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ATA DA 164a. REUNIÃO PLEN}RIA 

(19a./?1) 

Aos dez dias do mês de fevereiro de 19?1 em sua sede no 

Palácio Tiradentes 59 andar, pelas 09.00 horas sob a Presi

dência do Cons. AZte. BENJAMI SO Rt secretariada pela Secre 

tária-GeraZ Prof. ALMA ALBERTINA DE CASTRO FIGUEIREDO re

sentes ainda os Conselheiros Prof. ELOYWALDO CHAGAS E OLI

VEIRA, A lte. ARY DOS SANTOS RONGEL, Gen. MOACIR ARAUJO LOPES, 

Prof. HU BERTO GRANDE, Pe. FRANCISCO LE E LOPES, Prof. ALVARO 

MOITINHO NEIVA, Dr. GERALDO MONTEDÔNIO BEZERRA DE ENEZES , 

reuniu-se mais uma vez a Comissão Nacional de Moral e Civismo. 

Abertos os trabalhos, o Sr. Cons. Presidente, declarando fa

zê-to como homenagem aos Companheiros do Colegiado convidou 

delicadamente o Cons . Gen. oacir Lopes para diri ir os traba 

lhos daquela reunião . Negando-se êste a aceitar o convite, 

por não ser medida legal o Presidente transmitiu-o ao Cons. 

Eloy~aldo Chagas de Oliveira que eclarou atenciosamente ace 

der, determinando logo em se. uida a leitura das Atas das Reu

niões anteriores. Estas, de n9s 162 e 163, relativas às Reu

nioes do dia 5 do corrente foram -iidas e aprovadas . A esta 

altura deu entrada no Plenário o Dr. Geraldo Montedônio Be-

que antes nomeado naquela ocasião como 

salientou o Sr . Cons . Presidente~ vinha assumir o seu lugar 

na Comis s ão, sendo recebido e cumprimentado por todos , anun 

ciando o Sr. Cons. Presidente que oportunamente S . Excia . se

ria em nome da Casa pelo Cons. Pe. Lem~o es logo 

ue êsse ilustre Conselheiro desse or sua vez entrada no re-

cinto. O Cons . Diriaente dos Trabalhos a seguir solicitou 

à Sra. Secretária que procedesse a leitura do Termo de Posse 

do Dr . Geraldo Montedônio Bezerra de enezes nomeado por De

creto do Exmo. Sr. Presidente da República publicado no .o . 
de 20-11-69, para exercer por quatro anos a função de embro 

da CNMC na vaga decorrente da exoneração, a pedido, do Prof. 

iguel Reale. Passou-se então à leitura do Ex ediente ~u_e~----

constou o segu"nte: 1) minuta de of{cio dirigido ao Prof. 

João ias de Souza Filho de Sorocaba, São Paulo agradecen o 

sua carta de 1-5-?0 e prestan o as informações nela soZ~ita-1 

as· 2) minuta de of{cio a ser dirigido ao iretor do ne ar

tamento Cultural do Clube ilitar Ten. el. APiValdo Silvei-
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ra Fontes~ agradecendo a aomuniaaç-o contida no of{a·o de 27-1-

71, sôbre o Curso de Preparação para Pro_f"es·sôres de Educação .Mg_ 

ral e r{viaa: 3) minuta de of{aio a ser dirigido ao ~r. Ol{

vio Stersa~ aaradeaendo sugestões suas remetidas através do 

G.M. BR/SEPAR/11314/70 : 4) minuta de of{aio a ser dirigido a 

Prof. Amélia Foggia Gomes respondendo consulta sôbre a Bandei

ra Nacional. trasmitida' através do of{aio n9 381/SERP da Se

ção de Relações Públicas do Quartel General do III Ex.~ em Pôr

to Alegre ~ encaminhado à CN C pelo GAB-MEC n9 15/71· 5) minuta 

de of{aio aomuniaan o ao rhefe do Gabinete do EC~ em resposta 

ao of{aio n9 44 de 28-1-71 a apresentação da serviaora LEON

riE LEA CORREIA L AL nesta Comiss-o no dia 3 de fevereiro cor

rente: 6) minuta de of{aio-restituição ao Exmo. Sr . inistro 

da Educa ão e Cultura relativo à pretensão dos Professôres de 

Educação F{siaa do Paraná no sentido do leaionamento da Cadeira 

de Educação oral e C{viaa e enaam1~nhamento do Parecer ;.~ 5/ 

71~ aonstqnte do Proa. 255.563/70/MEC. Conaluido o Expediente~ 

solicitou a palavra o Cons. Prof. Neiva que a propósito de 

uma explicação dada pelo Cons. Alte . Sodré ,ao nôvo Conselheiro~ 

Prof. Geraldo ontedônio Bezerra de enezes~ sôbre sua determi

nação ~e se manterem separadas as unções de Vice-Presidente e 

de irigente do Setor de Im lantação e Manuten ão da Doutrina~ 

discorreu sôbre a matéria no sentido de ju tifiaar sua oposi 

ção ao ~~naionado decisório. Achava louvável a intenção da Pre 

sidência de poupar o Cons. Alte~ Rangel . no exerc-ício da Vice

Presidência~ da acumulação destas com as funções do Setor de Im 

plantação e Manutenção da Doutrina~ consideradas as alegadas ra 

zões de enfermidade em pe ssoa de sua fam-ília mas nõo podia dei 

xar de se curvar à letra do Regulamento~ que mantivera a unida

de das duas funcões. Estendia-se ainda o Cons . Prof. ~eiva em 

considerações sôbre o assunto~ uando a propósito de determina 

da passagem de sua alocução relativa ao episód"o da substitui

çao da Presidência da Casa .foi aparteado pelo Cons . Gen oa

cir Lopes que se referiu à posição que naquela ocasião assu

mira sendo por sua vez aparteado pelo Cons . PPof. Eloywaldo 

rhagas de Oliveira a propósito do conceito de "chefia " , em

pregado pelo Gen. "oacir Lopes em relação ao exeraí.cio da 

Presidência da Comissão . Igualmente interveio nos debates o 

Çons. Pe. Leme Lo es sugertndo a proposição de emendas ao Re

gulamento por parte do Conselho inclusive na parte comentada 
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pelo Cons~ Prof. Neiva. Como iste continuasse com a palavra I 
mas dado o adiantado da hora o Sr. dirigente dos 

solicitou-lhe o adiamento de suas explicações para a 

trabalhos 

Reunião 

seguinte, no que foi atendido, dando-se então por encerrada a 

eunião, marcada outra para as 10.50 horas. Lavrando, eu 

ALMA ALBERTINA DE CASTRO FIGUEIREDO, Secretária-Geral da C MC a 

presente Ata, Zida e aprovada .foi a mesma assinada pelos Conse 

Zheiros presentes, cujas assinaturas figuram a seguir. 

(a} Alte. 

Pro f. 
A Zte. 

Gen . 

Pro f. 
Pe. 

Pro f. 
Dr. 

BENJA IN SODRt 

ELOYWALDO CHAGAS DE OLIVEIRA 

ARY DOS SANTOS RONGEL 

MOACIR ARAUJO LOPES 

HUMBERTO GRANDE 

FRANCISCO LEME LOPES 

ALVARO OITINHO NEIVA 

DE ME EZES 
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Aos de z dias do mes de fevereiro de 1971~ em sua sede no 

Palácio Tiradentes 59 andar ~ pelas 10.50 horas, sob a Pr.esi 

aência do rons. Alte. BENdAliT SODRt, secretariaàa pela Se

aretár.ia-Geral da CNMC Pr.of. ALf.A ALBERTINA DE C~STRO FI

GUEIRE O, presentes ain a os onselheiros Prof. ELOYWALDO I 
CHAGAS DE OLIVEIRA .. ~ lte. ARY DOS SA TOS PON EL Pro f . HUM

BERTO GRANDE, Pe. FRANCIS O ~ LE E LOPES Prof. ALVARO OITI

~HO NEIVA ~ Gen. OA CIR ARAUJO LOPFS Dr. GEPALD{l ! ONTEDÔN IO 

BEZERRA DE ENEZES teve in{cio mais uma sessão da Comissão I 
Nacional de /.oral e Civismo. Não havendo Comunicações a f~ 

aer nem Expediente passou-se de ime ioto à OR E DO IA~ 

quando o Sr.. Cons. Presidente~ na forma anunciada na Reunião 

anterior deu a palavra ao Cons . Pe. Leme Lopes para que sau 

dasse em nome da Casa o ons. Prof. Geraldo -ontedônio Bezer. 

ra de Menezes, ao tomar êste posse como 

da Comissão Jacional de Moral e Civismo. O Cons. Pe. Leme 

Lopes assim procedeu justificando com as altas qualidades 

morais c{vicas e intelectuais do empossado no seio da fami 

lia~ em sua atuação social e profissional~ como professor. 

magistrado e escritor. a escolha que o Govêr.no dêle fizera 

para integrar. a romissão à qual prenunciou qu? os seus ser

viços seriam dos mais relevantes. O Cons. Pe. Leme Lo es I 
foi corroborado em seu discurso de saudqção pelo Cons . Hum

berto Grande que salientou~ com a citação de episódios vivi 

dos em comum os excelsos pre icados do novo Conselheiro cu 

jos méPitos também fo~am postos em destaque peLo Conselhei
ros Alte. Benjamin Sodré~ 

a artes de apoio o Cons. 

Cons. Pro . Geraldo Bezerra de 

Com a palavra, o 

nifestou emocionado 

os seus agradecimentos àquela recepção, expressando sua gra

tidão particular a cada um dos manifestante e tendo ocasião 

de discorrer s6bre sua experiência no campo da aç~o moral e 

c{vica quando exalçou o papel a Comissão e o significado I 
da implantação dêsses valôres em nosso pa{s. O orador foi 

vivamente aplaudido e cumprimentado por suas palavras e por 

sua investidura, tendo o Cons. Presidente salientado que a

quela por motivos tais fÔra até então a Reu~ião para si 
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mais memoravel a que assistira na Comiss~o. Prosseguindo-se 

na ORDEM DO DIA~ o Cons. Prof. Neiva transmitiu com pesar~ à 
Casa~ a not{cia do falecimento do Prof. Heraldo· Egert~ au

tor do livro ~Formaçao Moral Ctvica e Pol{tica do Brasil Jo 

vem '' ~ pelo qual , assim como pelas qualidades do falecido, a 

Comissão lhe devia uma homenagem póstuma, que propunha fÔsse 

prestada sob a forma do envio de um telegrama de condolen

cias à fam{tia enlutada. Ao final da Reunião, o Cons.Presi

dente lembrou a todos o convite que haviam recebido da Asso 

ciação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra para que 

assistissem no Clube Naval, durante o almôço habitual daque

la entidade, a uma palestra sôbre 1oral e Civismo, a ser pr~ 

ferida pelo Pro . Raimundo ~oniz de Vice-Presidente 

do Conselho Federal de Eduaa ão. O Cone. Gen . Moaair Lopes 

declarou excusar-se de comparecer, o mesmo .fazeni1o em rela 

ção à visita de cordialidade a ser .feita no d1:a 11 do cor

rente, às 15 horas ~ pela CNMC, ao Consel-ho Federal de CuJ.,tu 

ra~ por motivo de fÔrça maior. Dado o adiantado da hora~ o 

Sr . Presidente declarou a Reunião encerrada às 11~55 horas , 

nao sem antes anunciar que o Cons. Prof. Neiva prosseguiria/ 

em sua exposição , interrompido na sess~o anterior, na pr6xi

ma reunião a realizar-se no dia 12 de fevereiro 6a . feira~ 

as 09.00 hoPas. Lavrando, eu ALMA ALBERTINA DE CASTRO FI

GUEIREDO, Secretária-Geral da CN1C o presente Ata, lida e a 

provada, foi a mesma assinada pelos Conselheiros presentes ~ 

cujas assinaturas .figuram a seguir. 

AL 1A 

(a) Alte. BENJAMIN SODRt 

Prof. ELOYWALDO CHAGAS DE OLIVEIRA 

Alte_ ARY DOS SANTOS RONGEL 

Prof. HUMBERTO GRA DE 

Pe. FRANCISCO LEME LOPES 

Pro . ALVARO MOITINHO NEIVA 

Gen . MOACIR ARAUeTO LOPES 

nr . GERALDD_MO!l'!_E Df]_l!_ I D_ BEZERRA_ DE J4ENEZ_E.:....S __ _ 

o 
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CECIVE Entrega Prê~ios 
na Homenagem a 8 ezerra 

c o .ll.ezerra de Menezes, 
~a~..E!l\lc - , o E -
~do Rdo, foi homenageado 
pe oor enaçiio de Educa
ção Clvica Escolar do RJ. A 
CECIVE aproveitou a opor· 
tunidade para fazer entrega 
dos prêmios do concurso de 
redação sôbre orSete de Se
tembro», realizado nas er,co
las primárias fluminenses. 
Os vencedores foram os alu
nos Mary Angela Arb~che, do 
«Barão de Ayruosa», de Barra 
Mansa; Vera Lúcia Costl\ 
Soares, «Salgado Filho1>, de 
Niterói e Francis~ José Vi
cente, do «Odila do Couto», 
de SAo João de Meriti, que 
recebar prêmios, respectiva
mente, de duzentos, cem e 
cinqüenta cruzeiros novos. 

COMENDA 
A solenid-ade inlcfou com o 

Hino Nacional, interpretado 
pelo coral do Grupo Escolur 
Manuel de Abreu <Niterói), 
regido pela Professõra ~{aria 
da Conceição Continh•> Fer
reira, chefe do Servi~o ·le M ú
sica do Estado do Rio. ~e
gulu-se a palavra drt orado
ra do Centro Civico Tiraclen
tes, do Grupo Escolar Pinto 
Lima, a menina Helen11 Maria , 
Braga Costa, saudando o Se- . 
cretário Bezerra de MenezP" 
por ter recebido, recentemP.n· 
te. a comenda cle S. Gre~ório 
Magno, concedida pelo Papa 
Paulo vt. D!sC'ursarl\m ainfla, 
o residente da ComiFsão Na· 
c1ona 

representante do MEC no RJ. 
tendo sido entre~uP placa rle 
prata ao titular da SEC. ofe
reci na por elementos do ma
gistério fluminense. AgrarJe
cendo, o Professor Bezerra <le 
Menezes disse «qne n'lo há 
duas pAtrlas nest.a Pátria e no 
BraRil, não hã lugar par!l 
ideologias sem cr·~t,."~ Com
.pare~;y;am, ain~ à .soltlnid&· 

mfnenses e elementos do ma
gistério. A somenagem .. o 
secretário encerrou com apre
sentn<;iio do coral do Grupo 
Escolar Manuel de :AbrE'u., 
apresentando o hino do Esta
do do ·nio. 

secretário Bezerra d~ Meneses quando entregava 
· prêmios a uma a! una primária, que pru ticipou 

do c4ncurso. 


