumárias de- que trata o Decreto nú- abril de 1964, e tendo em vista o que Agente
Fiscal do Inaptisto de Consue o oficio n° PRESI-CESIN-64/1.176. mero 53.897, de 27 de abril de 1964, foi apurado em Investigações Sumá- mo, Nível
16-C, da Parte Permanento
de 8 de outubro de 1964, do Banco resolve
rias de que trata o Decreto n. 9 53.897, do Quadro de Pessoal do Ministério
do Brasil S.A., resolve
de
27
de
abril
de
1964
e
o
oficio
n.9
DEMITIR:
da Fazenda, Raimundo de 2.Ioaao
PRESI/CESIN 64/1.176. de 8 de outu- Pâgo, fazendo jus aos proventos corrErarrnl:
Sem prejuízo asa sanções .penais bro de 1964, do Banco do Brasil S.A., respondentes
ao seu cargo, propor,,
que estiverem sujeitos, os seguin- resolve
Rui Carlos de Alencar, Escrituráa atas
cionais aos anos de serviço.
funcionários do Banco do Brasil
letra
E,
matricula
n°
8
865.660,
rio,
Brasília, 9 de outubro de 1964;
DEMITIR:
do Quadro do Pessoal do Banco do S.A.:
Hilmar Cândido da Costa, Escritu1439 da Independência e '769 da Repia
Brasil S.A., sem prejuízo das san- rário "H".
Armando Ziller do cargo de Escritu- blica.
ções penais a- que estiver sujeito.
Luiz Carlos Pontual de Lemos, Es- rário,
letra I, matrícula n.o 1.293.940,
H. CASTELLO Brousrco
Brasília, 9 de outubro de 1964: criturário "F".
do Quadro do Pessoal do Banco do
1 .139 da- Independência e 76 0 da ReOtário Gouveia de Bultc);
Brasília, 9 de outubro de 1964; Brasil S.A., sem prejuízo das sanções
:pública.
1439 da Independência e 76° da Re- penais a que estvler sujeito.
O Prezidentc da RepúblIca, no uso
pública.
H. CASTELLO BRANCO
Brasília, 9 de outubro de 1964; 1439 das atribuiça:“. que lhe cnfere o arBRANCO
da
República.
11.
CAsTeLLo
Otávio Gouveia de Bulhões
da Independência e 76. 9
tigo 7 9, § 19 , do Ato Institucional do
9 de abril de 1964, e • tendo em vista
Otávio Gouveia de Bulhões
BRANCO
H.
Casrnuo
O Presidente da República, no uso
o que foi apurado em Investigações
Otávio Gouveia de Bulhões
das atribuições que lhe confere o
O Presidente da República, no uso
Sumárias de. que trata o Decrete
das atribuições que lhe confere o art.
art. 79 , § 19 , do Ato Institucional
n9 53.89'7, de 27 de abril de 1964, re -,
9 de abril de 1964, e tendo em vista 7.9, § 1.9 do Ato institucional de 9 de - O Presidente da República, no uso solve
o que foi apurado em Investigações abril de 1964, e tendo em vista o que das atribuições que lhe confere o art.
APOSENTAR:
Sumárias de que trata o Decreto nú- foi apurado êm Investigações Sumá- 7.9, § 1.9 do Ato Institucion al de 9 de
mero 53.897, de 2'7 de abril de 1964 rias de que trata o Decreto n. 9 53.897, abril de 1964, e tendo em vista o aue
Fazendo jus aos proventos corrase o Oficio no PRESI-CESIN-64/1.176 de 27 de abril. de 1964 e o oficio n.9 foi apurado em Investigações Sumá- p-ondentes aos seus cargos, proporcloa
de 8 de outubro de 1964, do Banco PRSSI/CWN 64/1.176, de 8 de outu- rias de que trata o Decreto n. 9 53.897, nais aos anos de serviço, sem prejuízo
da Brasil S.A., resolve
das .sanções penais a que estiverem
bro de :94, do Banco do Brasil S.A., de 27 de- abril de 1964, resolve
sujeitos, os seguintes funcionários do
resolve
Dravirrnt;
DEMITIR:
Banco do Brasil S. A.:
DEMITIR:
Waldir Ximenes de Farias do carAlvimar Figueira da Fonseca no
Raymundo
de
Alcântara
Figueira
do
go de Fiscal-Visitador, letra I, macarcargo de Escriturário, letra "P":
Edgar Guimarães do Valia do
trícula n9 9.668.280, do Quadro do go de Arquiteta, letra, H, Matrícula n.9 carg o de Chefe de Seção do Banco do
re:soal de Banco do Brasil S.A.,
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• Villmo Trindade de Oliveira no
ougo de Eecriturario, letra "H";
Geraldo Marques no cargo de Eisariturátlo, letra "F"; e
1 Antunes Queiroz Oha•ves no cargo
de Escriturário, letra "D".
Brunia, 9 de outubro de 1944s
i143 9 da Independsecia e 769 da República.
H. aterELLo BaARco
Otávio Gouveia de Bulhões

oreto-lei no 5.452 de 1 de maio de
1943.
Brasillas 9 de outubro de 1964; 1439
da Independencia e 76 0 da Repúblioa.
H. Cessemo Bisamo
.

Otávio Gouveia de Bulhões
.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe nfere o art.
79 5 19 do Ato Institucional de 9 de
abril de 1964, tendo em vista o que
foi apurado no Processo do Miasterio da Fazenda de n° 8.0.185.007-64,
de investigações sumárias procedidas
no Banco do Nordeste do Brasil 8. A.
- sociedade de economia mista -,
consoante o disposto nos arte. 39
19 e 89 do Decreto ri' 53.897 de 27 de
abril de 1964, combinado com o art.
13 do Decreto no 33.643 de 24 de'a gõsto de 1953, e sem prejuízo de outras
Inquéritos ou processas penais a que
estiver sujeito, resolve
~esmo
ElAsio Arimatéla Ribeiro, do cargo
de Escriturário "A", do quadro do
pessoal do Banco, do Nordeste do
Brasil S. A., atendido o que dispõem
os arte: 142. 477. 478 e 487 do Decreto-lei e9 5.452 de I de maio de
194à.
•
Brasília, 9-de outubro de 1964; 1439
da Independência e 760 da República.
H. Cantes° Bausco
Otdvio Gouvela de Bulhões

O presidente da República, no uso
dag atribuições que lhe confere o art.
79 19 do Ato Institucional de de
abril de 1984, tendo em vista o que
foi apurado no Processo do Ministério da Fazenda de re 8.0.185.007-64,
de investigações sumárias procedidas
no Banco do Nordeste do Brasil d. A.
- sociedade de economia, mista
consoante o disposto nos arte. 39
1 9 e 69 do Decreto W 53.897 de 27 de
abril de 1964, combinado com o art.
13 do Decreto no 33.643 de 24 de a g st° de 1953, e sem prejuízo de • outros
inquéritos ou processos penais a que.
estiver sujeito, resolve

O Presidente da República, no uso
,das atribuições que lhe conterei o arDisibrasAR:
itero 79, II 19, do Ato Institucional de
9 de abril de 1964, tendo em vista
Fernando Juarez Ramos do corgo
o que foi apurado em Investigações
de Escriturário "E". do (Me dro de
Sumários de que trata o Decreto
pessoal do Banco do Nordeste do
ele 53.897. de 27 • de abril de 1964, e
Brasil S. A., atendido o que disp3ena
de &cerdo tom a ResoluçÃo W 156,
os arte. 142, 477, 478 e 4e7 do Dede 21 de setembro de 1964, do caniscreto-lei W 8.452 de 1 de maio de.
1943.
t
• elo Geral de Inves igações, resolve
Brasília, 9 de outubro de 1964; 1439
Apostema:
da Independência, e 760 da República.
Sem prejuízo das sanções penais a
H. CAarEtto BRANCo
f que estiver sujeito, no cargo de
Otávio Gouveia de Bulhões
'Servente, Nivel 5, da Parte Forma' Inente do Quadro de Pessoal do Mi1 galdério da Fazenda, Joaquim dos
O Presidente da República, no uso
feantos Filho, fazendo jus aos prevendas atribuições que lhe rtonfere o art.
i tos correspondentes ao seu eargoepro79 1 19 do Ato Ineitucional de 9 de
porcionats aos anos de serviço.
•abril de 1964; tendo em vista o que
foi apurado no Processo do leniste-.
Brasilia, 9 de outubro dp 1964:
rio da Fazenda de ri° 8.0. 185.007-64,
.1439 da Independencia e 78 9 da. Repúde inveeigações sumáriaa procedidas
•
•blica.
no Banco do Nordeste do Brasil S. A.
11. Ceszeun Bitaxco
- sociedade de economia mista --,
• O Presidente da RepúblSca, no uso consoante
o disposto nos arte, 39 5
Otávio Gouveia de Bülhões •
das atribuições que lhe- confere o art. 19 e 69 do Decreto
W. 53.697 de 27 de
79 1 19 do Ato Initituclorial de 9 de abril de 1964, combinado
com o art.
O Presidente da República, no uso abril de 1964, tendo em vista o que le do Decreto no 33.643 de 24
de a gesdas atribuições mie lhe confere o foi apuredo o Proceaso do Ministé- to de 1911, e rem
prejuiee de outras
art. '79 5 19 do Ato Instituatozial de rio da Fazenda "de no 8.0.185.007-84, inquéritos ou
penais a que
9 de abril de 1884, tendo em vista o de investigações sumárias procedidas estire: sujeito, proczzscs
resolve
que foi apurado no Processo do Mi- no Banco do Nordeste do Brasil S. A.
nistéelo. da Fazenda de
- sociedade de economia nesta -•
Daoresso;
•n9 S. G. 185.007-64, de investigações consoante o disposto nos arte. 3 9 5
53.897
de
27
de
Roberto
Tavares souto Maior, do
sumárias procedidas no Banco do 19 e 89 do Decreto IP
Nordeste do Brasil o. A. - sOciedade abril de 1964, combinado com o art. cargo. de acritureno Auxiler
de economia mista; consoante O 13 do Decreto no 32.643 de 4 de mes- do auadro de peszoal do Banco de
disposto nos arta. 39 I 19 e 69 do De- to de 1933, e senfeorejuiso de outrus .Nordeste do Brasil S. 4., atencildo o
creto n9 53.891, de 27 de abril de 1964, inquéritos ou processes penas a que que dispõem xis art. 142, 477. '478 e
487 do Decreto-lei n9 5.452 de 19 de
combinado com o art. 13 do. Decreto estiver sujeito, resolve
mato de 1943.
isso 33.643 de 24 de agasto de 1053. e
Disrnesaa;
,sem prejuízo de outros inquérito; ou
9 de outubro de 1964: 1439
processos penai& -a que estiver sujeito,
José Soares Ximenes. do cargo de daBrasília,
independência e 76 0 da Rcpuolica.
Escriturário Auxiliar "B", do quadro
•resolve
E. CASTELLo BRANco
do pessoal do Banco do Norde.ste do
Datiessea:
Brasil S.A., atendido o que dispõem
Otávio Gouvete de Bulhões .
arte. 142, 477. 478 e 487 do DecreFrancisco Derry Pereira, • do cargo os
maio de 1943.
to-lei
no
5.452,
de
19
de
de Escriturário Auxiliar 93", do QuaO Presidente da República, ne uso
Brasília, 9 de outubro de 1964; •elo das
dro de Pessoal do Banco do Nordeste
stribu:V5s que lhe confete o arL.
do Brasil S. A., atendido o que dis- do Independência e 760 da República. 79 I 19 do Ato Institucional de 9 de
põem os arta. 142, 477, 478 e 487 do
H. CASTELLO BRANCO
abril de 1964, tendo em sista o que
Decreto-lei no 5.452, de 1 de meie de
1z.. apurado no Proceeso do MinisteOtaSIO Gouvcia de Bulhões
1943.
rio da Fazenda de nu S.0.183.007-64,
• Brasília, 9- de outubro de 1904;
O Presidente da, República, no uso, de investiaações sumerlas procedidas
14:s da Independência e 769 da Repú- das atribuições que lhe confere o art. no Brinco do-Nordeete do Brasil S. A.
blica.
79 5 19 do Ato Institucional de 9 de - sociedade de economia misto...s.?*
~II de 1984, tendo em vista o que consoante o disposto nos arte. 3 e 5
ie H. CASTELLO Nemo
foi apurado no Processo do Ministé- 19 e 69 do Decreto no 53.897 de 27 de
de 1964, combinado com o art.
Otávio Gouveia de Bulhões
rio da Fazenda de n° 8.0.185.007-64. abril
de investigações sumárias procedidas 13 do Decreto n9 33.643 de 24 de assesto
de
1953, e sem pre julea de outros
O Presidente da República, no uso no Banco do Nordeste do Brasil 3. A.
das atribuições que lhe confere o art: - sociedade de economia mista --e Inquéritos ou processos penais* a que
79 5 19 do Ato Institucional de S de consoante o disposto nas arte. ee 5 estiver sujeito, resolve
abril de 1964, tendo em vista o sue 19 e 69 do Deerrto II9 53. 7 de 27 de • Dzsezissee1
l'ol apurado no Processo do Miniete- abril de 1984. combinado com o art.
rio da Fazenda de n° S.(. 185.007-64, 13 do Decreto i9 33.643 de 24 de agõs- • Lula Goreaga Ferreira, do cargo de
de Investigações sumárias procedidas to de 1953, e sem prejuízo de outros Escriturário Auxiliar "A" da quadro
no Banco do Nordeste do Brasil 8. A. inquéritos- ou •processos penais r, que de pessoal do. Banco do Nordeste do
Brasil S. A., atendido o que dispõem
- sociedade de economia mista -, estiver sujeito, resolve
os arta: 142. 477, 478 e- 487 do Deconsoante o disposto nos afta.' 3° I
DISPENSAR:
cretolei no 5.452, de 1 de maio -de
19 e 69 do Decreto n o 53.897 de 27 de
abril de 1964, combinado com o art.
A6010 Flávio Correra, do cargo de 1-'3.
13 do Decreto . n9 33.643 de 24 de ages- Escriturário Auxiliai "A", do quadro
9 de outubro de 2964; 1439
to de 1953, e sem prejuieo de outros de pessoal do Banco do Nordeste daBraúna,
Independência e 76 0 da República
Inquéritos. ou processos penais a que do Brasil S.-A., -atendido o que disestiver sujeito, resolve
põem os arte. 142, 477, '478 e 487 tio e H. Cesorszo BRANCO
Decreto-lei 11 9 5.452 de 1 de maio de
Otávio Gouveta de Bulhões
DIsPENSAR:
1943.
Dercy Leite de Oliveira, do cargo
Brasilie 9 de outubro de 1964; 1439- • O Presidente da República, no uso
de Escriturário "B", do quadro de da Indepepdêncea e.76° da Repúbliee. das atribuições que lhe confere o art.
pessoal do Banco do Nordeste do • H. ensturo num°
79 5 19 do Ato Institucional de 9 de
Brasil S. A., atendido o que dispõem
abril de 1964, tendo em vista o q•ie
os arte 142, 477, 478 e 487 do De_
• Otávio Gouvelet de Bulliões • • : fel. ap.urado
. no Processo do Minietéf

• " " • • •

Outubro de 1964 9207
rio da Fazenda de n° S.C.185.007-64,
de Investigações sumárias procedidas
no Banco do Nordeste do Brasil S. A.
- sociedade de economia, mista -,
consoante o disposto nos arte. 3 9 1
19 e 89 do Decreto re 53.897 de 27 de
abril de 1964, combinado com o art.
13 do Decreto n 9 33.643 de 24 de agõsto de 1953, e sem prejuizo de outros
Inquéritos ou processos penais a que
estiver sujeito, resolve
• DISPENSAR:

k

Petrticlo Legai, do cargo de Escriturário Auxiliar "B", do quadro de:
pessoal do Banco do Nordeste do:
Brasil S. A.. atendido o que depSens`
os arte. 142, 477, 478 e 487 do De-'
creto-les nt 5.452 de 1 de maio de
1913.
,
Brasília, 9 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 76° da República.
H. Camilo BRANCO
Otdvio Govveia de Bulhões
O Presidente da República, no uso
das atributo:ias' que lhe confere o art.
79 5 19 do Ato Institucional de 9 de
abril de 1964, tendo em vista o que
foi apurado no Processo do Ministério da Fazenda de n° 8.0.185.007-e_
65,
de Investigações sumeliks 4"cediu"
no Banco de Nordeste do Brasil
S. A.
- sociedade de economia mista
consoante o dLsposSo nos arte 39 g
19 e 69 do Decreto n9 53.897 de 27 de
abril de 1964, combinado com o art.
13 do Decreto no 33.643 de 24 de agõso de 1933, e sem prejuízo de outros
inquéritos ou processos penais a que
estiver sujeito, resolve
DiSPENsAR:

Joé de Ribamar Viana, do cargo
de Escriturário "C", do quadro de
pessoal do Banco do Nordeste do
Brasil S. A., atendido o que dispõem
Os arte 142, 477, 478 e 487 do Decreto-lei n9 5.452 de 1 de maio de
1943.
Bra.silia. 9 de outubro de 1964; '1439
do, Independência e 76° da República.,
E. CAsTemo fle•e°
•

Otávio GOuveia de Bulhões

O Presidente da República, nó uso
das atribuições que lhe confere o oXt.
79 5 19 tio Ate la-titucional de 9 de

abril de 1961, tendo em vista o que*
foi apurado n.. Processo do Ministério da Fazenda, de n° 8.0.185.007-64„
de : setigações sumárias procedidas
eu:O-Banco cio Nordeste do Brasil S. A.
- eciedade de economia _nista -,
consoante o disposto nos arte 3 9 1
19 e 89 do Decreto no 53.897 de 27 de
abril de 1964, combinado com o ant.
13 do Decreto no 33.643 de 2e de ag6Sto de 1953, e sem prejuízo de outros
inquéritos ou processos penais a que
estiver sujeito, resolve
.DISPENSAR:

Antoniel Queiroz, dó cargo de Es.,
criturário Auxiliar 93", do quadro de
Peeseal do Banco do Nordeste do
Brasil S. A., atendido o que dispõem
os arte. 142, 477, 478 e 487 do Decreto-lei no 5.452 de 1 de inalo de
1943.
Britara. 9 de outubro de 1964; 1439
da indep endência e 760 da República..
H. Ceseteto BRANCO
.
•
. 0t4olo Gouveia de BulhõeR

O Presidente da República, no uso
das atribu i ções que
lhe confere o art.
79 11 19 do Ato Institucional de'
. de
abril de 1964, tendo em vista o que
foi apurado no Processo do Ministério da Fazenda de no 8.0383.007-64,
de investigações sumárias procedidas
no Banco dc Nordeste do Brasil S. A.
r- sociedade de economia mista
cen.soante o' disposto nos arte. es •
19 e 89 do Decreto si' 53.897 de 27 de
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Outubro de 1964

O Presidente da República, no uso
outros inquéritos ou processos penais
MINISTÉRIO
a coei estiva sujeito, resolve das atribuições que lhe confere o art.
do
Ato
Institucional
de
9
de
DA VIAÇA0 E OBRAS
7 9 § 1°
lio de 1953, e sem prejuízo de outros
DISPENSAR:
abril de 1964, tendo em vista o que
ineueeites ou processos penais a ej
PÚBLMAS
foi
apurado
no
Processo
do
Ministê.
Jog o Evangelista de Sousa Guerestiver ujeito, resolve
ra, do cargo de Escriturário "E" do rio da Fazenda de 519 S.C. 185.007-64
quadro da Pessoal do Banco do Nor- de investigaeões sumárias procedidas (') DECRETO DE 7 DE OUTUBSe3
SPEET:, iír,;
nc, Banco do Nordeste do Brasil S.A.
DE 1964
deste do Brasil S.A.
— sociedade cie econom:a mista —,
Aliiedo Pereira Batista, do cargo
Beasilia, 9 ia outubro de 1934; 1139 con eoente o disposto nas acta. 39 e 19
O Presidente da República, no uso
ele Escriturário Auxiliar "B", do qua9 da República. e 69 do Dec.eto n° 53.897 de 27 de das atribuições que lhe confere o ardre de pessoal do Banco do Nordeste da Innependência e 78
abril de 1934, combinado com o art. tigo sétimo, peoilerafo primeiro,
H. Cisme° Bruneco
cln Brasil S. A. atendido o que dis13 do Decreto n° 33.613 de 24 de Ato Institucional de 9 de (Varri da
põem os arts. 142, 477, 478 e 487 do
Gouveia
de
Bulhões
agersto de 1953 com fundamento no 1284, resolve
Otávio
Dzereto-lei n9 5.452 de 1 de maio de
reto-lei n9 5.452 de
art. 482 do Dec
1943.
Deeinm:
O Presidente da República, no uso 1 de maio do 1943, e sem prejuízo de
Biasília. 9 de outubro de 1964; 1139 das atribuições que lhe confere o art. outros inquéritos ou processos penais
Do
quadro de servidores cia ComIneepenCiéneia e 76° da Lepáblica. 7 9 e 1' da Ato Institucional de 9 de a que estiver sujeito, resolve
panhia, Nacional de Navegação (esse
abril de 1961, tendo em vista o que
Leira — Autarquia Federal, tendo tua
H. CASTELLO BRANCO
foi apurado no Processo do MinistéDISPENSAR:
v.sta o que :roi apurado nas invesrio da Fa2.211da de n9 S.C. 185.007-64
Otc;vio Gouveia de Bulhões
tigações sum.é,rias de que trata o Do..
de investigações sumárias procedidas
Elie.er Fianciseo de Lyra, do car- ereto no 53.e97, de 27 de abril cts
no Benco do Nordeste do Brasil S.A.
• O Presiden'e da República, no uso — sociedade de economia mista —, go de Escriturário Auxiliar "A" do 1964, que regedamenta aquêle ertieco
cies atribu'ções que lhe confere o art. comoan i e o disposto nos arfa. 3 9 e 19 quadro de pessoal do Banco do Nor- e sem prejuivo dae sanções peneis a
que estiverem sujeitos, es seguintee
4. 7e e 1 9 do Ato In.titucional de i, de e 69 do Decreto n° 53.897 de 27 de deste do B:a.sil S.A.
servidores:
abril de 1961, tendo em vista o que abril de 1951, combinado com o art.
Brasília, 9 de outubro de 1964; 1439
foi opurado no Processo do Ministé- 13 do Decreto ri'? 33.643 de. 24 de
Moço de convés - João Marinho
da
Independência
e
769
da
República.
rio da Fazenda de n° S.C.185.007 - 61, nesta do 1953 com fundamento no
dos Santas.
reto-lei n9 5.452 . de
de investigações sumárias procedidas art. 482 do Dec
CASTELLO
BRANCO
H.
Cozínhe.ro - Sebeetião Aleixo Cano Banco do Nordeste do Brasil S. A. 1 de maio de 1943, e sem prejuízo de
Otávio Colmeia de Bulhões
— sociedade de economia mista —, outros inquéritos ou processos penais
mic,M0;enheiro — Joeé Narciso Legar..
consoante o disposto nos arts. 3 9 e a que estiver sujeito, resolve
O Presidente da República, no uso til.
19 e 69 do Decreto n9 53.897 de 27 de
DISPEIN:SAR:
Cozinheiro
zinheiro — Manoel Madalena
das atribuições que lhe confere o are. piti
abril de 1964, combinado com o art.
Mário Aguiar Pereira Filho , do car- 79 e 1° do Ato Institucional de 9 de
13 do Ie ereto 11 9 33.643 de 24 de a gõsAj. de Cozinha — Waldemero Ne.'
to de 1953, e sem prejuízo de outros go de Escriturário Auxiliar "A" do abril de 1964, tendo em va o que grão
Medeiros.
inquéritos ou processos penais a que quadro de Pessoal do Banco do Nor- foi apurado no Processo do MinistéAj. de Cozinho, — Agenor Tenúrio
rio da Fazenda de n9 S.C. 185.007-64
deste do Brasil S.A.
estiver sujeito, resolve
de investigações siunárias procedidas de Paula.
Bre:dila, 9 de outubro de 1964; 1439 no Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Aj. de Cozinha — Regineldo De.'
DISPENSAR:
da Independência e 769 da República. _ sociedade de economia mista —, zerra da Silva.
consoante o disposto nos esta. 3 9 e 1,9
Ar. cio Cozillia — Beinecian Alva
Ayrton Diegenes Ivo TJbirajara, do
H. CASTELLO BRANCO
ealgo de Escriturário Auxil iar "B",
e 69 do Decreto n° 53.897 de 27 de da Silva.
Otávio
Gouvcia
de
Bulhões
9
64,
combinado
com
o
art.
abril de 1.
do quadro de pessoal do Banco do
Aj. de Cozinha — Altair Soeres de
13 do Derreto 119 33.643 de 24 de
Ncrdesto do Brall S. A. atendido o
O Presidente da República, no uso ageesto de 1953 , sem prejuízo de ou- Souza.
que aispeiern es acta 142:. 477, 478 e das atribuiçees que lhe confere o art.
Aj. .de Cozinha — José :e/anta Gon487 do Decreio_lei n9 5.152 de 1 de 79 e 1° do Ato Institucional de 9 de tros inquéritos ou processos, penais a
resolve
que
estiver
sujeito.
maio de 1943.
Aj. de Cozinha — Antonio Lemas
abril de 1964, tendo em vista o que
Neto.
ni
Prost:ta. 9 de outubro de 1964; 1439 foi apurado no Processo do MinistéDESTITUIR:
T feiro - Murilo Bonifácio dee
da IndependCrela e 76° da Rept:lana. rio da Fazenda de n9 S.C. 185.007-64
veirvraaaiifeiro
Sil
de investigações sumárias procedidas
Tenieon Soares de 0E. •
José Julio Cavaleante da cargo de
II. CASTELLO Baixe°
no Banco do Nordeste do Brasil S.A.
— sociedade de economia mista —, Diretor do Banco do Nordeste do BraG'áziio Gouveia dc Bulhões
—
9
e
le
Teefelro
Edmundo Marquee et-1
cen.soante o disposto nos arts. 3
sil S.A.
Silva.
e 69 do Decreto IV 53.897 de 27 de
Brasília, 9 de outubro de 1964: 1439
O Presidente da República, no uso abril de 1964, combinado com o art.
Taifelro — José Ribeiro Lopes.
tine atribteções que lhe confere c, art. 13 do Decreto n9 33.643 de 24 de da Independencia e 769 da República.
— Sebastião da Silvo. As79 r 19 do Ato In titueional de 3 de apiesto de 1953 com fundamento no
su
iTaçaãi ofe.ir°
CASTI:1I
O
BRANCO
H.
abre. de 193 .(', tendo em vista o que art. 482 do Decreto-lei n9 5.152 de
Taifeiro - Edmilson Ferceira
foi apurado no Processo do Ministé- 1 de maio de, 1e43, e sem prejuízo de
• Otávio Gouveia de Eullsõe,s
Costa.
rio da Fazenda de n° S.O. 1E5.007-64, outros inqueritos ou processos penais
Franeisioo Foreira da
Taifeiro
dc inve.stisações siunárlas precedidas a que estiver sujeito . resolve
Silva Filho.
' DECRETOS DE 6 De; OUTUBRO
no . 3ane do Nordeste do Brasil S. A.
Taifeiro
João Barros der, Sane.
DE 1964
DISPENSAR :
sociedede da economia mista —,
tos.
een oienie o disposto nos afta. 39 e
Francisco Aramie Uitira de Olivei- (Publicados no Diário oficial de 7 de
Taifeiro — Lourival Beeerra
1 2 e 69 do Decreto n9 53.297 cie 27 de ra Paiva, do eareo de Escriturário
Silva.
outubro de 1984)
aneil de 1954, combinado cem o art. Auxiliar "A" do quadro de Pessoal do
Josiemer Ficeleleues Mar.
E; de Dce reto 2.843 de 24 de ,..gós- Banno do Nordeste do Brasil S.A.
Retificação
to de 1.13, e rem prejuízo de ounios
Taifeiro Soteeo Jovino da Silva,
9 de outubro de 1964; 1139
inquérito s, ou prece:sisos p enais a etre daBrasília,
Taifeiro — Walter Soares Marche,.
i a e 769 da República.
Independênc
coluna,
no
Na
página
9.086
•
41'
est iver sujeito, resolve
severino José do ü.
Taifeiro
Asecifo
Dutra
Nicacio,
oni
decreto
de
CASTELLO
BRANCO
H.
Taifeiro — Grictoieno Bit teneourt.
de se lê: Advogado, letra. C ... —
Disersisan:
Taifeiro
Ary (10 Paina.
Otávio Gouveia de Bulhões
Leia-se: Advogado, letra G...
José Bertoldo dos san.
Taifeiro
Antenio Arag,ão Filho, do cargo de
O Presidente da República, no uso
Na página 9.086, 1 coluna, no de- tos.
F c-tater:rio "C", do quadro de pesdas atribuições que lhe confere o art. creto de Filiciano Araújo — e ouTa:feiro •- Júlio Cesar "?IneeS.
seel do Banco do Nerdeste do
Taifeiro -- José Dias David.
9 e 1° do Ato Institucional de 9 de tros, onde se lê: Fiel de Tesoureiro...
S. A., atendido o que dispõem os arts. 7ebril
de 1964, tendo em vista o que — Leia-se: Fiel do Tesouro...
Talfeine — Jaime Barreto Pedxote.
142, 477. 478 e 487 do Decreto-lei foi apurado
no Processo do MinistéAlmerindo Adelino.
Taifeiro
ne 3.452 de 1 cie maio de 1943.
2e coluna, no decreto de Augusto
rio da Fasonda de n 9 S.O. 185.007-64
Taifalco — Gereldo Marques Bnee
Brasília, 9 de outubro de -164; 1429 de , investigações .sumárias procedidas Drumond, onde se lê: Nível
tos.
inetependeenila e 76° cia Repetlica. no Benco do Nordeste do Brasil S.A. — Leiaise: Nível 18 - E... — Na 3° coTaifeiro — Gerson Sabino doe Sen.
socieclaciie de economia mista —, luna , no decreto de Adelino Casais — tos.
H. CASTELLO BRANCO
e
19
9
coneoante o dispest° nos arts. 3
e outros, onde se lê: Luiz Vlegas da
Taifeíro — Edson da Moto. Oli.
Leia- veira.
e 69 do Dceieto n° 53.897 de 27 de Motta Lima,... letra. "O".
Otávio Gouveia dc
abril de 1934, combinado com o art. se Luiz Viegas da Moita Lima, letal
Taifeiro — Zilwar Marques
13 do Decreto n9 33.643 de 24 de
Reis.
O Prceidente da Repelidas, no uso aged.to de 1953 com fundamento no
Taifeiro — Walter Mote e silva. •
deis etribuições mie lho, confere o art. art. 483 do Dec
reto-lei 329 5.452 de
DECRETO
DE
7
DE
OUTUBRO
João
Ludgero
Feerciro„
Taifeiro
1° da Ato. Inetitueional de 3 da 1 de meie, de 1913, e sem prejuízode
DE 1964
Tnifeiro -- Amadeu de Almeida.
abril cle 1324, tendo em v:sia o que outros inquéritos cu jkocessos penais
Sebastião Bezerra de.
Taifeiro
fel apurado no Processo do Ministé- e que estiver -sujeito, resolve
(publicado no Diário Oficial de 8 de Silvei,
rio cie Froenda de ne S.C. 185.007-64
DISPENSAR:
outubro de 1964)
Talfeiro -- Manoel Pedro Vontee„
cie invest i gações surnerias procedidas
Severino Coriela de
Aristeu Barreto de Almeida,. do carno Eeneo do Nordeste ao Brasil S.A.
Taifeiro
sociedade de economia mista —, oeeki. TDE e C" do quadro de pessoal
Retificação
Freitas.
Taifeiro — Lindolfo dos P.1PSOi
e.(rdeiente o idispesto nos vrts. 39 § 19 do Banco do Nordeste do Brasil S.A.
o 6' do Decreto n° 53.397 de '21 de
No, página 9.138, 1° coluna, no de- Soares.
de
outubro
de
1964;
1439
9
:ensina,
de 1964, combinado com o art.
Taifeiro — Antonio Sarmareho.
creto de Gilberto Augusto Corrêa •F i
lei da Decreto n° 33.6d3 de 24 do da Independência e 769 da República.
Talfeiro — José Edson Entesta da
-lho,.—ndes16:FicaldeIm1953
com
fundamento
no
' ; 'St. .) do
H. CASTELLO BRANCO
postos Internos... — Leia-se; Fiscal Silva.
vet. 482 do peereto-lei n9 5.452 de
Taiielro - Jadir Souza Amo/em.
Auxiliar de Impostos Internos_
Otávio Gouvoia d,r Bulhõzs
e de meia de, 1943, e sem prejuízo do.
obril de 1961, combinado com o art.
13 do Decreto n 9 33.643 de 24 de <igtis-

