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ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

DO 

CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 

V" sP 

\ 

Aos oito dias do mês de julho do ano de hum mil 

novecentos e setenta, ãs dez horas, no Palácio das Laranjeiras, na 

cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, realizou-se a quin -

quagésima primeira sessão do CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL, sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor General-de-Exircito EMÍLIO 

GARRASTAZU MÊDICI, Presidente da Republica, e contando com a presença 

dos seguintes membros: Almirante-de-Esquadra AUGUSTO HAMANN RADE-

MAKER GRÜNEWALD, Vice-Presidente da República; General - de - Brigada 

JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Chefe do Gabinete Militar da 

Presidência da República e Secretário-Geral do Conselho de Segurança 

Nacional; Doutor JOÃO LEITÃO DE ABREU, Chefe do Gabinete Civil da 

Presidência da República; Professor ALFREDO BUZAID, Ministro da 

Justiça; Almirante-de-Esquadra ADALBERTO DE BARROS NUNES, Ministro 

da Marinha; General-de-Exército ORLANDO GEISEL, Ministro do Exercito; 

Embaixador JORGE DE CARVALHO E SILVA, Ministro Interino das Relações 

Exteriores; Doutor ANTÔNIO DELFIM NETTO, Ministro da Fazenda^Coronel 

MARIO DAVID ANDREAZZA, Ministro dos Transportes; Professor LUIZ 

FERNANDO CIRNE LIMA, Ministro da Agricultura; Tenente-Coronel MAURO 

DA COSTA RODRIGUES, Ministro Interino da Educação e Cultura; Profes 

sor JÚLIO DE CARVALHO BARATA, Ministro do Trabalho e Previdência 

Social; Marechal do Ar MÃRCIO DE SOUZA E MELLO, Ministro da Aeronáu 

tica; Professor FRANCISCO DE PAULA DA ROCHA LAGOA, Ministro da Saúde; 

Doutor ANTÔNIO DIAS LEITE JÚNIOR, Ministro das Minas eErergia; Doutor 

MARCUS VINÍCIUS PRATINI DE MORAES, Ministro da Indústria e do Comer 

cio; Doutor JOÃO PAULO DOS REIS VELLOSO, Ministro do Planejamento e 
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Coordenação Geral; Deputado JOSÉ* COSTA CAVALCANTI, Ministro do 

Interior; Coronel HYGINO CAETANO CORSETTI, Ministro das Comunica

ções; General-de-Brigada CARLOS ALBERTO DA FONTOURA, Chefe do 

Serviço Nacional de Informações; Almirante-de-Esquadra MURILLO 

VASCO DO VALLE E SILVA, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas; 

Almirante-de-Esquadra ANTÔNIO BORGES DA SILVEIRA LOBO, Chefe do 

Estado-Maior da Armada; General-de-Exêrcito ANTÔNIO CARLOS DA SIL 

VA MURICY, Chefe do Estado-Maior do Exército; e Tenente Brigadeiro 

ARMANDO SERRA DE MENEZES, Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica 

PRESIDENTE DA REPUBLICA SENHORES MEMBROS DO CONSELHO. 

Convoquei esta reunião plena com 

a finalidade de ouvir mais uma vez o Conselho sobre representações 

do Senhor Ministro da Justiça para cassação de mandatos eletivos e 

suspensão de direitos políticos, particularmente de integrantes de 

Assembléias e Câmaras Municipais. Durante largo período de tempo, 

foram realizadas investigações sobre as atividades dos seus membros, 

para eliminar aquiles que, por seu comportamento, comprometessem a 

dignidade da instituição e fossem responsáveis pela corrupção que 

as dominou. Como resultado dessas investigações, foram aquelas 

Assembléias Legislativas jã expurgadas de vãrios dos seus membros, 

não tendo ficado, no entanto, totalmente purificadas. Quanto às 

Câmaras Municipais, estou também convencido de que são passíveis 

de punição alguns dos seus integrantes, que pelas suas atividades 

nocivas, tanto deslustraram o mandato que o povo lhes concedeu. Em 

conseqüência, determinei aos Senhores Ministro da Justiça e Secre-

tário-Geral deste Conselho que examinassem detalhadamente os dos

siês existentes na Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacio 

nal sobre os mencionados deputados e vereadores. No tocante â 

Câmara de Vereadores de São João de Merití, foi apurado que os atos 

de corrupção praticados pelos vereadores estão intimamente ligados 

ao Prefeito Municipal, pois foram todos praticados em conluio com 

o Chefe do Executivo local. Após criteriosa triagem foram por mim 

selecionados e trazidos i consideração dos Senhores Conselheiros 

os nomes de três Deputados Estaduais, quatorze Vereadores e um 

Prefeito Municipal. Para apresentar aos Senhores o que consta so

bre cada um deles, passo a palavra ao Secretãrio-Geral do Conselho 

de Segurança Nacional. 

Deputado EURICO GUIMARÃES NEVES - MDB/RJ 
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SECRETARIO-GERAL DO CONSELHO 

DE SEGURANÇA NACIONAL 

Do SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES 

Extrato do Prontuário: - Deputado 

Estadual, pelo MDB/RJ. r. Ex-verea

dor, pelo PTB, â Câmara Municipal de São João de Meriti/RJ. - Apre

sentou denúncias e fez cerrada oposição contra dois Prefeitos de São 

João de Meriti/RJ. - É apontado como desonesto, corrupto e aprovei

tador do cargo de Presidente da câmara para usufruir vantagens pes

soais. - Foi autor de lei imoral, que beneficiou unicamente os ve -

readores do município. - Pertence ã "Comissão Popular de Motivação 

Trabalhista". - É muito ligado a um maconheiro e distribuidor da 

"erva maldita", o que robustece as acusações de que conseguiu fortu 

na explorando o tráfico de entorpecentes. Histórico das Atividades: 

1966 - Maio - Presidiu a reunião da câmara Municipal de São João de 

Meriti/RJ que aprovou o Projeto n9 34/66, que reduziu em 60% (de 1% 

para 0,4%) o imposto municipal de Industrias e Profissões para as 

casas de gêneros alimentícios que vendem mais de Cr$ 10. 000. 000 nien 

sais. (Comenta-se, sem comprovação, que a aprovação do Projeto ren

deu, aos vereadores, cerca de Cr$10.000.000). - Julho - É um dos 

autores de lei imoral que manda contar em dobro, para efeito de apo 

sentadoria no funcionalismo municipal, o tempo de mandato de verea

dor. - Agosto - Em carta remetida por Waldir Valentim a Ia.Dl, foi 

acusado como desonesto, ligado aos mais baixos tipos de desajusta -

dos, corrupto e autor de vultosos desvios de verbas, quando Presi -

dente da Câmara Municipal. - Setembro - Candidato a Deputado Esta -

dual, pelo MDB/RJ. - Registrado que e muito ligado a Amaury Alves 

Dias, maconheiro e distribuidor de maconha, o que robustece as acu

sações de que adquiriu grande fortuna explorando o tráfico de entor 

pecentes. - 1967, Dezembro - Segundo noticiário da imprensa, forma 

entre os políticos de São João de Meriti/RJ, que tomaram a iniciati 

va de aliciar militares na Baixada Fluminense, para forçar a câmara 

Municipal a decretar o impedimento do Prefeito JOSÉ AMORIM PEREIRA 

e que deixaram esse Prefeito no dilema de ceder às imposições e in

teresses dos vereadores ou não ter condições para administrar seu 

Município. - 1968, Maio - Está ligado â "Comissão Popular de Motiva 

ção Trabalhista", movimento que segundo seus seguidores, está inspi 

rado na "Carta Testamento de GETÚLIO VARGAS" e nos chamados ideais 

de ROBERTO SILVEIRA. - INFORMAÇÕES DE OUTROS ÕRGÃOS - Do Relatório 

do Processo N9 00137-CISEx: a) Quando vereador em São João de Meri

ti/RJ foi um dos autores do escandaloso projeto que diminuiu o im -

posto que incidia sobre os gêneros de primeira necessidade e que be 

neficiou as "Organizações NELSON e as CASAS SENDAS". b) Dono de ca-
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casas de tavolagem. c) Ê considerado pistoleiro. - Em aviso encami

nhando o Processo da CISEx ao Ministério da Justiça, o Exm9 Sr. Mi

nistro do Exercito declara ser de parecer que se adote contra o in

diciado as providencias constantes do n9 I do artigo 29 do Ato Com

plementar n9 39. Do CENIMAR (13 de maio de 1969):- Presidente da 

Câmara Municipal de São João de Meriti, em 1964. - Vereador do PTB, 

foi procurado pelo DOPS do Estado do Rio acusado de crimes contra a 

Segurança Nacional e do Código Penal, por ter em 3 de março de 1965 

impedido a eleição da mesa da Câmara Municipal de Meriti. 0 vereador 

levou os livros da Ata e de Presença dos Vereadores, trancando ain

da a porta do prédio. No dia seguinte a porta foi arrombada pelos 

vereadores e a eleição teve lugar. - Manda na Administração da Pro

fessora Alzira dos Santos Silva, e despacha num bar que fica debai

xo da Prefeitura. Diz-se que por trãs de EURICO NEVES, como testa 

de ferro esta o Deputado Federal ÃRIO TEODORO, outra estranha figu

ra da Política da Baixada Fluminense. - É protetor do JOÃO CORRÊA DE 

ARAÚJO FILHO, ex-19 suplente, ex-subdelegado de São João de Meriti, 

corrupto e agitador bem como de outros corruptos da Baixada Flumi -

nense. É considerado indivíduo de péssimo caráter. 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA Alguma objeção dos Senhores Con

selheiros a respeito do Sr. EURI_ 

CO GUIMARÃES NEVES ? 

Decisão: Casso a mandato eletivo e suspendo os direitos políticos 

por 10 (dez) anos do Deputado Estadual EURICO GUIMARÃES NEVES 

Deputado NEWTON GUERRA - MDB/RJ 

SECRETÃRIO-GERAL DO CONSELHO Do SERVIÇO NACIONAL DE INFORMA -

DE SEGURANÇA NACIONAL ÇÕES. Extrato do Prontuário: 

Está registrado, no PCB, como 

membro do Partido. - Muito ligado a elementos comunistas. - Assinou 

moção de apoio â Cuba e ao "Congresso Continental de Defesa da Auto_ 

Determinação dos Povos", de inspiração comunista. - Assinou o "Ape

lo de Viena contra a preparação da guerra atômica". - Figura entre 

os políticos que pretendiam desencadear um Plano Nacional de Agita

ção, durante o período das férias escolares de 1968. - Solidarizou-

se com deputados cassados, apontando-os como "vítimas de mais uma 

violência do governo da Revolução". - Agente de Influência Comunista, 
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sua cassação interessa aos elevados propósitos da Revolução e ã 

Segurança Nacional. Histórico das Atividades; 1955 - Fevereiro - Ve 

reador - Fez parte do Diretório Fluminense da "Liga de Emancipação 

Nacional". - 1959, Maio - Secretario de Saúde do Estado/RJ, das fi

leiras do PSB, esta ligado ao grupo comunista de AFONSO CELSO NO

GUEIRA MONTEIRO, GERALDO REIS e ANTÔNIO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS. -

1963, Março - Assinou moção de apoio ao "Encontro Nacional de Soli

dariedade a Cuba" e ao "Congresso Continental de Defesa da Auto -

Determinação dos Povos". 1964, Maio - Como Deputado Estadual, assi

nou o "Apelo de Viena contra a preparação da guerra atômica. Diri

giu apelo ao povo fluminense conclamando-o a que também o subscre -

vesse. 1966, Janeiro - Como Deputado Estadual/MDB, denunciou da tri 

buna da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, negocia 

ta do Governador PAULO TORRES, a respeito da aquisição do "Morro do 

Estado", e sua conseqüente urbanização, com auxilio do DER, funcio

nários e veículos do Estado. Julho - Solidarizou-se com seus cole -

gas deputados do Rio Grande do Sul, cassados, dizendo-os " vítimas 

de mais uma grande violência do Governo da Revolução". 1967, Junho-

Solicitou CPI para apurar possíveis irregularidades na distribuição 

de verbas do Plano Nacional de Educação. 1968, Fevereiro - Figura 

entre os elementos do RJ que estão ligados ao "Plano Nacional de 

Agitação", previsto para ser desencadeado no período de férias esco 

lares, em vários pontos do País. - Maio - Passou a defender a tese 

da dissolução do MDB, como fórmula capaz de desmascarar os que dese 

jam lançar o país nos braços de um Partido único. - Junho -Seu nome 

consta de um livro "Registro dos membros do PSB e PCB em Niterói" , 

(documento apreendido). Do Informe n9 125/67, do I-Exército: Exis

te um plano nacional de agitação para ser desencadeado, no período 

de férias escolares, em vários pontos do País. Muitos agitadores 

universitários vão se espalhar pelo Brasil, criando "Focos de Agita 

ção". Este plano está articulado com elementos da Frente Ampla, sin 

dicatos e camponeses, conta também com o apoio do Clero esquerdista 

e elementos cassados. Os estudantes serão o centro das agitações. 

Elementos do Estado do Rio de Janeiro que tem ligação ou conhecimen 

to do citado plano: - NEWTON GUERRA, Deputado Estadual do MDB,entre 

outros, tais como EDMUNDO, aluno da Faculdade Fluminense de Filoso

fia e JOSÉ CARLOS MEDEIROS GONDIM, presidente do Diretório Acadêmico 

da referida Faculdade. : 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA Alguma objeção sobre o Deputado?. 

Decisão: Casso o mandato eletivo e suspendo os direitos políticos 
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por 10(dez) anos do Deputado Estadual NEWTON GUERRA, 

Deputado MANUEL LUIZ DA SILVA BRANDÃO - MDB/GO 

SECRETÂRIO-GERAL DO CONSELHO 

DE SEGURANÇA NACIONAL 

Do SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES 

Extrato do Prontuário: - Anti-revo 

lucionãrio ativo. - Mantém posição 

altamente contrária a COSTA E SILVA. - Ja pertenceu ao PSD. - Liga

do estritamente a PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, MAURO BORGES, JOÃO ABRÃO, 

ÍRIS RESENDE MACHADO. Histórico das Atividades: 1966, Setembro -Foi 

grande cabo eleitoral do ex-Deputado Estadual ANÍSIO DE ALCÂNTARA 

ROCHA/PSD/GO, que foi expulso do PSD e reingressou por ter jurado 

fidelidade ao Senador PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA. Outubro - Candidato 

a cargo eletivo pelo MDB/GO, com vistas as eleições diretas em no

vembro de 1966. 1968, Dezembro - Ativamente anti-revolucionãrio. LjL 

gado estreitamente aos nomes de JOÃO ABRÃO, PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 

MAURO BORGES e ÍRIS RESENDE MACHADO. Da COMISSÃO ESTADUAL DE INVES

TIGAÇÕES/GO. Relatório n9 10/69: MANOEL BRANDÃO eleito em 1966 pelo 

MDB. Amigo fraternal do Senador João Abraão, atualmente cassado pela 

Revolução, ambos são políticos do município de Inhumas. Espera a sua 

reeleição para 1970. Anteriormente ã sua eleição para deputado exer 

ceu, em Inhumas, o mandato de vereador 

Em resposta ao deputado SIDNEY FERREIRA disse MANOEL BRANDÃO que 

"Vou começar de trás para a frente. Eu dispunha, quando o Governador 

Mauro Borges foi deposto de muita vontade, de muita disposição, de 

muito animo para defendê-lo peito a peito aqui no Palácio das Esme

raldas. Discurso não resolvia nada, como nunca resolveu. Se fosse 

chamado a luta, se fosse chamado ã praça para agarrar num cabo de 

fusil, então V.Exa. haveria de conhecer aquele que veio defender o 

Governador 

Fomos instrumentos destes homens que não tem o verdadeiro sentimen

to patriótico, para defender a integridade de uma nação, um verdadeiro 

sentimento político partidário, se lançaram às orgias, fizeram uma 

festa revolucionária e desmoronaram todos os homens de bem do Brasil. 

NÃO ACEITAMOS ESTA REVOLUÇÃO" "Não concordamos, absolutamente e to

das as vezes que nos for possível falar nós falaremos com bastante 

Ódio" 

"Nos que, tivemos no Governo passado, quando Jucelino Kubtscheck era 

presidente, o espírito da industria automobilística, a industriali

zação da grande Nação brasileira, grandes iniciativas, que era o 

progresso do Brasil transformando o nosso País num País agrícola, 

i. H E í O 
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pastoril e industrializado, que daria condições a todos aqueles 

que estão desenvolvendo uma aurêola de progresso extraordinário,que 

paralisou com a queda de Juscelino, transformando o Brasil num 

País cabisbaixo, transformando os nossos homens em homens tristes e 

desconfiados, que não têm condições mais de se levantar, porque a-

covardado diante da situação de penúria e sofrimento, hoje vivem 

completamente relegados ã condição primária de povo subdesenvolvido. 

NÃO PODEMOS ACEITAR A REALIDADE ATUAL sem que daqui desta tribuna 

sintamos que o nosso homem esta desmoralizado, não tem valor neces

sário transformando o Brasil não num Pais de grandes perspectivas, 

como no GOVERNO PASSADO". 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA Os Senhores Conselheiros têm algu 

ma objeção sobre o Sr. Manuel Luiz 

da Silva Brandão ? 

Decisão: Casso o mandato eletivo e suspendo os direitos políticos 

por 10(dez) anos do Deputado Estadual MANUEL LUIZ DA SILVA BRANDÃO. 

Prefeito de São João de Meriti - JOSÉ DE AMORIM PEREIRA 

SECRETARIO-GERAL DO CONSELHO 

DE SEGURANÇA NACIONAL 

Do SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES 

Extrato do Prontuário: - Prefeito 

de São João de Meriti/RJ, eleito 

sob a legenda do MDB, do qual se desligou para ingressar na ARENA. 

- Ex-deputado estadual, eleito em 1962, pela coligação MTR-PL, foi 

acusado de dar proteção a contraventores e marginais, de explorar 

o jogo do bicho e de haver recebido dinheiro oriundo de CUBA, o que, 

entretanto, não foi devidamente comprovado. Histórico das Atividades: 

1966, Outubro - Foi eleito Prefeito do Município de São João de Me

riti/RJ, pela legenda do MDB. 1967, Janeiro - Segundo ficha remeti

da por um encarregado de IPM, pertenceu a "Frente Parlamentar Nacio_ 

nalista". Dezembro - Seu "impeachment" foi articulado por seus ad

versários políticos que, segundo noticiário da imprensa, estão ali

ciando os militares para que pressionem a Câmara a fim de que seja 

concedido o impedimento. 1968, Março - Por 14 (quatorze) votos a l(um) 

a câmara de Vereadores de São João de Meriti decretou seu afastamen 

to, por 90 (noventa) dias, do cargo de Prefeito, de acordo com o 

Decreto-lei n9 201/67. Abril - 0 Juiz Enéas Machado Costa, da Cornar 

ca de São João de Meriti, concedeu liminar ao mandato de segurança 

que impetrou, reintegrando-o no cargo de Prefeito. (0 Presidente da 

Câmara afirmou que a liminar e. totalmente suspeita, uma vez que foi 
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redigida pelo advogado do Prefeito). Maio - A Câmara de Vereadores 

de São João de Meriti/RJ arquivou o processo de "impeachment" do 

Prefeito JOSÉ DE AMQRIM PEREIRA, por julgá-lo improcedente. - Des

ligou-se do MDB, ingressando na ARENA. Agosto - Foi acusado pelo 

Vereador FERNANDO LEONlDIO da prática de corrupção. INFORMAÇÕES DE 

OUTROS ÕRGÃOS - Do Processo Ministério da Justiça n9 53.548/70: Do 

Oficio n9 271-Pln-D, de 24 de outubro de 1969, do Comandante do I-

Exército, extraímos o seguinte: a. JOSÉ DE AMORIM PEREIRA, Prefei

to Municipal - realizou um acordo com a maioria dos vereadores, ce 

dendo-lhes de 5 a 10 contratos de trabalho com a Prefeitura, em 

troca da aprovação de suas contas referentes ao ano de 1967,contas 

essas que jã haviam causado o seu afastamento do governo municipal, 

bem como em troca de apoio desses edis a sua gestão; - incluiu de£ 

pesas particulares em prestações de contas da municipalidade;- per 

mitiu que esses vereadores recebessem os vencimentos de seus pre-

postos; - protelou e deixou de despachar requerimentos; - coagiu 

particulares na venda de imóveis; - manteve funcionários sem tra

balhar; - destinou verba mensal da Prefeitura para manutenção de 

um jornal que fazia propaganda de sua administração. Em conseqüên

cia do que foi exposto este Comando sugere as seguinte medidas: a. 

Intervenção Federal, no Município de São João de Meriti/RJ, com o 

afastamento imediato do atual Prefeito, JOSÉ DE AMORIM PEREIRA, b. 

Cassar os mandatos eletivos e suspender por 10(dez) anos os direi

tos políticos de: JOSÉ DE AMORIM PEREIRA, 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA Alguma objeção sobre o Prefeito 

José de Amorim Pereira ? 

Decisão: Casso o mandato e suspendo os seus direitos políticos por 

10(dez) anos 

Segue-se agora o nome dos onze vereadores de Sao João de Meriti 

que agiram em conluio com o Prefeito JOSÉ DE AMORIM PEREIRA 

São eles: Geraldo Damasceno de Siqueira, José Arlindo dos Santos, 

Eurico Viana da Silva, Celso Moreira Guerra, Hércules de Freitas 

Pagé, Jorge Cheuen, Manoel Jakubowicz, Francisco Machado Bacurau, 

Pedro Nonato da Silva, Augusto Motta e Roque Vitorino da Costa. 

SECRETÃRIO-GERAL DO CONSELHO 

DE SEGURANÇA NACIONAL 

Vereador GERALDO DAMASCENO DE 

SIQUEIRA. Do SERVIÇO NACIONAL 

DE INFORMAÇÕES - Extrato do 

! 2 
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Prontuário; - Vereador, Presidente da Câmara Municipal de São João 

de Meriti, Rio de Janeiro. - Envolvido no escândalo da câmara Muni

cipal de São João de Meriti/RJ. - Corrupto. Histórico das Ativida -

des : 1967, Julho - Ameaçou de suspensão e posteriormente de demissão 

do quadro de funcionários da câmara, a Sra LÉA DA SILVA, por ter 

esta, em companhia de outros funcionários, requerido numerário cor

respondente a. diferença de vencimentos e fundo de participação. 

0 Vereador GERALDO DAMASCENO SIQUEIRA, alegou "que muita gente comeu 

dinheiro" e que ela, LÉA DA SILVA, "não deveria provocar escândalo". 

INFORMAÇÕES DE OUTROS ÕRGÃOS - Do Processo Ministério da Justiça n9 

60.635, de 26 de setembro de 1969: Aviso n9 670/CISEx, de 4 Set 69-

Ao remeter ao Ministro da Justiça o processo referente ao indiciado, 

o Ministro do Exercito propôs serem aplicadas ao indiciado as san

ções previstas nos itens I e II do artigo 29 do Ato Complementar n9 

39, sem prejuízo de outra ação penal de que seja passível; Processo 

CISEx n9 01039, de 16 Jun 69 - Solução parcial de IPM - Comandante 

da Ia. Brigada de Infantaria, 16 Mai 6 9 - 0 Comandante da Primeira 

Brigada de Infantaria com base no AI-5 sugeriu: a. o recesso da câ

mara Municipal de São João de Meriti. b. o afastamento do prefeito, 

bem como a cessação dos seus direitos políticos, c. a cassação dos 

mandatos e direitos políticos dos seguintes vereadores: , 

GERALDO DAMASCENO DE SIQUEIRA, todos por prática de atos ilícitos 

(corrupção, peculato, estelionato e concussao) capitulados no Códi

go Penal. d. a nomeação de um interventor para o Município de São 

João de Meriti. e. a anulação dos contratos feitos entre a Prefeitvi 

ra e os prepostos dos Vereadores, f. a demissão dos quadros do fun

cionalismo público municipal de todos os prepostos dos vereadores 

relacionados no relatório anexo. - Relatório, Acusações - 4 Set 69-

Recebeu do Prefeito de São João de Meriti, um contrato de NCr$ 

1.000,00 (hum mil cruzeiros novos) mensais, em troca de apoio polí

tico na Câmara de Vereadores. - Recebeu em nome de terceiros, tidos 

como contratados da Prefeitura, a importância de NCr$1.000,00 ( hum 

mil cruzeiros novos) mensalmente. - Assinou de próprio punho os no

mes dos pseudos contratados nas folhas de pagamento e recebeu men -

salmente, correspondente a cada assinatura, NCr$200,00 (duzentos cru 

zeiros novos), durante alguns meses. 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA Esse vereador, assim como os de

mais, juntamente com o Prefeito, 

são todos réus confessos. Alguém tem alguma objeção ? 

Decisão: Casso os mandatos e suspendo os direitos políticos por 10 

(dez) anos dos Senhores: GERALDO DAMASCENO DE SIQUEIRA ; 

\ 
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JOSÉ ARLINDO DOS SANTOS; EURICO VIANA DA SILVA; CELSO MOREIRA GUERRA; 

HÉRCULES DE FREITAS PAGÊ; JORGE CHEUEN; MANOEL JAKUBOWICZ; FRANCISCO 

MACHADO BACURAU; PEDRO NONATO DA SILVA; AUGUSTO MOTTA e ROQUE VITO-

RINO DA COSTA 

RUSSANI ELIAS JOSÉ - Vereador em Nova Iguaçu/ARENA 

SECRETÃRIO-GERAL DO CONSELHO Do SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES-

DE SEGURANÇA NACIONAL Extrato do Prontuário:-Contraventor, 
" " ' ' ' ' i i . i i i i 

conseguiu boa situação financeira ã custa do chamado "jogo do bicho" 

- Conseguiu a nomeação de mais de quinze "bicheiros" para a Prefei

tura de Nova Iguaçu/RJ. - Não possui condições morais e intelectu -

ais para desempeho de cargo público. Histórico das Atividades: 1966,1 

Setembro - Foi candidato a Interventoria do município de NOVA IGUA

ÇU/RJ. - Ligado ao "jogo do bicho". - Possui boa situação financei

ra, arranjada no "jogo do bicho" e, ultimamente, na política, pois 

consta que é o encarregado de diversas transações irregulares do 

Prefeito. - Considerado corrupto e sem condições morais e intelec -

tuais para desempenho de cargo publico. 1969,- Vereador pela legen

da da ARENA ã Câmara municipal de Nova Iguaçu/RJ. - Elemento reco -

nhecidamente ligado a contravenção do jogo do "Bicho" e corridas de 

cavalos. - Conseguiu com o ex-Prefeito ANTÔNIO JOAQUIM MACHADO, a 

nomeação de mais de quinze bicheiros, para cargos na Prefeitura de 

Nova Iguaçu/RJ. INFORMAÇÕES DE OUTROS ÕRGÃOS: 1. Em Aviso n9 332 / 

CISEx, de 2 Jun 69, ao remeter o Processo da Comissão de Investiga

ção Sumaria do Exercito ao Ministro da Justiça, o Ministro do Exer

cito e de parecer que podem ser aplicadas ao indiciado as sanções 

previstas no n9 I do artigo 29 do Ato Complementar n9 39. 2 - Do 

Processo n9 00548/CISEx: Ficha histórico do indiciado - Era um dos 

homens menos aquinhoados de Nova Iguaçu, hoje, depois de vereador , 

possue 3 automóveis e uma boa residência.(DOPS/RJ, 5 Out 65). - É 

elemento que aplica as mais variadas manobras com o fim de defender 

seus afilhados e se beneficiar de todas as maneiras. Da cobertura a 

elementos subversivos e corruptos.(Ia. Dl, 24 Jan 68). - Represen -

tando o Sr JOSÉ HADDAD, dominou a contratação dos elementos para a 

Prefeitura. (Ia. Dl, 13 Fev 68). - Foi preso em cumprimento ã "ope

ração gaiola", no período de 13 a 17 de dezembro de 1968 (Ia. Dl,18 

Dez 68). - 0 Comandante da Primeira Divisão de Infantaria, baseado 

nas investigações sumarias que mandou proceder, sugeriu a aplicação 

ao epigrafado das sanções previstas nos artigos 49 e 59 do AI-5, uma 

vez que ficaram suficientemente comprovadas as seguintes atividades: 

S E C R E T O ] 
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- quando presidente da Câmara de Vereadores criou 19(dezenove) car

gos públicos naquela Casa, para os quais foram nomeados amigos pes

soais e familiares, usando para isso trafico de influência; - apre

sentou diversos projetos na Câmara em benefício dos próprios verea

dores e amigos pessoais. - participou, anteriormente, da rede de 

contravenção e, quando vereador, conseguiu a nomeação de contraven-

tores para cargos públicos. - manteve ligações profundas com políti 

cos corruptos, como JOSÉ MONTES PAIXÃO e ARY SCHIAVO (ambos jã foram 

atingidos pelo AI-5). - Em oficio ao Presidente da CISEx, encamirihan 

do os autos da Sindicância instaurada para apurar irregularidades no 

município de Nova Iguaçu, sugere o Comandante do I-Exército , entre 

outras providências, a seguinte: "c) Recesso parlamentar da 

Câmara Municipal de Nova Iguaçu e urgente nomeação de uma Comissão 

de Inquérito para apurar as atividades nefastas dos vereadores 

daquela Câmara e de políticos notoriamente corruptos do município, 

como os senhores JOSÉ HADDAD, RUSSANI ELIAS JOSÉ, JORGE AYRES DE 

LIMA " 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

pendo os seus direitos políticos por 10(dez) anos 

Os Senhores tem alguma objeção so 

bre o Senhor RUSSANI ELIAS JOSÉ t 

, . Decisão: Casso o mandato e sus-

Vereador emSantos - GILDO D'ALESSANDRO GIOIA 

SECRETARIO-GERAL DO CONSELHO 

DE SEGURANÇA NACIONAL 

Do SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES 

Extrato do Prontuário:- Vereador 

em Santos/SP, pela ARENA. - Indi

ciado três vezes em Inquéritos Policiais. - Deu asilo a comunista 

foragido da Revolução. - Mantém ligações com elementos do " Grupo 

dos ONZE" de Santos. - Apanhado em flagrante, em 1963, retirando do 

Cais de Santos mercadorias contrabandeadas, que foram apreendidas. 

- Dono da Buate TOURS HOUSE, está sob suspeita de negociar com en

torpecentes e como mandante de crime de morte, mas sob o amparo das 

imunidades do cargo que ocupa. - Organizou, em 1964, uma Sociedade 

para construção do Hospital maternidade ITAPEMA, da qual ê Presiden 

te. Vendeu títulos, no valor de NCr$56.370,00, dos quais consumiu 

36% a título de administração, mas não deu sequer início ãs obras. 

Denunciado, recusou-se a depor perante Comissão Especial de vereado 

res de GUARUJÃ, escudado em suas imunidades. Esta sendo denunciado 

pela imprensa e pelo clamor da população lesada. - Não tem moral para 

Departamento de Imprensa Nacional — 
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o exercício do cargo de Vereador 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA (interrompendo) Alguma objeção so

bre o Sr. GILDO D'ALESSANDRO GIOIAÍ 

Decisão: Casso o mandato e suspendo os 

seus direitos políticos por 10(dez) anos 

ÁLVARO DE SOUZA FONTES - Suplente de Vereador em Santos, 

pela ARENA 

SECRETÂRIÜ-GERAL DO CONSELHO Do SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES 

DE SEGURANÇA NACIONAL Extrato do Prontuário: Quinto su -

plente de Vereador, em Santos, pe

la ARENA/SP. - Indiciado em IPM da 2a. Região Militar, pelo uso inde_ 

vido do nome do Alto Comando Revolucionário na Câmara Municipal, foi 

enquadrado no artigo 14 da Lei n9 1.802. - Indiciado no processo so

bre o famoso "Caso dos Impalas", que, desde 1964, aguarda oportunid£ 

de de julgamento no Fórum de Santos. - Ingressou na ARENA, com mani

festo público de que esse ato eqüivalia ao seu apoio incondicional ao 

Prefeito de Santos, SILVIO FERNANDES LOPES. - Em discurso na Câmara 

Municipal, clamou por "MAIS ESCOLAS E MENOS QUARTÉIS", acirrando o 

ânimo dos civis contra os militares. - Conseguiu averbações, no Re

gistro de Imóveis, de casas hipoteticamente construídas, visando a 

obter fornecimentos ilícitos junto ao Departamento de Arquitetura de 

São Paulo, para construção de casas populares. - 0 Comandante da Guar 

nição de Santos indicou-o para efeito do AI-5, por corrupção, tráfi

co de influencia, venalidades máxima e desmandos administrativos. 

Permitiu que sessões rotineiras da Câmara fossem desdobradas em ses

sões extraordinárias, para que os vereadores recebessem jetons. Por 

isso, foi alvo de ação popular, julgada procedente pelo STM. - Cor -

rupto e corruptor, não tem moral para exercer cargo público. Histo -

rico das Atividades: 1964, Janeiro - Eleito Vice-Presidente da Câma

ra Municipal. - Indiciado em IPM da 2a. RM, pelo uso indevido do nome 

do Alto Comando Revolucionário na câmara, foi enquadrado no artigo . 

14 da Lei n9 1.802. 1966, Dezembro - Reeleito Presidente da Câmara 

Municipal de SANTOS/SP. - Registrado que: - É aliado político de 

MARIO COVAS; ê apontado como controlador do "Jogo do Bicho", em San

tos; em discurso, na Câmara, publicado pela imprensa, clamou por 

"MAIS ESCOLAS E MENOS QUARTÉIS", acirrando injustamente o ânimo dos 

civis contra os militares 

S £ C R E T O 
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA (interrompendo) Alguma duvida sobre 

esse vereador ? 

De.cisãoJ Casso o mandato, e suspendo os seus direitos políticos por 

10 (dez) anos 

MEUS SENHORES. Decretadas estas punições considero eliminadas as cau 

sas que determinaram os recessos das Assembléias Legislativas de 

GOIÃS, RIO DE JANEIRO e GUANABARA, bem como das câmaras Municipais 

de SANTARÉM, NOVA IGUAÇU, SANTOS e SANTANA DO LIVRAMENTO. Alguns dos 

integrantes daquelas Casas Legislativas, que ainda mereçam restrições 

â luz dos princípios revolucionários, não tiveram, pelo que foi apu

rado, intensa participação nos episódios que as denegriram; nao os 

considero, entretanto exculpados de fatos que porventura vierem a ser 

constatados, pelos quais serão responsabilizados, individualmente, a 

qualquer tempo. Agradeço a todos a elevação e o alto espirito de pa 

triotismo demonstrados, que facilitaram, sobremaneira, as minhas 

decisões. Está encerrada a reunião, mas peço aos Senhores Conselhei 

ros que permaneçam em seus lugares para assinatura dos atos decorren 

tes das decisões tomadas e ouvirem a leitura da Nota que serã distri 

buída a Imprensa (pausa para assinatura dos atos referidos) 

SECRETÃRIO-GERAL DO CONSELHO 

DE SEGURANÇA NACIONAL 

NOTA PARA A IMPRENSA - A Secreta-

ria-Geral do Conselho de Segurança 

Nacional forneceu ã imprensa a se 

guinte nota:"!. Convocado pelo Presidente da República, reuniu-se ho 

je o Conselho de Segurança Nacional, no Palácio das Laranjeiras, 

partir das 10:00 horas, para opinar sobre processos a respeito dos 

quais deveria pronunciar-se o Chefe do Governo, nos termos do Ato 

Institucional n° 5. Os referidos processos, que foram longa e minu -

ciosamente examinados, estavam instruídos pela Secretaria-Geral do 

Conselho de Segurança Nacional, com documentos e subsídios provenien 

tes do Serviço Nacional de Informações e de todos os demais Órgãos 

de Informações, vinculados ao Ministério da Justiça e aos Ministérios 

Militares. Após ouvir os pareceres dos membros do Conselho de Segu -

rança Nacional, o Presidente da República decidiu aplicar as seguin

tes sanções: A) Suspensão dos direitos políticos por dez (10)anos e 

cassação do mandato eletivo estadual, dos seguintes deputados: ... 

MANOEL LUIZ DA SILVA BRANDÃO/GOIÃS; EURICO GUIMARÃES NEVES/RIO DE JJ 

NEIRO e NEWTON GUERRA/RIO DE JANEIRO. - B) Suspensão dos direitos 

políticos por dez (10) anos e cassação do mandato eletivo municipal 

do seguinte Prefeito: JOSÉ DE AMORIM PEREIRA/SÃO JOÃO DE MERlTI. 

Departamento de Imprensa Nacional — 
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C) Suspensão dos direitos políticos por dez (10) anos e cassação 

do mandato eletivo municipal, dos Vereadores: RUSSANI ELIAS JOSÉ/NO 

VA IGUAÇU; GERALDO DAMASCENO DE SIQUEIRA/S.JOÃO DE MERITI; JOSÉ AR-

LINDO DOS SANTOS/S.JOÃO DE MERITI; EURICO VIANA DA SILVA/S. JOÃO DE 

MERITI; CELSO MOREIRA GUERRA/S.JOÃO DE MERITI; HÉRCULES DE FREITAS 

PAGÉ/S.JOÃO DE MERITI; JORGE CHEUEN/S.JOÃO DE MERITI; MANOEL JAKU-

BOWICZ/S.JOÃO DE MERITI; FRANCISCO MACHADO BACURAU/S.JOÃO DE MERITI; 

PEDRO NONATO DA SILVA/S.JOÃO DE MERITI; AUGUSTO MOTTA/S.JOÃO DE ME

RITI; ROQUE VITORINO DA COSTA/S.JOÃO DE MERITI; GILDO D'ALESSANDRO 

GIOIA/SANTOS e ÁLVARO DE SOUZA FONTES (Suplente)/SANTOS.- 2. Na 

mesma oportunidade o Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica 

considerando superados os motivos que determinaram o recesso das 

Assembléias Legislativas de GOIÃS, RIO DE JANEIRO e GUANABARA, bem 

como das Câmaras Municipais de SANTARÉM, SANTOS, NOVA IGUAÇU e SAN 

TANADO LIVRAMENTO,' decidiu Suspender "o recesso daquelas Casas Le -

gislativas, a partir de 15 de JULHO de 1970.- 3. A reunião foi en 

cerrada as 10:25 horas, quando o Presidente Mediei comunicou estar 

esgotada a agenda dos trabalhos da reunião e agradeceu a elevação e 

o alto espirito de patriotismo evidenciados nos pareceres emitidos. 

Rio de Janeiro,GB, 08 de julho de 1970." 

Após a leitura da Nota para a Imprensa, o Excelentíssimo Senhor Pre 

sidente da Republica deu ciência aos Senhores Conselheiros que aca

bara de assinar Ato decretando a Intervenção Federal no Município 

de SAO JOÃO DE MERITI e nomeando o seu Interventor 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
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