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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEI N9 6.230 — DE 27 DE JUIN° DE 1975
Institui a data de 3 de maio volito o Dia do Parlamento.
,1/4
. Faço .saber que o Congresso Nacional decretou, o Presidente da República, nos termos do á 2 9
do
artigo
59,
da
Constituiçãotela—aad-Oi0I101:1., e eu, José de Magalhaes Pinto, Presidente do Senado Federal, nos termos do § 59 do artigo 59Constituiçáo Federal, pro algo
guinte Lei
Art. .19 E' instituída -a data de 3 de maio como o Dia do p arlamento, destinada a comemorar a instalação da primeira Assembléia. Coas1i-tu/alta e a criação do Poder Legislativo no Brasil.
'Art. 29 .Está Lei entrará em vigor na data de sim publicação, revogadas as disposições em cOntratio.
Senado Federal, 27 de julho de 1975.
{Tosa. na MAG/D.AtÃES 21NTO
Presidente
DECRETO N.9 76.024 — DE 25
JULHO DE 1975
Concede reconhecimento ao .curso de

Engenharia Civil. da Unievrsidacic
do Rio Grande coin sede na cidade conforme oonsta dos' Processos núde Mo Grande, Estado do Rio Gran- meros 9.801-74 — CFE e 234,916-75
de do Sul.
do Ministério da Educação e Cultu-

Presidente da República,
usando das atribuições que lhe 'confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo, com o artigo 47 da
Lei n.° 5'.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei Mime?
ro 842, de 9 tie setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n.° 1.864 de
1975, conforme consta doa Processos
n. 10.235?-74 CFE e 235.144-75 do
Ministério da Ecluce.ção e Cultura,
d

DECRETA:

DECRETO N.° 72..028 -- DE 25 on
JULHO DE 1075
Concede reconhecimento ao Curso dç
Oceandlogia, da Universidade do
de Campo Grande, Estado de Mato Rio
Grande, com sede na cidade de
Grosso.
Grande, Estado do Rio Grande
Art. 2.° Este Decreto entrará em Rio
do Sul.
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario,
O Presidente ela República,
Brasília, 25 de julho de 1975; usando das atribuições que lhe con154.° da Independência e 87.0 da fere o artigo 81, item IIL da ConstiRepública.
•
tuição, de acordo com o artigo 47
Lei n.° 5.540, de 28 de novembro dee
ERNESTO GEMEI<
1968, alterado pelo Decreto-lei .nútnei
lyey Braga
ro -842, de 9 de setembro do 1969 e
----tendo em vista o Parecer do Conselho
DECRETO N.° 76.027 — DE 25 DR Federal
de Educação n° 1 226-75, conJULHO DE 1975 .
forme consta dos Processos números
Concede reconhecimento ao curso de 10.185-74-CFE ê 232.734-75 cio MinisLetras da Faculdade de Filosofia, tério da Educação e Cultura,

ATOS DO PODER' EXECUTIVO

ra,

DECRETA:

Art. 1.° E' concedido reconhecimento ao curso de Odontologia da
Universidade Federal de Sergipe, com
sede na, cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho .de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO Q4rSEL

Ney Braga
Art. 1.51 E çon.cedido reconhecimento ao curso de Engenharia Civil
da Universidade do Rio Grande; com DECRETO N.° 76.026 — DE 25 DE
JOT.,Ho DE 1975
sede na cidade de Rio Grande; Esta:
do do Rio -Grande do sul.
o funcionamento do -cioso de
Art. 2.° Este Decreto entrará em vi- Autoriza
Psicologia da Faculdade Dom Aquigor na data de sua pulbicação, revono de Filosofia, Ciências e Letras
gadas as disposições em contrário.
mantida pela Missão Salesiana de
Brasília, 25 de julho de 1975;
Mato GroSso, com sede na cidade
1a4.a da. Independência e 87, 0 da de Campo g rande, Estado de .Mato
Ci.r9;so.
_
Repabliaa;
ERNESTO -OE"SEI,
O Presidente da República,
Ney . Braga
usando -das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da ConstiDECRETO N., 9 76.025 — DE 25 Da tuição, de apordo com o artigo' 47 da
amaro oe 1975
Lei n.° 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei númeConcede reconhecimento ao curso de ro
842, de 9 de setembro de 1969 e
Odontologia da Universidade Fe- tendo
em vista o Parecer do Conselho
deral de Sergipe., com sede na élda-. Federal
'de Educação 1.891-75,
. de de Aracaju, 'Estado de sergipc,
conforme consta dos Processos números 9.479-74 -- CFE e 238.989115
0. Presidente da República.
Usando das . atribuiçõea que • lhe eon- do Ministerio da Educação e Cultura,
fere o artigo 81, item III, da ConetiDECRETA: •
balça°, de' acordo com, o . artigo 47 da
Art.
1.9 Pica autorizado o funcio'Leion.° 5.540, de -28 de nOVeinbro de
namento do curso de Psicologia, li.
1968, alterado pelo Decreto-lei Orne- cenciatura
plena, da Faculdade Dom
to 842, de 9 dê setembro de 1969 e
de Filosofia, Ciências e Letendo em vista o Parecer do Conselho Aquino
•Federal de Educação -n.° 1,856-75, tras, mantida pela Missão Salesiana
de Mato Grasso, com sede na cidade

Ciências e Letras "Tibiriça", manDECRETA:
tida péla Associação "Tibiriçã"
Art.
1.9 E concedido reconheciEduccição, com sede na cidade cie
Mento ao curso de -Oceanologia,
São Paulo, Estado de ,São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuiçdes que lhe corne-.
ae ó artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei
n.° 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.° 842, de
9 de setembro de -1969 e tendo cai
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n. 9 712-75, conforme
consta dos Proceàsos ris. 7.555-1974CFE é 227.433-75 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art, 1.° E' concedido reconhecimento ao Curso de Letras, licenciatio.
ra plena, habilitaçâo em PortuguêsIngles, da' Faculdade de Filosofia, C1,.
ências e_ Letras "Tibiriçá", mantida
pela Associação "Tibiriçá" de Educação, cem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paula,
Art. 2.° Este Decreto entrará em.
vigor na data de SrR. p ublicação, re.vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1975;
154.9 da Indep endência e 87," da
República,
ERNESTO Cansra
Ney Braga
- -1
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Universidade do Rio Grande, com se',
de na cidade dê Rio Grande, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2.0. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua p ublicação, revogadas as dispesições em contrario.
Brasília,. 25 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87. 0 da
República.
ERNESTO GEISDL
..Ney Braga

DECRETO Na' 76.029 — ea 25 na
JULHO re 1975
Concede reconhecimento ao curso de
P;ulagogia da Faculdade de Educação 'Ca/aipos Salles",. mantida
peja
AssociaçãO Educativa "Campos Salles", com sede na oiclad(, dc SãoPaulo, Estado de São Paulo,

O Presidente da República
.
taanclo daa ataibu'ções que lhe -con:rire o aittao 81 ) item III, da ' Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n.o 5,540. de 28 de novembro
de
1968, alterado pelo Decreto-lei nume-o 842, de 9 de Setembro -de 1969
tendo em vista o Parecer do Conaelho
Federal - de EducaçãO
On..orine consta doe Pit~us
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meros 10.393-74 — crn ,e 233..46945 ra, do Instituto de Artes da Univer- de de "Itabira., Estado de Minas Ge- PROTOCOLO 'QUE INSERE, .NO
ACORDO -GERAL •SOBRE TARIdo Ninistlêrio da Educação e Cultura, sidade Federal do Rio Grande do Sul, rais.
FAS ADUANEIRAS E 'COMÉRCIO,
MD, ciciam -de Porto :Alegre,.
com
:Mit:
Art. 2.° Este Decreto enrarik em vi'DECRETA;
UMA PARTE IV RELATIVA AO
1 Içar
Estado do Rio Grande do SuL
na data de sua publicação, revoCOMÉRCIO E DESENVOLVIMEN,Art. a.v E concedido: reconh'ecimenTO.
o ao curso do Pedagogia, habilitação, Art. 2.Ç' =e Decreto entrará em gadas as disposições em contrário..
vigor
na
data
de
sua
pulalien,-ção,
Brasília; 25 de julho de 1975;
em. Administração -.Escolar, I° e a.°
Os Governos -que são partes contra„graus, SuperVistio Escolar, 1.0 e •.21., vogadas as diapoSiSaes em .contrário. 154P-da Independência e 87.° da tantes
do Acordo 'Geral sobre 'TarifaS,
.graus, OrierLação Educacional .e .Ma-; Brasília., 25 de Julho cie 1975; República.
Aduaneiras e Comèrelo (doravante
gisterio .das Drscipilnas Pedagógicas 154.° da Independêntia e £7.0
NRIZESTO ,'GBISEL
denominados "as partes 'contratantes"'
rio Ensino de .2.° grau, :da Waculdade República. ..Ney Brada
e "o Acordo Geral" xespectivainente);
tle . Educação "Campos 'Bailes", man•Eeassro Gnissz,
Desejosos de emendar o Acordo
tida .peli, Associação Edutativa '"CamNey Braga
'Geral 'conforme as. dispoeições
pos Sales", .cem sede na cidade de
DECRETO N. 26,932
:25 'DE Artigo XXX do referido -Acorda,
São Paulo., Esianio 'cie São Paula.. •
Jutuo DE 1975
,Art. • 2 ..9 Este...Decreto- entrará em
Acordaram 'aio seguinte:
DECRETO 'N:ç 16:081 — as 25 DE
Vigor na dota de sua publicação, re1. Uma Parte IV Oonipreendentia
ZI7L110 zi191/0
Promaige o Protobolo .que inSere,
wegaçlas as disposições em ,contrário.
três Artigos 710,013 ;o era inserida no
Acordo
Geral
sobre
Tar
Aduaifas
Bra,silia, 25 de julho de 1975;
texto do Acordo Geral e as disposi,aos cursos
neiras e Comercio„ uma Parte IV ções do Anexo 1 einendadas coma
154.° da Independência * 37P da - Concede Tecbriheoinvento
.Sociais
e
Estudos
relativa
de
Viandas,
'de
ao
ComérMO
e
¡DesenvolviRepública.
segue:
de Zetras, muntitiOS pela Vniversimento.
ERWESTO
Ode -Católica de Minas -Gerais, em.
'Presidente' da República
convênio V02/1 a Fundaçdo
NOV Braga
o stibtitulo e os Artigos se ui/1f".
na Difusora .de Ensino, com :sede
Havendo sido 'aprovado pelo *Decre,, Serão inseridos apõe o Artigo
DECRETO N? 75:030 — DE 5 os
de
MiEstada,
Ztabirai
vidadede
to Legislativo ri° 1, de ',St) de 1111,111.
PARTE .1V
'mato te 1975
ma Gerais.
de 1966, o Protocolo 'que insere, r*:,
Acordo-Geral
sobre
Tarifas
Aduanei-:
lUwe•ci0
RosenvolviMento
Concede recolheu/Nono aos 'cursos
xas e Comércio, uma "Parte IV ',relade, Desenho e Plástica c de Maisica; 'O'Presidente -da RePública,
ARTIGO k2ot:lri
tio Instituto de .Aries dd Unicerst.': usando das -atribuições que lhe con,.. tiva
Coinêrcio e DesenvolVintenter,:
Prindtpios
tiketivoâ
dado Federal do Rio'Grande 4o EuZ fere o -artigo dl, item III, da ,Consti=
com, sede na cidade de Porto Ale- tuitrito, de .acorcio doin o artigo 47 da E havendo o BraW depositado o
contratantes,
As
partes
1.
Instrumento
de
aceitação
junto
ao
gre, Estado do Rio Grande do nS'ul. Lei rut 5.540, de 28 de novembro de
a) considerando siae es Objetivos
1988, alterado pelo .Decreta-lei núme- Secretário-Executivo das Partes .'Condo presente Aehrtio
O Pres;.dente , da República;
ro 842, de 9 de setembro de 1969 e ten- tratantes da Acordo Geral, de con- fundamentais
usando das atilbuições ,que llie eon- do em. vista o Parecer do Conselho Iormidade com -o parágrafo:1 da par- cluern a elevação dos níveis de viaa
fere o artigo 81, itein III, da Coisti- Federal de Educação riP 1.-557-75, 'te 1:et:to Protocolo, e '29 de julho de e o desenvolvimento -dell economias
de todas as partes tOritratantes e contuição, de aeordo com -o artigo 47 da • 'conforme consta dos Processas núme- 1960;
siderando que o -alcance desses objetixzY,5,540, de 28 de novembro de ros 1.959-09 — 'CEE e 228.419-45 do
vos é -especialmente -urgente lima as
'DECRETA
1988, :alterado pelo Deoreto ,lei núme- :Ministério dá Educação e -Cultura,
Ileaerivolpartes
;842, de •9 de ,setembro de .1969 e
'gut
o
Pratocolo apehaia Por t6Plit. vidas; contratantes metes
DECRETAI
tendo -emn. vista o Parecer do Conseao presente Decreto, seja exCutado
Art. 1.0 E 'Concedido rentinhecinien,' cumprido
b) considerando -que oS ingressos
lho Federal de .Educação n.° .1.609-'15,
tão inteirattiente terno nele
de exportação das partes contra-tenteeiconforme consta dos I'recessos nu- to aos cursos de •Ciência, de .:Stil'clos se caritém.
menos desenvolVidas :Mein represen-^
meres 192-72.CIPE e 261.'865-72 do mi- Sociais e de letras, habilitaçõeS emi
Brasília, 25 de julho de 1015; •tI trit, papel fundamental ' 'cin. tett
Português-Inglês e -éni Português,.
inistérie da Educapão e 'Cultura,
154.°
da
Independência
•
Et°
da
Francês, todos cem licenciatura, de
desenvolViinento ectindinido e que a
• ria•carrs;
1.0 grau, mantidos pela Universidade RepUblica.
'extensão „AeSta 'contribtiição te Inetie
EnstSto eitztrt
pelos prettot, que te . partes toutittárt-Art. 1 0 1E , concedido reconhecimen- Católica de Minas Gerais, era ton.Antdnio Pranciste 41tereae :da -tet Menos deteenVelvidaS pegem . rpe.1,gi
to ItOn :ournw de Desenho e Plástica, vênto com aPundação Itabirmia
prodtkot moo"
importgiao
siZveira
liconOlatitra, ttd 31ügtot, 'alcoolata- l'usora de Ensino, com seda - rib. eld94;
n••••••••111.0

•
•
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