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RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro do Oliveira, En- 
carregado do Setor de Conâtruções Escolares do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importân- 
cia supra de CÉ$:50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), imgortâncía es- 
sa destinada as obras de complementação da nova Escola Normal de Caí— 

tité,e requisitada pelo ofício nº 579 do Sr. Dr..Aloysio da Costa 
Short, Secretário da Educação e Cultura do Estado da Bahia, e correrá: 
por conta do convênio entre o Ministério da Educação e Cultura e o Es— 

tado da Bahia para reaparelhamento do sistema escolar do Estado, O 

ofício acima referido está datada de 21 de outubro de l955./// 

sªlvªdº“ 31 & açaí/"w aa / 9m“ 
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João Vieira Teixeira. 

Salado c/ &.16,50 
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RECEBI do Engenheiro Hildsrico Pinheiro da Oliveira, En— 

carregado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a imyortância 
supra de CR$:50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), importância essá dea— 

tínada as obras de complementação da nova Escola Normal de Caitíté, o. 
requisitada pelo ofício a/n, de data de 10 de novembro de 1955, do Sr. 
Dr. Aloysio da Costa Short, Secretário da Educação e Cultura do Estado 
da Bahia, e correrá por conta do convênio entre o Ministério da Educa- 

ção e Cultura e o Estado da Baaía para reaparelhamento do sistema as— 

colar do Estado,/p/ 

Salvador; /0 & ya!/MQ && pºª/<r— dªí” 
Aloysio da Costa Short, 

Poder Público“ 
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CR$:150.GO0,00 

RECEBI do Engenheiro Hílderico Pinheiro de Clank-a, 
Encarregadº do Setor de Gonstmç'ôes Escolares do Instituto Nacional 
de Eatudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a impor— 

tância aupra_ de CR$:150.000,00 (canto e cinquenta mil cruzeiros)por 
canto. dos reparos das Escolas Classes nº 1, 2 o 3 do Centre Educacio— 

m1 Carneiro Ribau—o, conforme orçamentos aprovados pelo Exmº. Sr. ' 

Diretor do INEP./// 

Salvador, Hob. MW Á) ”NJ” / 

QAO/w;)“ % AMJ/RAP Atua/m» 

Empresa Nacional de Engenharia Ltda. 

Selado c/ a.h6,5o 
nasro A EX.J ,A) no PAGAM'ENm SUPRA 

aha/A. DE *-—--f' __ DE 195.5." A, . ~ 
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RECEBI do Engenheiro Hilúerico Pinheiro de Oliveira, 
Encarregado do Setor de-Construçãea Escolares do Instituto Nacio- 
nal de Estudos Pedagôgicos do Ministério da Eãucação a Çultura,a 
importêhcla supra de CR$:50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros)1mpor— 
tância essa destinada às obras de reparos das Escolas rurais de 

Suape (dupla) e Ilha das Fontes, em Madre de Deus, nesta Capital, 
& requisitada pelo ofício a/n, de data de 18 de novembro de 1955, 
do Sr. Br. Aloysio dé Costa Short, Secretária da Educação e Cul- 
tura do Bataan da Bahia, e correrá por conta do convênio entre o 

Ministério da Educação e Cultura e o Estado da Bahia para reape- 
relhamento do sistema escolar do Estado./// 

Salvadori///2P cfié \Jqgebqq fêz; 62$>//4917f— 

%%f «%d—w ªªª %% 
Alberto Jose Bandeira de Melo. 

Oficial de Expediente. 

Poder Público. 
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CR$.117.187,80 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudºs Pedagógicºs do Minis tório dn. 

Educação e Cultura, pºr intermédio dº Engenheiro Hilderico :Pinhim de Oliveira., Enc-.; 
regado dº Setºr de Constmções Escolares do INEP na Bahia, & img-.rortlncia' supra de 

CRS.117.187,80 (cento e dezessete mil cento e oitenta e sete cruzeiros e oitenta contª 
vu), correspondente ao pagamentoí das serviços de reparos das Escolas Classes nªo. 1, 
2 e 3 do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, conforme orçamentos aprovados pela Enº. 
Sr. Diretor do INES. ./// 

Salvador, H O“ 
Ali/D ,(; !Quld

) 
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Francisco Theodoro Pereira das Neves. 

Seladº q/ a:57,5o 
Declaro que os serviços foram 

executados. 
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CR$:50.000,03 

REGLBI do ªngenheiro Hílªíríco Pinheiro de Bliveira, Encarre— 
gado do Setor de Consâruçães Escolares do Instituto Nacional de Estu— 

'dos Pedagógicos do Ministério da Tducnqão & Cultura, a importância su- 
pra dª CR$:50.000,00 (cinquenta mil cruzaíroe), correspcndente aos seg 
viçºs do muro nos terrenos do Instituto Pestallozzí, conferme erçamen: 
to autorizado pelo Exmº. Sr. Secretário da Educação e Cultura, para 
ser executado a conta do Convêníu para reparos de prédios escolares do 

Estado./// 

Hamilton Nolªsco. 

Selado c/ Cn16,50 

Declaro que os serviços foram 

executados. e 
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RECEBI do Engenheiro Hílderico Pinheiro ãe ºliveira, Encarregado do Setor 
de Construções Escolares âo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos do Ministé— 

rio da Bananª?» . Cultura., a importância Supra ae 01183150.000,00 (cento e cinquen— 

ta, mil cruzeiros), corraspondente mas serviços de reparos las Escolas Classe: nºa. 
1, 2 e 5 do Cent. o Eduéacional Carneiro Ribeiro, conforme orçamentos aprovados po— 

çlo Exmº. Sr. Direto; do INEP./// 

Salvador, “) gh %%W “ Lºl ,), à (A J 
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Selado c/ 8:46, 50 
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CR$:50.000,00 

RECEBI do Engenheirº Hílderico Pinheiro de Oliveira, Encar— 

ragado do Setor de Construções Escolares do Instituto Racional de Est 

tudos Pedagógicos do Ministério da Eãucaçãc e Cultura, & ímpertância 

supra de CR$:50.0Ú0,00 (cinquenta mil cruzkires), correspcndente aos 

serviços do muro nos terrenos do Instituto Pestallozzi, conforme orça— 

mento autorizado pelo Exmº. Sr. Secretário && Educaçãc & Cultura, para 

sar executado à conta da Convênio para reparos de prédios escolares do 

Estado./// 

Salvador. 23 %%& aº /7/;/"“ 

MÉÉªLz;ÍÍíÉÉªÉâZÍ>/çzg;%ãªáczg 

Himiltnn Nolasco. 
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ORÉ:100.000!00 

RECEBZ do Engenheiro Hílderíco ;ºinheíro de Oliveira, Encar— 

regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Es— 

tudos» Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$:100.000,00 (cem mil cruzeiros), corr—espodante aos servi— 

ços de reparos das Escolas Classes nºs. 1, 2 e 3 do Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro, conforme orçamentos aprovados pelo Exmº. Sr. Diretor 
do INEP ./// 

Salvador,
o 
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Empresa Nacional de Engenharia Ltda. 

Selado c/ (212.51, 50 
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RECEBI do Engenheiro Hílderíco Pinheiro de Oliveira, Encarre— 

gado do Setor de Construções Esc03ares do instituto Kacional de Es— 

tudos Pedagogícos do ?a nístérí o da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$:100.000,00 (cem mil cruzeiros), correspondente aos aer— 

viços de reparqs das Escolas Glasses nºs. 1, 2 e 3 do Centro Educatig 
nal Carneiro Ribeiro, conforme orçamentos aprovados pelo Exmº. Sr.D1— 

reter do INEP./// 

S&lVªdºrs &? hat—.LW l'Ulª'IJJ 
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, Empresa Nacional de Engenharia Ltda. 

Selado c/ Cr.31,50 
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RECEBI do Engenheiro Hílderíco Pinheiro de Oliveira, 
Encarregado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$:17.200,00 (dezessete mil e duzentos cruzeiros), correspon— 
dente ao saldo dos Serviços de reparos das Escolas Classes Nºs. 1, 2 e 

5 do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, conforme orçamentos aprovados 
pelo Exmº. Sr. Diretor do INEP./yj 

Salvador, xº ÁA 

Empresa Nacional de Engenharia Ltda. 

Selado c/ &.?,50 
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RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro do Oliveira, Encarre— 
gadº do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Es- 
tudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importânci; 
supra de cn$zllh.972,20 (cento e quatorze mil nºvecentos e sotenta e 

dei: cruzeiros e vinte centavos), correspondente no pagamsnto do sal— 

do dos aeráiços do muro nos terrenos do Institute Pestallozzi, cenfqg 
my orçamento autorizado pelo Exmº. Sr. Secretário da Educação o Culé 
tura, para ser executado & conta do Convênio para reparos de prédios 
oucolarea do Estado./77 

Salvador, ] 52! [fêe de /,7fá 
.flfliw 

Hamilton Nolasco. 

sena; c/ cf.-56,00 

DPCI Iaro que os (...;. 
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QB amam &. mumu. Naciºnal do Estudo: bug‘s“.- do m- 

mum-1o an Educação . Oulturn, por intermédio &. mama-c annex-1e. 

rimm- do Oliveira, Encarregudo do Setor de Construçãº: Etc-learn do 

GRIKEP- Bahia, a quantia supra do dois mil cruzeiros (Cr. 2. 000 ,ªinda». 
“alento da reconstituíçao total do 28 0333:: e repugnant. do 26 alí— 

xa: todas to madeira, contem. equipment. (mobi). uric) nae-lat, inclu- 

ª ,. remoção para mu dopâslto. 
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CR$:100.000,00 

RECEBI do Engenheiro Hílderíco Pinheiro de Oliveiram Eng— 

carregado do Setor de Construçães EScolares do Instituto Hacionâl de 

Estudos Pedagógicos do Ministério da Educacão e Cultu.ra, & importância 
supra de CRh2100.MOO 00 (cem mil cruzeiros), para corlstruçao do predio 
destinado ao funcionarento da Escola Nuclear (EN/3), da Séde do Municí- 
pio de Jaguarari, de acordo co: as normas estabelecidas na Carta de Ta» 

rafa firmada por mim em 19 de maio de l955./// 

Salvador, já a; «%)/ [?”—7"— 

Á Vªrda—Á.; 

Demostenes Barbosa. 

Selº do c/ &.51, 50 
.:.1 
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OR$160.000!00 

RECEBI do Engenheiro Hílderico Pinheiro de Oliveira, Encar—l 

regado do Setor de Construções Eacolnvesho Instituto Nacional da Estu— 

dos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cali,;ur'a, & importância eu— 

pra de CR$:60.0Q0,00 (sessenta mil cruzeiros), para conclusãomdo prédio 
destinado ao funcionamento da Escola Rural de Riachão, no Município de 

Conceição do Almeida, como pagamento da primeira e segunda prestação. 
de acõrdo com as normas estabelecidas na Carta de Tamara nº 206, fime— 
da por mim em 20 de setembro de 1955./// 

Salvadorgâó dagMóM M/fí'fº' 

àªãê: 64'6504445643'Í2LÉZL
_ Hu o de CarValho Rocha. 
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Poder Público . 
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cn¢:20.000,00 

£58381 do Engenheiro Hilderíca Pinheiro de Glíveira, amarre— 
gau’o do Saber de Cºnstruções fiacolares do Instituto Racional de Lanna-:03 

Pagaàõgícoa do Ministério da Educação e Cultura, & tragam-ªmeia supra de 

cn$:2o.ooo,aa (vinte mil cruzeirºs) para conaçruçãc do prédio éastínºde 
ao funcionamento da Escala Rural dupla de Agua Camprida, cormspcmiente 
ao pagamanto da'primeira prestação» do Têrmo Aditiva & Carta de Tarefa 
nº 166. 

13 7 
my». 

Salvador, /¢\ (“A @WWAWO 0// /§$'é‘ 
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08 312 000 00 

REGEÉI do Engenheirº íiilderíco Pinheiro ãe 31:11“ ra, En— 

carregadº do Setor de Oonsz'igáuçõeâ .*;lscelares do Institutº “'smional de 
E?.stuc'ics íªedagõgicea do L-síníatõxªíaâc; Educaçãº & aula:—ra, zº. impºrtªm” 
supra de caªuaaoawº (dom mil cruzeiros). curyesgmnâsnm ao servi.— 
ço dr.: pintura &xterna no Audítarím do Crânásic— da Itapagíye—JI/ 

Salvador, & 056 W ªªª fl Ciª“?“ 

Emei de Carvalua Santos. Popo de 

Herbert Sinta Civ Gezâalho. 

Flelaáczv c/ Cr.6,QD 
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RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, 
Encarregado do Setor de Construções Escólares do Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$:28.25&,OO (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e quatro 
cruzeiros), correspondente ao segundo pagamento para as obras de presas 
guimento e complementação da Esco;a Parque, nesta Capital./// 

Salvador, \0 &) W & Mºts—L 

XN/wu M {KM om AAA/“'
& 

Empresa Nacional de Engenharia Ltda.. 

Selado c/ Cr.10, 50 

Declaro que os Cn“ª'-' pvt % ,' 
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RECEBI dº Engenheiro Hilderíco Pinheiro de Oliveira, Encar— 

regado do Setºr de Construção: Eacelares do Institutº Nncíonal dº E:— 

tudes Pedagógicºs de Ministerio da Educaçao e Cultura, a importâncít 
supra de CR$:30. GOO, OO (trínEQ mil cruzeiros), para conclusao de pao— 

áie destinado ao funcionamento da Escala Rural dupla de Agua Cºmprida 

na Município do Salvador, cºm» pagamentº da terceira prestaçãº de Tªrª 

no Aditivo, firmadº por mim em 12 de dezembro de 1955./// 

Salvador, [É 06 9101/0744)?! & /?5ó 

&& MJM pá Mea; 

Jºão Antoniº de Macêdo. 

Selado c/ Cr.10, 50 
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GR 31. 0 00 

RECEBI de Engenheirº Hilderico Pinheiro de Olifeira, Encarre- 
gado de Setor de Construções Escolares do Institutº Nacional de Estu— 

dos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância 83 
pra de CR$:1.14.00,00 (hum mil e quatrocentºs cruzeiros) , correspondente 
um serviço de inspeção efetuado nas Escºlas de Caim, nº. Municípiº do 

Jacobina e Série do Município de Jaguarari, inclusive filme . revelação. 

Salvador, /7 ” at! /5'./“( 

aC.-€
' 

Almir Ferreira de Freitas. 

Selado c/ Cr.2 , 50 ' DIEIINTI 'I.AMEN70 eoq grªv-Mn» 
eeu Auvcuvncio oo nua na vlw: 
'no—ol "'-'T'cio | cumuw» am.—voº ..º niªª .. 5'063'54—ÍNEP 

Declaro que os serviços foram 
;;.çzíaãos. 

:
( 
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' ª
1

/
;/
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0352214300630 

RECEBI do Engenheiro Hildorico Pinheiro de Oliveira, Engar— 

regado do Setor de Construções Escolares do Iàstituta Nacional de Ea— 

tudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, & importância 
supra da CR$:27.000,00 (vinte a nota mil cruzeiros), part conclusãº do 
Grupo Escolar destinado ao funcionnmanto do Grupo Escolar da Sªdo de 
municípiº da Conceição do Coité, cºmº pagamento de saldº final da 61— 

tima proatação, de acôrdo com as narmns estabelecidas na carta de Te— 

refa firmada por mim em 9 do fevereiro de 1955./// 

Salvador, [') c£º ff/94g;4,3 Gig (ªzjªb 

Jºsé Aires Segundo, p.p. de Claudio Gualberto da Silva. 

Sºladº 0/ Cf.].º, 50 Q ana-sg“! 'Alllmó id ÍPE'f; ª 
º E' 

cºm :..)vh-vnelo no uno .. w . ," 

no ºu mumçio ; evurun, efa—.:": ;: 

M;, :; pnoc. « ' 52063 ! 5401515? 

Tic-claro que os serviços fºram 

c::zacutados. 

' 
”. ' "3

~ ~



GRªzIã .000 300 

RECEBI do Engenheiro Hildaríco Pinheiro de oliveira,- Encar— 

regado do Setor de Conatruçô'es Escolares do Instituto Nacional de Es;- 

tudos Pedagógicas do Ministério da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$:75.000,00 (setenta e cinco mil cruzeiros), para execução 

de um muro de proteção nos limites dº Grupo Escolar da Séde do Municí— 

pia de Itiúba. ' 

Salvador, ,). à ;” r 
E 

',lªâ'áº 

WW "W“,“ áfãoa Wºº 

Belarmino Pinto de Azeredo. 
Prefeito. 

Poder Público. 
a musse—vs “mumu-n =º— sw; 

cºm hubº-?Aclo oo Fimo eai mmm—: 

...,:nclo : OULYUÉA- Gôàlíª'õi'a 
TRO on ' 

3 l 56- INEP 
MG (, nooc .. ' 5105 

ªÍ—“sºªr'” 
“ª“-.:Éaro que os SCÍVÍQG'EL ”MW; 

. dº?—wmª,/
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6R :“ 0.000 00 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, Encarre— 

gado do Setor de Constfuções Escºlares do Instituto Nacional de Esta» 
dos Pedagogicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância su 
pra de CR$: 50.000, 00 (trinta mil cruzeiros), para conclusao da predio 
destinado ao funcionamento da Escola Rural dupla de Agua Comprida, no 

Município de Salvador, como pagamento da segunda prestação do Têrmo 

Aditivo, firmado por mim em 12 de dezembro de 1955./// 

Salvador, //.3 DL
, 

João Antonio de Macedo. 

Salado c/ &.10350 
Declaro que os serviços foram 

o Dwsssuve ºnqnuzwva :o. nv p:, 63M . ,,,,,,, CAC) 00 sumo g R : a 
TRC on :; —— 

ª. .: 
CÃO E emm saimos.» lisº P'oc «: 5:06:154- KEEP



ne VIA 

on. .1 o ao 

RECEBI do Engenheiro Hílderíco Pinheiro de Oliveira, Encar— 
regado do Sete? de Construções Escolares do Instituto Nacional de Es— 

tudos Pedagôgícos do Ministério da Educação e Cultura, a importância 
supra de CB.3h.190,0Q (trinta e quatro mil cento e noventa cruzeiros), 
corrsspendônte ao terceira pagamento para as obras de prosseguimento 
e complementação da Escola Parque, nesta Capital./// 

Salvador, 7“ &» , 
“ 

Ju Lís (, 

ÉÍVyÚAAbUkA '“pggnN &MUaº Q&h Vêm? 

Empresa Nacional de Engenharia Ltda. 

Selado c/ &;12,00 

Dedaro que os gcwíg " 

__, Catadºs- & 
o PRESENTE ”ÁGAMENTG =P)? " ' 

com Auvowncio oo mmº— 

~ ~ 
TRo nl fax;-Caçãº ª FW *U'º' 

ME e .no— » ' 5063 v 54 TNA)?
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03.1.650,oo 

RECEBI do Engenheiro Hílderíco Pinheiro da Oliveira, En» 

carregado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, & imp 

portâncía supra dé 0337.650,GO (sete mil seiscentos e cinquenta 
cruzeiros), correspondente ao pagamento de serviço de mão de obra 
da instalação elétrica do Auàítoríum do Ginásio de Itapagipe, oem— 

proondando 51 pontos de luz e corrente na base de &.150.000cantº & 

cinquenta cruzeiros) por ponto./// 

(,A fihóª ' 

Salvador, gã//W W;:mMº/M 

Almiro Teixeira da Rocha. 

Selado c/ &.u,5o 

Declaro que os serviçcs "." --4 

exsc ados 

“É?“ &&».MQ, 
~~ 

O "?FSUNYE ,A 

“- iULvup,“ €,, 
. 5:70 

“« 05.) I 54. INEP



mm 

REGEBI do Enganhoiro Hilderico Pinheiro de Olivaira, 
Encarregado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional 
do Estudos Pedagógicos do Hínístérío da Educação e Cultura, a impor— 

tªncia supra do CR$:95.598.90 (novonta a cinco mil trezentos e novenp 
ta e oito cruzeiros e noventa centavos), para conclusão do prédio dea— 

tinado ao funcionamento da Escola Rural dupla de Terra Nova, no Muní— 

cipio de Santo Amaro, como pagamento da primeira prestaçâo, por adian— 

tamento, comprometendo—me & seguir as normas estabelecidas na Carta do 
Tarefa firmada por mim em 29 de fevereiro do 1956./// 

Salvador, 2/7 do ‘ «La 47525 %%& 

Newton Souza Sampaio. 

Selado c/ $.31. 50‘ 

ATESTO A EX.\T -Ã) DO PASÃMZ 

gugª. DE QM ,,,,, :; 5 x ...... ªwM
\ 

º 'RESENY! ºªG-ÃME'NYQ ªiii ;:ÇY "hf! 

com Aum-'ncão so amo 'c Wu,-g» 

no nt rmJCAÇBD :. :uLTupa.. GÓQVOQ 

ME 0 ªnos ao 
. 5-063 1 (ad-INEP
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cn$uoq§92m 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Hidagogiooa 
do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do Engenheiro Hg; 
dorico Pinheiro da Oliveira, Encarregado do Setor de Construções ag 
.laros do INEP na Bahia, a importância supra de CR$:10.369,10 (dez mil 
trezentos e sessenta e nova cruzeiros e dez centavos), correspondents 
ao fornecimento de material para & instalaçao de uma bomba para eleva 
ção de agua, confecçao de tampo para poço e dois bebedouros nn Encol: 
Normal de Feira de Santanaflfifi/ 

Salvador, 61, (We/15:0 & lm, 
ºp” 

&» M G» M 

José Joaquim Lopes de Brito. 

Sélado e/ Cr. 6,00 

Declaro que os serviço:: 

6 uma uuuzwo rm "sw-ramª. 
cou Auvérncio DO EYMO an wwe 
"'30 nl fou-their» : em 'uwa vãôaªoº 
ME o "» ., som : 54 mm;-;»



Í“ VIA 

GR : 0.000,00 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do Engenheiro Hil— 
derico Pinheiro de Oliveira, Encarregado do Setor de Construções Esco— 

lares do INEP na Bahia, a importância supra de CR$:h0,000,00 (quarenta 
mil cruzeiros), correspondente ao pagamento da execução dos serviços de 
reparos na Biblioteca Infantil Mºnteiro Lobato, nesta Capital./// 

”%%/W W 

Arnaldo José de Souza. 

Selado q/ &.13,50 
í3eclaro <que os servígc: 

“%%—Mªs. 
o nasssu" Hannan) em 1! . TDT!” :* ' cou A rv'zvncão no ÇVMÓ Mu

' ?Ioun chu-"' W . -F.-'ª' .. Vºº ? u-ULYURÉ' €Ó13,:_2 Mio mmc » , 51:06:11 54. INEP

~
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mm 

anªtª; .685530 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do Engenheiro Hil— 
derico Pinheiro de Oliveira, Encarregado do Setor de Construções Esco— 

lares do INE? na Bahia, a importância supra de CR$:h5.685,00 (quarenta 
e três mil seiscentos e oitenta e cinco cruzeiros), correspondente ao 
pagamento dos serviços exeóuçados com os reparos na Biblioteca Infantil 
Monteiro Lobato. nesta Capital./// ' 

Salvador, /í/JÉ/í,áí4/Wpá /?J/, 

wwí/w vá já?“ 

Arnaldo José de Souza. 

Selado c/ Cr.15,00 

Declaro que os servíáií 

“(sentados. 
& ª?» Í 

,, ______ .»:SÉÉNXXJSU—ae “ 
' 55“v ”IGAM ºº'“ . "a 

? " “ " RO nl ' nu.,nÇI-ô € em 'uª' 
“E º 53913 N ' 5063 : 54.1 

~
~ 
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03552100 .ooo,oo / 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudàs Pedagógicos do Minis— 

térío da Educação e Cultura, por intermédio do Engí. Hilderíéo iVªinheí- 

ro de Oliveira, a quantia supra de cam mil cruzeirós (CR$100.000,00), 

como saldo do auxílio concedido para a obra de construção do ºrupo Es- 

colar de Conceição do Jâcuípe, hunicípío de Santo Amaro, na conformi— 

dade do despacho do Senhor Diretor do I.N.E.P., datado de 15/5/55,trans- 
mitído ao Setor de Construções Escolares do CRINEP-Bahía, pelo ofício 
nº 571, de 17 de maio último./// 

Salvadorl 

execuàad057“*xxxx 

"— 

o IREQENY! "num-ro ra cvs-Fur“ 
com Auvómncío no uma “ wmàª 
TRC) DA EDUCAÇÃO : cununn. eowowl 
ME 0 Fªce. ») 5:063 : 54. INEP



6R8.2.812,20 _—~ 
BEGEBI do Instituto Nacional de Estudos Podagâgicos do Ministério 

da Educaçãº e Cultura, zpor inter-ódio de Eagenheíre Hílderíco Pinheiro do Olivei— 
::, Encarregado do Setor de Construções Escalaxes do INEP na Bahia, & inpartlncin 
Iupra de CB$.2.812,20 (dois lil oitocentos e doze cruzeiros e vinte ccntavoa),eor— 
rtzpondente ao pagamento dos serviços de reparos das Escºlas Classes nºs. 1, 2 o 3 

&& Centro Educacional Carneiro Ribeirº, conforme orçamentºs autorizadºs pela Eziº. 
83, Diretor da IEEP.///

. 

sªlvadºr, H on NW an «ºu 
axo—MM M Kim/wªh 7W 

Francisco Theºdoro Pereira das Neves. 

Salsas e/ 6.2, 50 
o A EXATÉÃ) Do FAQ: !, 35-17: SUP.-m. 

”stem-c enem/Jenny, Fôi En:.- .M 
m AuYo-vnclo ,oo' emm p7. .A.“ 
º_º. ""“C'KCÃO E EULTL _ ,º 990:. N ª 5,063 e 54- LU “'~



flfVlA 

ca$u.203.672.oo 

RECEBI do Engenheiro Hílderíco Pinheiro de Oliveira, Encar— 

regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Es— 

tudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importâncit 
supra de CR$:1.203.672,00 (hum milhão duzentos e três mil seiscentos 
o setenta e dois cruzeiros), destinados a execução de obras de restam, 
ração de prédios escolares do Estado, conforme discriminação contida 
no meu ofício nº 651 do 28 de novembro do corrente ano e'de acãrdo com 

o Convênio existente entre êste Estado o o Ministério da Educação' e 

Cultura, através do INEPqAA/ 

éalvador, oil/A fl 
, ”& 

Aloysio da Co ta Short 
Secretário da Educação e Cultura do Estado da Bahia. 

Poder Público . 

AT'EsTo A EX —.T .A) DO PAGAMEm. .. . , 

&” 

o museu" Blank/(Euu) em cv,-jj . 5 
cow: A Who.—xcãrx no amar; «», J » ,. 

vºh—n-—-“ F.—=;_v, 
' “EO—'ª'“ ' M164 50 í;*J,;j_—'
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E? VLA 

RECEBI do Instituto Racional de Estudos Pedagógicos do 
Ministério da Educação e Cultura, por intermédiº do Engenheiro Hg; 
deríco Pinheiro de Oliveira, Encarregado de Setor de Construções 
Escoiares do INEP na Bahia, a importância supra de CR$.199.360,00 
(cento & nOVehta & nºve mil trezentoâ & sessenta cruzeiros) para 
construção do prédio destinado ao funcionamento do Grupo Escolar 
da Séde do Município de Ribeira do Pombal, como pagamento da pri- 
meira prestaçâo, comprcmgtendo-ms & seguir as normas estabelecidna 
no Tênmo de Acôrdo firmada entre esta ?refeitura & o Ministério da 
Educªção e Cultúra.//y 

sªlvªdº“ / ”7 5“ aº < ºz JV' 

~~ 
~~ 

.rªª 
josé Dºmingues Brito Silva; 

Prefeito Municipal. 

; fs- 
. 

“ li JW ( 5 º "“'-"W” êtª/'“ /
! 

Poder Publico. 
AT&QTO A EX .T—Ã) DOVPAGÃMÍETJZU w 

EM ! DE Jig... .. DE 

knºw- do ;.NEP'/ 
O PRESENTE vagnmçwm fa»; , 

ODM AuYhº'uclg DO 37x“) 
' v " ** 333 =, GUL?U:7'.. . "ªº“ »51053354.iN;3,r 

ME O PROC N
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33033; do Inatituto Racional da Fatuáoa »edagógteas dº 
Ministério da qcaçao e Cultura, por lutarmédio ão Eng enheíro Hii 
device Pinheiro de Oliveira, Enºarragado do Setor && Construções 
Escolares do IÉ'B na Eahía, & impºrtânnia angra da CR$ .199.360,00 
(canào « nºvanta e nºve mil trezentoa & soasenta cruzeiros) para 
construçao do prêáío àestinado ao funcionamentº do Grupo Escolar 
da sêde do Municípíç de Fibeira do ?ombal. cºmo pagamenzo dª prí— 
msíra prestaçâe. camprumaâando—me & seguir as normas estabalecídna 
no Tâªmo de Acôrdo firmado entre esta Prefeitura a o ministério dn 
Educação e Culturao//Y 

«ª'—7" 

Salvador, ,, 47 A) ”>? e % &) $ iv”; “-

& 

in£ 05gL/xf*f ªªa/(*»:ffª áxº*'? 
ºbsc Domíngueáí Evite Silva. / 

Prefeito hunicípal. 

Poder Público. 
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.* 

EM 7 DE __________ &-" ........ Di- : 
"'""><—7 

, 

"' 

cv 1 _ _ , ,» ,_ 
» ;" »».» _ ”í'.;'.__ 7?" *3, « - , ...... :**-"*"L ..._ % mr” .”“.v 

Insªna-(N 
EEF; 

"" Pªrª”: “ EPR/ENT!» róv ”E, ,,Dº 
COM ,».— 

TRD m 

me ' , 

3 Do erva ht. 
“'n, r,- .=.~ “Misa. ] gªta"
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« / '? rª. Delano "' az,)” 
Declaro que os serviços foram 

execumad .ªº.

~ 
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cºm A f***—“nfl“, nãº sumo sn mms- 
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SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

~~ 
ca.§6o.ooo,oo 

rEp : nhe ire/ 
Hilderico P hei . 

É:; 
, a quantia gaga/WB âosso ta mil/ 

cruzeiros .» 

correa o ein :6 a 1:51 "TCO . a con- p 
@7‘ EE /df/Ug§¢91,,,p cluaio de 5610 Escola fiafimfi 

mo o previa cªgªªªgãk segunda

~ 

o PRESENT! DIOAMEN‘Y. =O! sternum 
com Auvomnclo Do uno " wuvs 
Two nA enucnclo . cuuuu. eomron 
ME 0 ºvo-.:. nv º 5'063' 54< INEP 
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conf mm o prf.§j®yg§fi‘%la : 

Declaro que os serviços foram 

sacçÃo DE DOCUMENTAÇÃO 

CR.$50.000,00 , 

~~
~ 

cinquenta mil/ 
nto para con- 

r ~ 

termédi
d 

, 
ªº $53 

ção do Coité/' 

gf 
) 
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~ ~~~~ 
. io Escolar 
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TRC ol mucacio : cuuru-A. eowon- WK \ 

º aªª 
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SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

CR: 20.000 00 
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. Declare que o signatário 
executou, realmente, os 

serviços. 
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SECÇAO DE DOCUMENTAÇAO

~ ~~~ RECEBI do 
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Declaro que o signatâríu 
prestou, realmente, os 
serviços. 
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CR 10.000 00 

Hui-l , 
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o çoe ares do Instàt'ã 
Estudos Peagaêicoiv erio da ”Edu a fl&§i£ura, importan— 
cia supra d CHAD. 000, OO zrnçfs &&áeâres ), z;çvara çonlusao do 
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Sel ado c/ Cr. l:., 50 
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Daí,?" _

ª 0.3 serviços foram ~ ~ 

o onzszuvl .AOA—uiwvo zu !IETUIDÓ 
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“ªc; 335 .000 ,oo ] 
de 01 íveíra, Em: arre— 

o Nacional de Estu— 

— 

- 

, 
& _ v 

avame %%;d, s ( ra e ultlma. prestaçao 
/« ". ('.“ .

. 

ªê»; abel/e 
, 

arta de Tarefa flrmada por ~~ 

~~ 
Dr. Osvaldo Fernandes Badaró, 9.13. de José Dantas Días. 

Selado c,? Cr.3,00 
Dvclaro que os serviços foram. 

:xecutad s. 
~ ~ Tªº ºª F “º'—CKO & CUtYU=5 Gott-oo 

ME e Pºr): «: º 5.063! 54. INEP
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IÉYHA 

RECEBI do Engenheirc Hílderico Pinheiro de Oliveira, Encarregado 
do Setor de Construções Escolares do Institutot Nacional de Estudos Peda— ' . —- o ' - "» 'ª' º ' gogloos do Mlnlsterlo da Educaçao e CultU%95 & lmportân01a supra de GR:: 

$25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros), para co onclusão dos prédios das— 

tínados ao funcionamento das Escolas Rurais de Barra Grande e Porto da 
. 6 . . ' . Telha, no MUnlclplo de Itaparlca, como pagamento “à rlmeíra prestação, 

por adiantamento, comprometendo-me & seguir , n 5 estabelecidas na 

Carta de Tarefa firmada por mim em 9 de -—oªãqªdã&395j. // 
%% .~“& &&àj

S 
Salvadoghgs 

. 
— , . Poder Publlco. 

AÍESTO A EXALDAO 29 
PAGAMENTO $U?;ê_ 

EM ___, ,., DE 

& nessa-r: "uniu-n :o: ngm-m- 
cou Aummuçio oo uma em wwe 

?Ro DA çnumclo : cuuum emm-'ª 

ME 0 Pnoc- » º 55063 ' 54: INEP
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”*ª caáêzeã 000, oo / 

._-»; 

RECEBI do Enº“ ' 

do setºr de consf 
efhe lio hildericn Pinheiro de Oliveira, ªncªrwegado 

daaágícos do Na 
:ru %o?s mscolares do Instituto Nacional de Estudos P 

GRâ ;q 000 00 
ínlsterlo da Educªêao e Cultura, a í portâncía smpva

& 

» ,º vinte e c 

de

d

m 

.nco mil cruzeTwns). U-“a co
'
a

í 
tz o- Escola Rural 

aôJLatztEqn= _ ,v« , 

€ 
. 

» * “Hua. “ao, com— 

“: ",ª"— -; 

Poder Público. 
. 

,,,, fu...,— W »“. .wm_,.,_,_____“ 

Declaro que os serviços foram 

o PRESENTE nun o :cu EFETuAnh 

com Auvbwnçio oo num ou wma: 

TRC) m emucAclo : ouu'um. aew-oº 

E o mmc. .; ' 51063 | 54- INEP



ªº ~ 
- 

ª“ 
Man... 34' ª 1 

o Inssgtuto Nacional de Estudos Pedagógicos, do Ministério Da 
Educaçao e Cultura, a 

João Guilhermà Pinheiro de Marques Tormenta. 
gela execução dos secgmintes serviços de desenho, ajustados com 
esse Instituto. Cr$ R$30,00. 

1— Desenho das três fachadas do Grupo Escolar 8 B. 
2- Desenho da planta baixa do Grupo Escolar 8 B. 
3- Desenho dos cortes AB, CD,_EF do Grupo Escolar 83. 
&. Desenho da planta de locaçao dos pilares da Escola flormal 

Tipo Bahia nº 30. ”_ _ : , 
5- Desenho da planta baiXa do lº pavimento do Curso de Sontag 

do da Escola fiormal Tipo Bahia nª 30. 
Escala 1:100. 

NOTA: 03 serviçog relacionados , fºram executados no periodo 
de 149—55 a 30-9-55. 

Recebi do Insgituto Nacional de Estªdos Pedagógicos do fvíinistá 
rio da Educaçao e. Cultura, a importancia de Crºw. 1+.560 ,OO 
valor desta. 

Rio de Janeiro, ªo º“ & "“ $$; 4% 
* fâ 35945c (º "X 
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1 _Q 
de asâráº com a auâorizaçâa 
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«ª 

de dªãpªªª nº-w._&.áâ.____._....._ INEP/' 1/4; 195g;; 
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mmmmmm~~ ~~ ~~~~ qcagfloVé Cultu 
nªl 013328e311); pàr 

gamento V se 

Q&Eeus na de Tarefa firmada por mim em 10 

N. Brício Galvan . 

Selado c/ Cr.10,50 
Declaro que os serviços foram; 

executados.~
M



êªâàzwaxxaãáâãaãaaxaíâãâua 

íâªàgªªãày'Çãtl ªxªªávêâªªª?£âxaâmáíâágêªxââ ªi?“??ª 

PVIA 

cia s para corsíTução do 

prêdí Rural de “panema, no Mu— 

nícípí terceira prestaçãc, cow— 

promet , belecídas na Carta de Tarefa, 
ªirmad 

O+âcílªo :carí*nnº :owredo. 

~ ~~ Selaôo c/ Ú.u,50 
Díªííieií'o que os cfczzº :,q £l uu; plªy,“; 

( , . ',- 
êí-Lªõ'db—EQO 

iu êle—unuõ com Auvówncio ao Elmo " wwe 
TRO oA anuncio : CULTURA: eOi'FOR' 
ME O Fnac. “ » 5:063 ' 54- INEP

~
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ígãàéàaxnxxáââªâwªâyéxéãªêxgxâxxáazããxgâªãáây 

79 
VWA

~ 
RECEBI do Engenbºira Filderíco Pín_ºiro de Oliveira, En— 

carregado do Setor ãe Consªruções ESgolaves do lhºtituào Aacjcnal 
de Estudos Pedagógico“ lo Rinist51íc ªa ÉdvceçÍn e CUJtUJR, & impor- 
tância supra de CP%:5.00G,OO (cinco mil PHZVÃPGS); para conclusãoc 

dó prédio destinado ao funcionamento da Escola Fuval de Paiol, no mu- 
nicípio de Jacarací, como pagamento do saldo final da última presta- 
ção de acórdo com as normas estabelecidas na Carta de Tarefa, firmada 
por mim efrí 19 de julho de 195lg.../// ,

~ Selado c/ &.3,00 
*- ', í= .wrro <1ue os servxçoã 

~ ~~~~ ªo "assar: un : FOI !Fe'njsoó 
cºm AUYÓQ' Ao ao Exmo u wwsº 

me on MuCAcKo : cuuun. eowow 
ME O pwoc “ º 5:063l54- INEP

~



íââáâaaxàxxâªãéaxáâáàÉàãâagaáàxxàxííxgâªyxiz 

Á220. 000 ,00 
V/ 

Oliveira, Encar- 

~~ 

Nacíonal de Es—~ ~~ 

~~~ 

~~ 
~~ ~ 

n ter o da Ed çagão e Cultuw , a importancia 
" V » Vlnte Zeirws) ? 

a ' struç 080 do prédj 
onament %%QXÇZ? olaÍª%,Aº de 3,pucaía, no Munic ípío 

paja_ gbªêwã o saldof _pal :- terceira e ultima prestaçao 
de acordo em %“ªçàvws+o na gafía »« Tarefa fínmada por mim.em 13 de 

__/ agosto de lºg /// ,/”

~ 

Rio Real, 

Ma.noel Nolasco Sob ri nho. 

Selado c/ &.7,5O 
Davª-Lam que os serviçº3 ª» 

6-5.Cua (Cª—Ui 

! 

. .

" 

O PRESENT! . .A": EFETUIDÓ 

com Auvºmz cio ao EXMO " wwe 
TRO on mu nclo : cm.-run. ecuvoa 

uz o nnqc !N º 510.3 0 54- “(Na?

~
~
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íiªàêàaaxxxiââààxzíaâxêâkâxazãx&&xmíâââêêxxãa

~ 
RECEBI do Engenheiro Hilderícc fírwheiro de UN:-feira, En- 

carregado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a impor— 
tância supra de CR$:75.000,00 (setenta e cinco mil cruzeírcs), para 
conclusão do prédio destinado ao funcionamento do Grupo Escolar da 
Sêde do Município de Jacárací, como pagamento do saldo final da Él— 

tíma prestação, de acêrdo com as normas estabelecidas na Carta de 
Tarefa firmada por mí&.em 19 de julho de 195h.///



~~ é%ZE&EE&XZXÉÉ£XêÉXXxâââââx '? 

igãêéâaaxãxxâªgéaªáâzââgªáxáªãzxxâxxíYáâªgâãXx 
ªí? (É; 

~~ %% 

xcasgàúa 380,09 /

e 
ª .

A 
5" ª ' 

ª' 7 & lmbortanc tudos _, “ .. . » . 

É Mu _, 
& :“ , 

à? 
u”a Rural deãõ 

awgãhtâweª 

~~~~ supra 
destinado 

~ ~ 

~~~ 

Jelson Carvalho da Cunha. 

Prefeito. 

' . Poder Publlco. 
ATESTO A EXAT- não DO PA ÃMENTO SUP.—&& 

EMA—?a»? 
_ _LMDE 

MÁ» 
1:15m 

F 
MXN—ª.., 

C ªRESE-NJYE DAGAÁlN'Pº 56513'5'“ " com Aurª)? 7scÃo oo EMF—n'a eu v.: ' 

Tao DA EDUCAÇAO s eULTunA. ª“ ªc.". uu'—' 
HE <> PDOC ». ' 5353155. INEP
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“ª 
CR$:2.GOG,GO 

L(, “3s da ;“ na:-aire .Qiildsgrico «fimwirªo cie Ulíxuíra, En— 

carregado do Sater ita tem _za—õas Lisscúlàraça do ins Lim-tc nacional 
de ”LEMLE; iedag ugícos do km isa Luio && “Gªmºvª—a e C:.aíãfmzwz, & impor— 

A 
1H A:“ s ' :— , _ ' ª , ,. .

” LuuCiu supra de Gn$:5.9uú,00 LCLHGO mil cruzexrcs), paya conclusao 
do predio destirzazáo ao fm'scienazçento às: Escola Rural de Faial, no Mu— 

, . ., » l.. . , nicíyào de Jacarací, cºmo Pagamento do salao final. - aroma presta—». 

çãº de) acordo com as normas; es :;abelecídas n., . _. _ fªseifa, fiªda 

~ ~ 

9033211133 erª 19 ãe julho && 19514./ // 

'e'-gc (310 0/ :!35,00 
E Cª íam que os serviços 

executaêaos. A A nf “pw WM & Agª—- >
~ 

( 
MWM. 

~~ TRO m Mum , 
io : euuum. 

MG o onn- .. 3063 ' 54' [Nªª
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SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

CR:$éQºGOO,QQ X/ 
_ 2 

- . 1 .
' 

RLCEBI do Instituto Naczonal as Estudos Pedago- 
! N . ' . gicas do Ministerio da Educaçao & Cultura, por antermcdlo 

do Engenheiro Híldar_ 1 ªn 

dente ao pagamento de sa
! 

da, no munící?ío de usquie. 

BRASIL 
PC.

* 

X'“ . 
_ _ 

Declaro Que º a?? QGS /// 
.- // foram executºu s. 

“:> I 
. . 

,) “4 É— 
LT.? 

o mesmu Fíuíéicn eu "E...,“ cºm “170971630 00 Evuh ... , . ,. “. '”ºhàfq'MªCªºEÉv ' .,—'ª.*õ= 
Mi ' “'ª' '“”51'84 *NIJQH



ªª 
mamª;“ 

atªrio de Educaçao e Cultura, a importancia de &3 5.000, 00 

Ésgáâãáúnw gil cruzeiros) valor êesta.
” 

e, ”38,5% »- 

na” ágil? «

" 

0 Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, do Einíatêrío 
de Educação e Cultura, a ' ' 

João Guilherme Pinheiro de ãarques Tormentaã- & 

Pela exscução dos seguinxes serviços de desenho, ajustadosí 
adm êsse Instituto: . . 

1- Cópiª ã nankin da planta do lº Pavimento, do Bloco 
que compreende o Cªub dos Estudantes e Auditôrío da 

Escola Normal ãº 30 (tipo Bahia). 
Escala: 13100. 

v 
2— Cópia à nankin da planta do lº Pavimento, do Bloco 

que compreende a Escola de Aplicagao da Escola dermal 
Nº ao (tipo Bahia). 
Escala: 1:100. 

3- côpia ã nankín da planta da zº Pavimento, do Bloco 
que coáprgende & Admiªªstragão da Escola Normal ªº 30 

(tipo Bªhiª). . 

Escala: 1:100. 
à— Cópia â nankin da planta do 2ª Pavimento, do Bloco 

que coúpreende os Cursos de Introdução e Intreggagãc 
da Escola Normal Nº 30 (tipo Bahia). 
Escala: 1:100. 

5— Cõpía â nankin das fachadas tipo A e B, corte longitudinal 
tipo 141, cortes transversais tipo D—D , B-B , 0—0 do Bhg 

“eo que compreende a Escola de Aglicagão,'da Escola ªormal 
Nº 30 (tipo Bahía). 
Escala: 13100. 

Nºtª: Os serviços acima relacionados, foram executados no 

período de 1.1o_55 & 31.10.55. ~ 
Recebi do Instituto Nacional de Estudos Pedcgõgicos, do Minis
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5% ªi 
QC) 

Di E C; L Xªxª-ªfã exaiidao [AX/gm 
pagamento supra e que a: %%” 
de acôrdo com a autorização 
de de pesa n' 

% 
SECRETARIAÉ 

5M.Es.% 

R$ 
O Institute Macional dª Estudos Pedagâgícoa, de Matéria Ba 
Educaçaº E Cultura, a 

João (himem Pinheiro da leia:-ques Tºrmenta. 
Eela execuçao aºs seguintes serviços às âesanho, ajustados (&& 
use muitu“. . 

52$ 5.096,60. 

1- Côpia da plasma pat-619.1, ala 1 da sacola Gleam Linha Lír— 
cular sãº &; 
Escala: 1:50. 

2- $53333 doa comes 1.1 2—2,3—3,M,5—5, da Escola Chase Liana 
Circular aº a)" 
ªs:—saía: 1:56. 

3;- Úâpia da plªnta às atuaçãº a eºberàm da Eaecala Classe Li— 
nha Circular ªº a!» 

cala: 13200: 
#— ua pia dos detalha de ::q da Esca]; Classe Linha Gir. 

cular iãº AL,. 
Escalas: 1:10 e 1:29. 

5- £35p§a da planta de 3131.1a & cabarwra aa Escola classe Cor.. 
Tª raça. 
Escala: 11106.7 

m: 63 serviçº s aew relaeianadoa, foram exammadas nº períº— 
dc ãe 1.12—55 & 31—12*55.

_ 

ª 
.. ;: $$ 5.905,90 (cincº aii erasures). 

Recabí da :asgnzute ªasícnal às Estªdos Pedagãgiw & da Einiaué.- 
&& 06 (cinco río aia Educaçaº e Saturn, & impor-“ncia de 893 5. 

mil cinzeirºs), valor desta.. 
$$ à“: ªiwª/fw 

' Rio de Janeiro, E/ ºa WW



&'

1 83009060 
VIA Fã. 

RECEBI ªº sr. Hílderícc Pínhairo de ºliveira, Encarregado do 
Setor de Construções Bªcula-as ela Instituto Íªacíonal de Estudos fe- 
dagôgícos do Ministério da Educaçãº e Cultura. :. ímpaàtâneía supra 
de CR$20.DO0,00 (Vinte mil cruzeiros), para construcâo do prêâío 
destinado ao funcionamento && Escola aiurªal de izapava, no munícíbío. 
de Hutuípe, comº pagamento da terceira e última parcala, de acordo 
com as normas estabelacida na Carta da iarefa firmada por mim eau 

2 de junho aa 19514../// 

Salvador, 45 dª Abr; P da Aqi? 

ôÇQ'LÃ/ppt V.;“ (lºgout?
( 

o pnessnvz PAIAMEKVO ROI eruvunoó 
com Auvcmnçâo no EXMÓ “ mms 
TRC) DA coucAçío : euurmu. cºntou 
ME O Paoc. N.” 5:063! 54- INEP 

Selado c/Cri? , 50 

Declaro que os serv: ços “ram 
executados. O ,? km,. ª &' “« ' 

Í/ª'f' 

& ,» a



Comercio e Industria de Madeiras Ltda. 
OARPINTARIA E FABRICA DE MOVEIS 

RUAÍMNHDABAN.N.8 
SALVADO_Bz—BAHHA 22 

~~ 

, 

nª VIA 
--... 

Bahia, ______ ªnde ___________________________ 6.:m ___________________________ de lªiª—_ 
o Sm. ____________________________ Manxammggugga_.n§n.1__m_-s.,ua ......................................... Comp 

3 MGW‘EQS ª:] 1,2531335 * 43% as“... 2 " 
' ' ª/ lªwyºº "' 3369 it an“. l ; ª à/ afafiflgw ª". 2.66 " 

“ÓQQQÚ 3 - ª - ª! I’m’m ª #,68 , Sóáçú. 1 pal-mo ºf ºgªºxºtaãny“ '— 636645 Bacana; 8 mªtramarm a/ 5.80....uuna za]. um... lº 
fl . º/ ªg.-fºvvqtvncwqo a a...“ 

3n .. F 'B/ ywo¢r&;aacoa :. Cyan);
, 

' 
ª Wanintnwmowtofi 

## lagºsta && wmmustiooutéjj 
mmfiifihfiabicbon0c 

(Import: & presents fawn ou cinco au. mtmeanm e We msnim & tetanus mkv-ae) .. 

CR 120 

RECEBI do Sr. Hilderico Pinheiro de 011— 

Tveira, Encarregado do Setor de Construgões 
[do Instituto Nacional de Estudos Pedagogi— 

cos do Ministério da Educação e Cultura,: 
-ímportâncía supra de CR$5.h12,70 (cinco míf 
quatrocentos e doze cruzeiros e setenta cen— 

,tavos),correspondente ao fornecimento con— 
Itido na fatura acima discriminado, para o 
“Prédio Escolar da Séde do m&:tx'ulcíygzrzlxºs de São 

'— 

Miguel das Matas. Da vlaro que às serviçoiê foram ’ 

- 

executa dos. 

ªuf] . , ,. , 
, , "ªs 

.
, M,, %, Nga W 04. mma/ici 

, 

R» 
6 , “ “'n'" níiuzun ru erefunoô~
~ 

. 

cºm nuvomznçio no :xuo " wwe M M ”dº,/MAM Two A rnuc clo s cuuum ecuuoo 

(jo/o— ) 
“E o nan— _ vs'OQBIM-INEP»



2.3 
cnâgo.aoo,ao IE VDA 

RECEBI do Sr. ªinda:-ico finhgim de ºliveira, Encarrega— 
do do Setor de Construções Escolaras do *nsti tuto Í”ªacím'wl de Estu— 

dº:; edagogicos do “inistêríc da Educaçãº e Cultura, & impertnncít 
supra ãe OR$30.000,00 ( Trinta mil cruzeiros 3, para construção ão 
prêãío destinaao ao funcionamento da Escola Rural de Jenipapínno,no 
Município de Saúde, como pagamento da segunâa pamela, compromten— 
de)-me & seguir as normas egtabelecída na Carta de Tarefa ritmada por 
mim am 19 de marçº às 195h./// 

, r 
& 

/Z? 
' 

ff) <ª,— » ,,»: Í 
,- 

Salvador, / é aí”—Á Éwwzga/ aia / ) 5” «ª

ª 

v 
,, £ 

,, , (” f)?
2 Z “Jiª“? Zé” (ªªª—;ÁM,->,€£4 w» & 

gªl/' 

Beltrão e/ &.10, 50 
Declaro que os serviços fGIZLL 

executados. (X ] aaa/(Amº “53%“ 
o Plllçuvl IAQAu " =o. çgg-r .m- 
com “veraneio qo two on ww.— 

'I'RO DA EDUCAÇÃO : euu-um. eowoa 
ME 0 P906- N.. 5:063 ' 54- [NE]?



~ «ªsia—t,»;— «eu «narªnja-, r. c,,

x 

24“ 
CR$ 50 .099 : 00 

UE'VLA 

RECEBI do Sr. ªílderico Pinhaím de Oliveira, ªmar-age.“ 
do do Setor de Gonstmçõss Escolares do ªnstítuta ªacícnal ãe Estu— 
dos Pedagógicos do Fíínistêrío da Educação e Cultura, a importªncia. 

supra de GR$30.GO0,00 (Trinta mil cruzeiros) para construção dá prá- 
dio destinado ao funcionanento daEseºla Rural ãe 3ªbate.“: ficªva, no Huª 
nicípío de Saúde, comº pagamento da segunda parcela, cºmprometendo- 
ume & ssguir as normas estabelecida na Carta de Tarefa firmada por 
m em 19 de março de 19514../// 

, « 
, 

, 
5“ 

Salvadºr, / 6 (Q Kªº/1“ / ªg" [ ?; 
,.“ ( 

f?” '

( 

Selado da.1o,5c 

Declaro que os serviços fora:; 
executados. 

, 

=- , /

& *A
i 

o passem: Muuu? =O! EFETUADÓ
E cºm AqQ'ncÃo no me na www no ou znucncio s GblTURA. em.—noa. 

ME O ºrion » = 5063: 54. “NE:?



CR$; cªmelos» 2 5 
11? m ,.

~ 
HHGiBÍ do Sr“ &íldepíce Pinheirg de ºliveira, ànearreg€do

s do Setgr da Ccnstruçães É celares ao institutº Naciºnal de Estuúoa ' . wl“ ! ª _' _“ 
M _ 

"" Pedagogicos do ministerio aa.kducaga> e Cultura, a ímgartancía zur 
"v ªºl Hªrª-..:. ,. m* ... « . » .. . « "' 

-
' pra de ChâBD.GuU,GO (áfàâtª all cruzeiros), para euustraçae ão pre— 

" ª“ ' JS; ' . ”1 
_ A», ' — !" . ,! ulD &&Stlwadw ao LunÚlÚDªMÉntº do Grupo Escºlar && ueãe &c municio 

aii-e; Lage, como paga—53313150 por cºnta && tarccíra prestação , comprometen— 
âc—me & seguir as normas estabcàecída na Sarta ãe E&rffa firmada por 
mim am 20 && julha && 195à.///

A li 
. 

; JV/k 
Salvadàªf/ / ? 611 /'9 

/V 
o pºsse»?! pA-Auiuvo =o. !!!?unuó 
com n.;vbavnçio oo EKMO “ mms 

mo m soucAçio : sumo-u. canoa- 
ME 0 Face. u.! 5:063 ! 54- INEP 

Selado q/ &.10,50 
1399 330 que os serviças iszaza 

execuàaàºs. 
Í » ' ] 

& “. &“



26 
nª VIA 

RÉGEEI do Sr. Hílderieo Pinheiro de ºliveira, Emmega— 
dº ao Sater de Construções; Escalewes dº Sigati tuto Nacional de Estuáa 
Padagôgíbos do Ministério da Eâucargão & Cultura, & nnportâmía supra 
de CR$57.00G,OO (Cinquenta e sete mil cruzeiros), para construção do 
prádic âestinaãe ao funcionamento da Escola Rural de rªz-obi (Hova Vi.— 

çosa), no Município de Mucurí, como pagamento do saldo final da quen? 

tia estipulada para a citada obra de conclusão./// 

H.SF
&

% 
ª» 

1 /y 
0 one-sem! PAIAMENTO ru EFETUADÓ 
com A-J'fdã'ciº no uma. " wwe 
TRo m EWUCACÃO : cunmu. ecuroº 
ME O Danª &, 

' 5'053 ' 54' INEP 

Selado c/ &.19 , 59 

Declaro que os serviços foram 

executados. 
» , 

' 

JM,/%% 
(, 

'xv

<



a,;..a;»,_a1 aº ar. gnaw-ice z’amfiwzm da 413. film. ªªªºªª'ª'ªªªªª 
ée ãuàar às Úhúagrtããªâ ãaaaínr & && Anatiàusu ªacianaz áª ºªªªªºª 
fi’wws‘igmoa an, Efiniatéria (is gang—Sa a maxim. & Wºfªªªªªªª “W 
de csçâaàuâaàaa (mxm an; wwmmm. PM“ ªºªªªªªªªªº ªº ªrêàíú à“- 
tânada sf: fpacianamma asa mac-3:2; aura}. && 65:35:33, na fimicimc da 

Sauna: && afiª; cºmº pagaaaazs da Sªâªâdª ªªfªªlªª ºªªªrºªªtªndº—ªª 
. ndáuir as aarmaa asàabêíacíáâ na &âvaa && rarera fíraaáà Pºr ªªª *“ 
lí; & 3W aia láãko/ÍÍ 

W, /7 cá W fá WW” 
ªrm/mªmãº ªªª/””ªº €£$/Wª 

o PRESENTE PAIAMEMVO =O! ersªrumô 
com Aurownclo no sumo 
TRO nA rmv‘, 
ME o on".- ., 

, IR M'Nle 
tcAo e cULTuIM- $00309 

5063 ' 54 INEP 

Salaam e! a37,59 

Declaro que os serviços foram 

executados. — 

. 
,,

' 

xs '“2'“ ~~



~ ~ 
mm do ar. Em» 312mm da ºuvem, msm 

do actor de Constr-wªn assola—u ao mum Mam}. do actuam Paw!” da Matéria ein Kdmçãn a cultura, & maine“: au— 

we do m3m.wo,aa (Baa aii Wim). pars mtruqic ªo nvidiª ) enzimª; ao mamar da mºu Em]. as Butiª, m may. 
&. Bind, com meato do calão rim}. & ªum; mºh. da mr— 
in cm “ mma ”Maintain an carta sie ”rn—ora fm por m'.- 
9 a. m da msn—m 

Salvadºr, «2: 7-——-—«f'— “»”, l ', fil / ª”. ' 

51mm 
Saldo :] {1315,58- 

Dec} aro que os ser ºligºs foram 
amida“. 

5

, 

.> <. MWM) < 
L . 

j/f'ww



29 
cnªoomoczloo nª vm 

RECEBI do Ensº. Hildcríco Pinhpíro do OlíVaíra, Encarregado 
do Soter de Construção: Escolares do Instituto Nacional da Estudos 
Pedagógicos do Minist;río da Educação . Cultura, a importância supra 
d. GH$105.DOO,ÚG (Com mil cruzeiros), para construçãº de prêdio desti— 

ª nado ao funcionamento do Grupo Escola da Sida do Eunicípío dn Caculí, 
como pagamento da aogunda parcela , comprometendo—mc & seguir as nor— 

mas ostebolccida na Carta de Tarefa firmada por mim em 1h dª Junho do 

195h./// 

' 
/ . «; 'FN/ 

. / 
Salvador?—ªê de W ”& ', ?»

& 

Miguel ântonio Fernand—s 

3.1 ado o/ ºr.31,50 
"ªªª que ºs serviços forana 

c;:zzãw vg 
«« “W ML ,...» 

~~ 
~~ 

o pneseuv: PLGAMW/ =o: :rsvunuô 
com A' nónvicAo Do EXMO &? M &; _º a ,, “Kºnª Ã'ic vlw, :,“ Am 

“ªcirrªr _ 5063I54-ÍNiálº'



CRªGOâOOGIOO ~ 
RECEBI do 3r. Hilderico Pinheir. de Oliveira, Encarregado 

do Setor de Construção: Esca-«lares do Instituto Binaciºnal de Esta - 
du Podagígícn do mniatérie da Educaçío . Cultura, & importª; «- 

cin supra de 6331003003» {Com mil çruzoírn) para cemtruçío do 

prédio destinada no funciºnamento do Grºup. Escolar ás Side do m- 
nícípio de Conceição do 6.11:5, com pagamento da segunda parcela, 
cowrometendo—mo a “gui: as normas estabelecida na carta de Taro— 

fa firmada por mim on 9 do Invent" do 1955./// 

ªindª. 9% pé Giu! 061%)"; 

“. xªu/m' % gªy,—çâº 

Selle. c/ a.51,5o 
Dººªãro Crua luv 03 suª“ 

eªcuzqus ! 

-- ‘u/ 
,

. 

mºªw'r-n; (,º/(ªªj— , /jcj' _

.

.



fã” ““ª 
É &, ? 
“as ; '? 

. ,! ª f 
“ma.-www” O Instituto %acíonal de Estudo% Feéaõõgicos, do ªinistêrío de 

Educação e Cultura, a 

João Guilherme Pinheiro àe ªarques Tormenta. 

Pela execução dos seguintes serviços de desenho, ajustados com 

'êsse Instituto.
, 

' 

&& 4.000,Q0. 
1— Desenko detalhe da esquadría da escola ORIEEê. 

2- Fachada lateral da Escola Rormal de Campo—Grande,ªato-Grosao 
(substituída). 

3- Corte transversal e longitudinal da .Eseola gormal de Campo— 

Granda, %ato-Grosso (substituida). 
à— Fachada lateral da Escºla ªormal de Campo—Grande,uato—Grosso. 

5- Corte longitudinal & transvarsal da Escola wormal de Campo— 

Grande, Eato-Grosso. 
6- Desenho de um grupo escolar de 6 salas de aula, plantas & fa— 

chadas, (estudo). 
?. Reduçao da plaata da Escola Hormal de Campo—Grande, Mato— 

Grosso para & éscala de 13500. 

Importa & presente conta em quatro mil cruzeiros. 

Recebi do Instªtutº Nacional de Estudos Pedagõgicos, ão ªinistêrio 
da Educação e Cultura, a importância deêkâ 4.000,00 valor desta. 

Enadeãmmhw,5 az,eâíâv4% aa./755 

Atesto & execução e 

recebimento do ser— 

viço relacionado na 
presente conta. 

% %EQZS. í 
elo Arquiteto Chefe. 

É;:;úlªn%%u 
.” * sacaanma 

ªx~~



O 'RESENT' 'ÃÍAUÉNV. FOI "EW'UIDÓ 
COM ..,vownçio 00 (IMO ll Mºl"! 
TRC) m "'!uC «cio : cuuun. 
ME O oooc » ' 5:003' M-ÍNEF

1 
mªcacº,—as / [am 

Recebi de IN TITUTQ LACLLHAL DE aSTUDGS PEDAGÓGLGOS DU &I 

NISTERZD DA EBUGAÇ u 3 ÉULTUâA, “ª? íntºrfádiº da ªngenheíro Hílâeríea » 

Pannegrs da Glâwwâra9 & quantia ?UÇYa ãe Gr$36.300,60 ?RINTA &IL SBEZEÃ 

—ªx “nª“ ªh. » = 4 U 
“ - 

_VS, gd;gas,ynâaats & segunua ;restaçac prgv1sfa na Carta do Tarot: nº 

159, de 26 ão Agas+a &; 1954, nara & cúzstruçãs da ESGOLÁ RURâL BE Sáãâr. 

COIFOR-

O 

Declaro que & sígnatarle 
executºu, rsilnlnte, as 

serviços.

~ “"'—"“I~ Fiscal áílN



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

~ ~ "ªº me??? aªª 
)xCe?reºpo Htªfªdf Bà"mf< ~ ~ ~ ~~ pá /% 4” 

'àycg[%ZyºááªâC474424115' 

o Passem-l DAIAMENT. =O! els-muco 
com Aumauçio no "no " vlws 
TRO nl r'mC'AcÃO : cugvou. eOu'OR 
"E (; º:»n— ” ' 5083050- 'Na?

0 

Declara que c eignataríe 
executºu, realmente, os 

serviços. 
“ ª 

ªº
) 

Fiscalida»IÚhP.



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

Engarregado 
'no. de Estudºs 

açãº £? Gªlgturª “ªimmrtência su- 
“ªº elrçs), pªpa cen truçao da / 

,” f y'” / F fdàfJº “ ra' de Ipanema, ~~~~ ) _ . 

na municipiº de Irece, cama &. prestaçãº, cºmpro- ~~~ metendº-m- & seguir 
mada pºr 

o passa"! DAQAMENTO BOI Elevunm— 
cou Auvtbwvhcío na (rua ou wwe 
ªmo m tºuCAçio : euuun. cºupon /' 
ME 0 "oc » ' 5:063 ' 54- INEP 

Selada c/ Cr:$1o,50.

' 
Declaro que e signatário 
êxecutou, realmente, as 

serviças. 

“cªir ª? 
. Mu» / 

Fiscal de IN£?.
»

l
1 ~



.ÍÍ'ÉVi' 

_,, 

“L 

SECÇÃO DE DOGUMENTAÇÃO 

Gªzâ20.000,00~
~~ 

~~~ ~~~

~ 

~~~ 
Binbeªra dg Ol veíra, Encarregade 

anal de Estudos~ & 
mpertência de 

ires), pagyºconsâgugacxdo prédio rural 
X'db Prívânfde, na Municíé 
ª/guít vº prestaçaº, per ter 

lªí 

firmada.nar mim e 
a» 

(53 de marça 

O PRESENTE PAGAMENTO =O! !FEfunnr 

cou AUYO'HZAÇ'ÃO ou uma na mms 

'rno m mucAclo : cuuuu. cºupon 

ME 0 POOC » ' 5:063 ' 54- INEP 

Selada c/ CR:$7,50

' 
Declarª ouc o sígnatarís 
executem, realmente, as 

servicos 

&' fala?/(<% ,;s Kikª . Fiscal &0 Í:| o
.—



EWIMÉWXEXXEKKKKEKXXRKXKXKXDBXKKXEEÉRXXKIHMX 
SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

— ._.-___.

~ CB; 350. 000,00 /~~ — RECEBI de Sr. Hílderica P 

do de Sater de Censbruçães Bs 
' 

, & impertin- 
ra pagamentº 

nacela Ru- 
de adian— Í 

_ 

>r- 

v 

" 
"' ,. n & açao, ;alr as nºrmas 

« Tag&%çã » “73%, mg —*em 8 de marge de 

m;»

( 

~~~ 
...... 

> 

, o Passem: PAIAMEIT. ru "numa Seladº 0/ “.]—0,50 com Auvcmzncio 00 uma “ mms 
130 DA enucncio : euu-um. eouoa. 
“E 0 anºs N ' 5:063' 54- INEP 

Atesto & exatidão do pagamento 
supra. 

Em 3 de Impªc? de 195: 

<ifªwfã.óaaºwálçrffªãzªãmúhnp 

W ;, v- »



.,. 

, 

A--.” 

secção os DOCUMENTAÇÃO 

~~ RECEBI de Sr. 
do da Sater de Canstruçêes E ~ ~~ ~~ 

~ ~ ~ 
e Clíveira, Encarrega— 

clagãª ; . 

ute Nacional de Es- 
) r 1 

' "',» 
:.“. 

. à 
, 

. 
“tº.“ 

»

' 

tudos Pedagegíces de Mi stgêâeâdaígpªããgªey 
& 

ultura, & importân- 
E nª_ êfçâàcaámílá uzeiras), 

o passem: uuuznn ru !IETUAnA cºm AUTÓNZAÇKO Do uma " wwe 'rko DA EDUCAÇÃO ' ouurwu, CONFOR ªs 0 ”oc. “.. 5:0934 M- INEP 

Declare que o signatária 
executºu, 
serviçes. 

realmente, as

f 
“& 

N - 
"X 

1». 

ªÃ ª37;*«' tdªêawº 

'Fieaal do INE?. /
%

l



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

RECEBI do Sr. dilderi 
da da Setºr de Construçõ- 
latitudes Pedagé glow 

tância supra
, 

o PRESENYI ".A-Info to: usvumê 
com A«I*ÓQ"AÇÃO oo Elmo " wu's 
TRO m smc-cio . cunuu. canon 
um o noc- u.‘ ªº“ ' 54. ["Elª 

Selada c/ u;7,50

I 
Declare que & signatarío 
executºu, realmente, es 

serviços. 

Q Wª“ “(“)/MÁ“ I. 
Fi cal da VINEI

X 

, -,,ªwªníw



cºm Auv/Jº'nçio 00 uma ou wuvs 
ªmo DA soucmio : GUUHHM- Gastron— 

ME O pico. n.! 52063 ' 54- INEP 

execuísdos . 

SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 
___-_.

~ 
ca:$5o.ooo,00 1- VIA ,/

~ 
õTªÍvei &, Encarregado 

%%%&/i na]. de Estudºs 
& i ortnncia su- 

RECEBI 

da Setºr de Cª 

à, 
jenstruçae da 

ÍEN/S), no Mu- 

Sel ade c/ Cr. 16, 5D 

Declaro que os serviços foram 

~~~

~



A 
o do mes de marçº do 

de cnstruçães Escolares 

Wagner Mello Santos 

Selado c/ “33,00 o PRESENv! 'AnAusnvo rou .Igvn.nr 
com Auvóneclo oo (IMO " ww. 
ªmo DA EDUCAÇÃO : cug'un eg.-wo; 
.E 0 Floc- ». ' 51033464- INEP 

serviços foram Decíaro que o 

prestados
,



mmmmmmxxxmmc 

GR:$60.000,00 ' “*- 

~~ Encarregada 
cípnal de Estudos 

importância su— 

canstruçãe dm 

àppla de Caêm na. 

Íªfela, comprºme—
V Tarefa firmada .!” ~~~~~~~ 

mª & segúârªaº norwaãªf 
émªãl de Julhquãªx ,5.. 

~~ ~ 

o Passem-z ªAaAMENYO =o: Iluvunoó 
cºm . ,.».awgcxo 00 UMO “ ww: 
'RO «. “ª“ = eunun eomron 

me E > sosa'SA-INEP 

Selada c/ Q;19,5o 

Dcciaro que os serviços foram 
/xeoutado& ~~~



CR: 0.000 00 III VIA 

~~ 
~ ~

~ 

RECEBI de Sr. Hílderíce Pínhe - de. Oliveira, Encarregado 
de Setur de Censtruçêes Escalares »» Naciemal de Estudºs 

' 
., 

V 

a impºrtância su- 
canstruçãe de pré-f 
Lagarto, ne Muni- 

o ansssh; mann/Jenn :º, PFEV-wnn 
É .. COM A.JY’IU"LCAQ 00 (two “ª mm: Tªº“ " ' ::Ãºe cun’um ecu-p.91; 

mega,-pw .4 5063'54 INEP



WWMW 

GR:$20.000200 
' IÉVHA 

~ ~~~ % ~ ~ ~~ * := & 

RECEBI de Sr. Hilderí :inbgfkozªSHOIÉVuíra, Encarregado 
]: 

Éâítutâf? 
“. , 

Gàltârâ, importância su- 
u ªgÉeé), ceqãfê ldª da constru— 
ªmente d ªªª la ' a? 

"ªa, cºmoípgéàâêntc de ter eira e última 

cional de Estudºs» .f. 

~~
~ ~ ~

~ 

o paes-sw! "Bivªr" ºº' "ªvumô 
V, . ”Manolo oo sxuo “ mms 

.3,s .. em ?UIA cºuve? 
,ngz - 54 INESP 

CQ 

. 770 "' 
Seladº c/ ú;?,50 w 

nrm,, ,º ' *,xhxuro (gnv os serv1ços forarn 

ural de Cafelân- 

ªá & de Tarefa fir—



' 'JSXEEGIKX WXWEXEKJEE

~ 

Iª VIA 

~~~~~~~~~~~~~ 

'w— cela,c01 YK. ª.“ “a; 

.wdo 

nnst:,,( kl.”. (-

~ 

ff? 
J; 81“ 'ª' ."?

~

" rVi—fiº f“- 
, ( QC

~

! 

~ ~~~~~~ ~~

a& au 

%

b 

:),K; .=.* ,. . mw. 
., 

l!,

]Ú

~ 

Dccêaro qua as sewiçôà fª

~ ~~

W

,

RO V. p—O 

:

E .?

! 

.,, 

n— 

a 
Ó 

:“

N

: 
M 

U 

.A 

X 

Y
. 

._

o 

E

L

4 

T 

U

5 

xafeh 

&.

E

D 

M

G 

Sl 

A

O

o
B 

&

Ã 

E

5

& 

mw

C

a

ª 
_, 

C

N

E 

m 

U

.

E 

V 
;. 

=. 

s

.

A

P 

.:

A

D 

Am—

? 

.w

3 

=. 

Q

:
s 

o 
c 
..

M



GXNEX)EXEBWQEKFDEXEDXEQXãuxJUÃJGKXEEEÉÃE 

JE'VLA 

cazâào 090 00 “= . ; u// 

~~

~ 
~~ 

~~~~~ REGÉÉI do Sr. Híldãríº 

~~~

~ 
ªª ªge ªnel de Estudºs 

“W 
?? mpcrtãncía supra 

_ ccnsâãâªãe do prédio des- 
. , a 

. 

olaª iaral dgfãgÉQÚãsta no Municípia 

É. 
:Eàªâmrlte aa Fefuggggªãfêela, camp )metendo—me & 

Íªfsinbâlecída nÁÇQâªÉê .efàaráãá“fâ£p & por mim &m _,, ª?” f/./ fl , 

ligª,/4413533“; //
~~ ~~ ~~ ~ ~~ 

~~~~ ~~ ~~ ~~~ 

~~~~ ÉSBUR' Í gs .umâ,' 
. [EEE] 

Selado c/ m.10,50 
O par-ssx'rs PAGAMENTO =O! !Eswunb 
co.-Jl Amªm—"cio 00 uma em wwe 
TRC ol EBUCACÃO s eum'uwas «30»o 
ME O 9903. N : 5'053 ' 54- “NE? 

BÉCIBTO que os serviços foram
!~

4/



ca?100.ooo 03 , 
~ 

~~ ~ ~ 
REGERT do Sr. Hílderico Pinheiro de Clivei“a ,Encarregado 

»_uºt1tw$ç Ngc onal de Estudos 
Jigortancía su- 

v-í . ,
“ 

do beuor de Conssruçoes dscoleres do ~~
~ 

Pedagégícms do Manis têrío da 
, pra de CR$108.0Q0,00 (Ce 

viços de construçe 
dente aos ser— 

jento da Escola 
~~

~ ,ªªSen,o DFQÉFDM' Caqªmeutº da
& 

seªu Írâª'dormaºheºrdºôiGCªQo 

deway&íbªaây;b.//f 
" [ºf "' pª 

o passem: nuvem-ro =o: "aruma 
cova AUYÓQWAGÃO oo two “ mms 
TRO m «menção : cuuuru. column 
ME 0 "Os .. - 5:063054- INEP 

Sel;do c/ a :31,5c



NMEW&XKKWEKMKMMENXKªWXWKXXKKÉÉK 

'. ._ _:g "1 ;. .. . cetvr me LOLSuyaÇ 

o PRESENYE PAGAMENYD :Cu prev .nr 
com Au'ôº'YlCÃº 00 uma eu wuvg 
'rn'o nA :nUCAçKo : cm.-rum. eeupoa 
ME () pnoc. N ' 5:063 , 5.- INEP 

Drdglro que os xará-ços foram 

executados. , . fw“ X 
“X 5 MID—>*; “» a?“ ””>—«. 

.*, « 

_ ,. » , ___: 
. , &, 

& , 1 ,...;



mxmmmmmmmxm

~ 
_ 

“tªp [i'm—fj '?“ 
J. i;;ª-J u_u) .i. do fºi]? 

do do " 

doa fed 

~~~ 
., ar“-.as normas eâ' ~ rªgga par 

fªb "' 

“fina tº; 
5% 43633335??? // 

' ' hd _

. 

Selado c/ "rolª—3,53 

Dwãaro que os serviços 
executadas. '

& 

,.! 

o passe“: Muuu" =o. "pump 
com AurónzZAcÃo oo EXMO “ www 
Tao DA EDUCAÇÃO : CULTunA. eowon 
ME 0 "oc. ».r 5:05:14 54. INEP



fmwxmmmmmm 

~~ IV BÃÍ0.000,00 

~~~ 

~~~~~ 

~~~ 

~~~ 

:5”. 

. 
7. f ,» ”& 

"aldegico'Pínheinã'ae 
_ «mu 

ÉàcolaresnàâAªnstit 
- _v"w _« ' 

_
« 

erlo da âgãcªçªg Q/Cu7 Ira, a 1mportancia 
:T/ 

, ' i £.x’/ ' u "' ' 
_cqáid“ os para construçao do pre- 

“ a “ur de B

~ 

Oliveira, Encarrega- 
J— 

uO Nacional de Estu— 

~~

~ onto Novo, no mu- 

egunda parcela, comprometendo— 

na Carfia do Tarefa firmada por

~ ~ ~~~~ 

~~ 

rss.:uj'lf *f'gsuvmu' ' '— 

I NAEIDNAL 
'

- ' mmm Zªki“ 

Selado c/au10,53 

Declaro que os serviços foram

~ executados. &
_ 

& (,.W/ (3 _ 
______ 

E' , 
.,. k - 

x 

/’ j
- 

o mesa-r: "chªin" mo "numb 
com :. «ªm;-«453 00 uma sq wwe 
ªriª—= .. In : aun’urm Eôv'ow 

.=) «a suga—> 

O PRESENT! PAGAMENYO =o! EFEYU-nh 

com Aurbmucio oa :xuo an Mªw: 

no on soumçlo s eununfºnon 
ME 0 Fios. u º 5.063! 54- ‘NB—P



mmmmmmmmgmxw 

ggggxmowo / 2 % 
I'VIA 

o Passem: PAIAMEN'. =o: EFETUIDÓ 

com Auvrbmncío oo EKMO ou mms 

me eu monção : euuuu. coupºg. 

me o Pnoç. ",o 5:063 | 54- INEP



mmmmxmmmmmm 

veira, uncarre 5a- 
ional de Estudcs 

”1.1. 
1011111111 , lag 

aGs), parª; construção do
a .Eóscrya R 1:91 de Eiaroba (Nova Ví— 

, iª º i11a1 da quan- 

A _
_ 

ortan01a supra 

~~ 

o "assure uuueun Poi inn-mob 
Com mnbwznclo no uma. na mm! 
130 on EDUCAQKO s cuumu. conson- 
ME 0 «:no:-, n º 5:083154- INEP 

Sel-ado c/ C1‘.l9,50 L"I 

Declaro que os serviços foram 

executados. ,

. 

º 

( K , 

& ., (jô 
' )/



Enc arregado 
d e “S tudo 5

~~ 
«ªfªúlmir'c, & imp tância supra 
para _«ºoaé'ªºgmªo do predio cies- 

,; 
Bigªl &? Canoas, no ªvlumlc1pío de 

,., 
'oníímjw como aggââz da íér '_ % 

a seguir as HQM ªªfálbelecíua na 3% '

~ ee'kã comp-romet endo —me ~ ~~ ,nª—“' 

na“? firmada por mim em ~~ 

o PRESENYE PAGAMENTO =O! EFEY'IAHF 

com Ambwncio oo uma “ wuvs 
TRC m rWLICACÃO : cm.-run. cºuros: 
ME o cºn“. » ' S'OGGIM-ÍNEP 

Selado c/ um?. 50. 

Declaro que os serviços foram 

executados. , . 
, / Mªº—1/l

1

J,I /



WMXKJREMOC

~ CREF‘filO .000,00 \/ iªm

~ 

*. _ _ ‘._ ,. ªncafregado 
do Setor de Consª— “A “ : ' 

i Í H- de Estudos 
r . 1 

.“!” . 
' 

. 
'- 

ª "' 
.! A

a Pedagogl - '5' _, >: — 

. ,z ' vortanc1a su- 
- 

. ou 
_. I _ .ucrdhao ao predlo~ 

~~~~

~ 

.) ,_ ow a , 

» 

_ 
, r u aç, no “UclplO 

~! _. 
à 

( , ., , . A 
,gcompagªgamento do-gàz o 1a, e acor- " B 9115‘ (. "' 

do com 

9dej 
fiefimas esçªbeíêaêdaína 
delâgõâ/Y/ª 

"A~ 
~~ 

4/9 
xª 

.JZVQNV. 
, 

<.

. 

a lvªá C' lª 3‘: 

Alfredo Soares 

Selado 0/ &.à,50 
[% claro que os serviços iºf—am 

executadºs. 
.

) 

..K, 7—3 (fil; (_ i$_’/ // 
( 

à'óé 2AM ,I Vlª— 
(»,—º 

º PRESENTE ";,,,,,,.-. . 
,. , & 

COM “Wºº ”EA N" "º' Erre-rumo



mxmmxmmmmmmmmm

~~ caâãalosmoo 00 J 1ª VIA 

~~~~ 

~~ 

~~~ 

RQUMBI do 

Pedagob 

de Cªitª—1 

nado ao 

~~ 
#OX"33*Cªemwâil " Mãªfôs), para congtruçao dç predio das tí- 

gêpêéâª do fur? cíôío da Caculé, ». 
WeªoraweutoªdOªªrvno E.s wªÉ ,! 

.»za
~ 

como 
píga 

erªàçgõa QFPMWCÍEÍWC y? ] 

junho de 

áíguel ªntonio Fernandes 

Selado c/ ªhíl,50
Í &&»;LZG CT" 

L 
x »».n. g »f—VÇ? _, =; la.-' u Lo Muy—43.35 033.332- 

"ª 0 Fªce. » » 5053154 1535231“;



vma: MWMDKMHÇKNÇKQÇ DX 1532 mmm

~ 
035331 ª“..) CL ; on 1? e»; J 

F: VÍA 

~~~ RLÉPXRÍ 

do Setor de C 5—4 de astu - 
dos Fed"

& 

cruzelrggí'Áâfa canstruçaa de 
.v_ 1 . da Sede ao wu- 

~~~ “Sefunââ marcela, 
& sgguh 

# É 
'(.l 

& ª, ar
& 

Kªnu€m 9 »" 

Carta da Tare— 

Eãícla' que os 

tacaâados. “ 

,) .// __,vrrr— ,..a 

o FRESEN 
~~

~ 

?! PAQÃ 
CDM AUTÓQVPLÇK 

Eu.", :º, EFETUADÓ 
"rr-:o DA : —v 

ºº DEMO ª,, M,“; 
E CULTUQÓ EO 

. FPO, á'ºªª'ªª'ÍNEP ” 
"º'-cªo 

"5 0 Fªce. N a



nem 

(2381200000

/ 

rapaz do institutº iãzaclcmal de Eatudcs :ºaàagâgicca ão ªnais“— 
via em Educaçãº e Cultura. par intarfszâdào ão mama:-<> nuam—meo Pinhei— 

rº de õlivaira. Encarregadº aº Qatar ãe Cemmmç'êes ãseclma do 3345? na 
Bahia., a impºrtância. supra da cnâuaâwmo (cinza mil uwiroa). para 
comtmçªº ao prédio dastirmzío mu Mªíºfãàriôãtº da “sala Eu:-ªai de iªna— 

dôlrza, nc— Evimicípic da fínaobaaaâ. como pagamanto para os aewww de 
de conclusão. 

sªlvªm”: / 7 x/ef/ 'O &C/ / ?.;“g 

AM:; xº lºgraram && iªrana. 

Selªdo e/ ª.C.,m. 
Declaro que os serwços foram 

olzscun Anny/auf foi ere-mmao . “' me e: wms 
com AU'V')" AÇAO oo “ 

«cio & auvuu. cºupon 

093 ' No INE? 

executados.~~ 
v .ª'. 

1.0 gn (nu!—, 

u: 0 "ºº? “ ' ªº



»~ 

~~ ~ "à“ ~~~ 

Al cebíades Alves Coelho 

Selado c/ (11313, 50 

Declaro que os serviços foram 

executados. . 
_ , K, *

' 
a í '; É 

&" 
4'4- 

, : .; 

[í 

,” , 

o DRESENTI PAGAMENTO vºl tuvo-nó 
cou Auwmuçlo no nu.. n- muu- 
uo oA soucwlo : cuuuu. QOUIOR- 
ME (: Ploc. N.- 51003 | 54- INEP



~~ CR$10.000 00~ 
~~ «da Educgêãº e,,,' 

& q;uzªd%bs)i &ªêª 
kªna?” ”' 

Péricles Novais. 

Selado c/ ªxu,5º 
Declaro que os serviços foram 

executadoa 

() 'RsssuvloAuEn'roj =O! EFETUIDÓ 
com AUTOR! AÇÃO 00 uma ou wwe no oA soucnçio : eununn. cºuro» 
"E 0 Paco. » " 5:063 ! 54- INEP



CR$50.000,00 ~ 

dos Pedagogícos do 

pra de CR$30.000,M 
., L 

º a importância su- 
%iroa) \para o_on us‘go’ dºf'prêdio 

559% ªz,/90616 Município de 

figgpg Luz 
_ 

, 

. 

' 
- 

_ 

. 
'pr taçao, comprometen- 

do—me . 
' 

_ 
_ 

ª 
" 

,. . de Tarefa firmada por 

~~ 'destinado ao 
a ,(...» “no.,-.., 

José Aires Segundo P/P do Clâúdio Gualberto da Silva. 
Selado c/ a;10,5o 

Declaro que os serviços foram 

Mas/JR WL 
o nae-tun ruª:-'Me 
cou uno-mol .. uno. Il lmur 
no ul couCAçXo I cm.-run. canon- 
Ms o soon .1 ' 5:003 ! fil-INEP 

executados.



CR . 000 00 

Odorico Barberino Lage 

Sel ado c/ Cruz, 50 

selam (me os serviços icms-. 

'“ FEET-uno o rnsssuvc "sumi”. 
com Auvomzncio oa two on wwe 
"“ªº º. toucAclo : eu..-run. cºntou 
IE o "oc » ' 3063 I 54. INEP

~



~ 
13“VLA ~~ CR 100.000 00 

~~ ~~ ~~~ iá Éêde do Município 
' 

- 

. Went-,o ' 

as normixª stabel ' 

de 
ceír'a prestação, comprometen— 

1o, na Carta de Tarefa flrmada por 

Jo sê Aires Segundo P/P de Cláudio Gualberto da Silva, 

Selado º/ Cr.51,5º 
Decl.—«irá “(miafe os serviços foram 

executados. / M “ W% 
“_> 

o PREIENVI ' “um": IO! Queru-nó com AUTO? 7 cio oo uma ou mms 
TRO ok "1 “ 1cie» & sua“. eu,“ 
ME o nos ».. 5:063 : 54 INEP



1-5" 
IªYHA 

xªcn .000 00 J 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, Encar- 
regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Es- 
tudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$5.000,00 (Cinco mil cruzeiros), para construção dº prédio 
destinado ao funcionamento da Escola Rural de Angico, no Mhnícípio de 

“géâggço, como pagamento do saldo final da terceira prestação, de acar— 

do com as normas estabelecida na Carta de Tarefa fínnada por mim e m 

7 de abril de 195u.///

~ 
o PRESENYI 'A» N?!) zon [Feªr-«.::., 

cou Auvouznªzztm “me on Mw; 

TRO Dl CWUCÃ/ O Í CUL'VURA. ÍêOiF—O 

ME O Door, .. ' 5'063 ' 54. INE,?



.É) 

"CR$7.500,00 

RECEBI do Engenheiro Hílderico Pinheiro de Oliveira, Encar— 

regado do Setor de Construçõas Escolares do Instituto Nacional de Estu- 

dos Pedagégíoos do Ministefio da Educação e Cultura, a importância eu— 

pra de CR$7.500,00 (sete mil e quinhentos cruzeiros), para conclusão do 

prédio destinado ao funcionamento da Escola Rural de Boa Paz, no MUnicÍ; 

pio de Mairi, como pagamento do saldo da terceira e última parcela, de 

acordo ocm as normas estabelecida na Carta de Tamara firmada por mim em 

29 de julho de 195u./// 

Selado c/ ªkª, 
Declaro que os serviço 

executado& 

0 PRESENfE PAGAMENYO 904 EFeTUAné 

com AuVOQVNCÃo Do : MO en wms 
TRO m "menção & eu:. um. ecs-wow 

as 0 Pºor; «: " 50653 ' SQ- INEP



X_ Nx 

MMXÍMRXWXMMWM 

“*caà15.ooo,oo

/ 
RECEBI do Engenheiro Hilderíco Pinheiro de Oliveira, Encar- 

regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Es- 

tudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$15.000,00 (quinze mil cruzeiros), para conclusão do prêdip 
destinado ao funcionamento da Escola Rural de Terra Vermelha, no Muni- 

v cípio de Cachoeira, como pagamento do adiantamento da primeira parce— 

la, comprometendo-me a seguir as normas estabelecidas na Carta de Ta- 
refa fímmada por mim em 10 de junho de 1955./// 

Atesto & exatidão do pagamento 
supra. 

Em ;ÉL_de wjmkªb de 195JÃ“
~~

~ 

º 'RESENTI PAIAUÉNT. BOI Ersvxuoó 
com AUTOMZAÇTAO Do amo em v'u'sª 
'rRo Dl enUCAcio | eUl7U95 em.-voº 
ur: 0 Paco » ' 5'083 ' Sd INEP



ªs CR$30.000, oo / 
RECEBE do Engenheiro nilderico Pinheiro de Oliveira, Encar- 

regado do Setor de Construcoes Escolares do Inst1_tuto Nacional de Estu- 
dos Pedagogíccs do Ministério da Educação e Cultura, a importancia su.- 
pra de CR$50. 000, OO (trinta mil cruzeiros) para conclusao do predio des 
tinado ao funcionamento da Escola Rural de Varzea da Roça, no Municípic 
de Mairi, como pagamento por adiantamento da primeira prestaçao, compro 
metendo-me a seguir as normas estabelecidas na Cazªta de Tarefa firmada 
por mim em ll de junho de 1955. ///. 

Salvador,-

fl 
Ategpõaâ/exatldao o pagamento 

LWkuPP ,cLÁyí7~ 
do INEP.~~ O D RESENTI FAIAHEN‘FO Ba [tern-n:-



MMWMWWMXXKW 

IÉWHA 

““ 0332030030 / 
RECEBI do Engenhhtto Hílderico Pinheiro de Oliveira, Encar— 

regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Es- 
tudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$20.000,00 (vinte mil cruzeiros) para conclusªo do prédio 
destinado ao funcionamento da Escola Rural de Caquende, no Município 
de Cachceíra, como pagamento do adiantamento da primeira parcela,com- 
prometendo-me & seguir as normas estabelecidas na Carta de Tarefa fir— 
mada por mim em 10 de junho de 1955./// 

fato a exatidão do pagamento 
supra. 

ªªi—==>“ 
. 

ª 

“A.“ 
.K— R / Eau/]] de MW? de 1953 

º)
, ('”ÍLQ_;;M._. 

Fiscal gg? . 

o 'Rsssuu DAIAMÉNYO cou “ET 5:— 

com AUTOMIACÃO ao Exmo era v» .) ' 

'rno nA coucAclo & euuuu so...-ro: 
ME O POOC. .; ª 5063 l 54- (NE?



mmc mmmmmmãmmox 

Ieq 

ªxoa$155,9o v/f 

RECEBI do Engenheiro Hilderíco Pinheiro de Oliveira, Encar- 
regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Es; 
tudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$135,90 (cento e trinta e cinco cruzeiros e noventa centa- 
vos) correspondente ao saldo do pagamento pela fiscalização das Esco— 

las Rurais de Caauenãe e Terra Vermelha, no Município de Cachoeira e 

a Escola Rural dupla da Agua Comprida, no Município de Salvador./// 

prestados. 

<ª J&ZÉL£&q
( ~ 

O PRESS”?! PA *"!N” E“ FEE—Unnª 
COM A V'1'2'*A A3 no Ermo .. Wma 
TRC DA , _Z'x : a... “,,,,- eowoa. 
MEO Paoc. ., = 5053 : 54 INEP



UEJEBCEQ5ª1EJªDEÉÉEÉEEI(JEHEJGªiãªãªãêãtÇCJEDEJCDEJGQEEUDSBI 

2 7 
19 m 

& CR$u5.ooo,oo 
A/ 

RECEBI do Engenheiro Hílderíco Pinheiro de Oliveiran Encar— 
regàdo do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Es; 
tudos Pedagógicos do Ministerio da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$A5.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros) para conolusão 
do prédio destinado ao funcionamento da Escola Rural dupla de Morparâ, 
no Município de Brotas de Macaúbas, como pagamento por adiantamento da 
primeira prestação, comprometendo-me a seguir as normas estabbkecidas 
na Carta de Tarefa firmada por mim em 15 de junho de 1955./// 

QQ_ 

~~ ~~ 
~

~ 
Salvador; 

Hlâx* 
"w

x 

~ ~~ ~~~ «,,. 

mix—xuxa 

4. <«-«

< 

n'ª/& 

«» 

1:.» 

I" 

Selado c/ Cr, ',00 

~~ O PRESEMY! FACA “". Em ecs-r .nr 
com nuronwnqio oe :xuo ou M-we 

recoAEDUCAçKo: ¢ULTURA.eOuF0R 
me (: Inoc- n.. 5:063 I 54- INEP

~ 

In»._—_. H. ., , ,,,,A,________ o__.w_,,



ÉMWDKMHWKOÉMXX WG. 

32 
Lª. VIA 

aca$2.6hé,oo V 

RECEBI do Engenheiro Hilderíco Pinheiro de Glíveíra, Encar- 
regªdo do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de 

I I N A 
ªstudos Pedagogicos do Ministerio de Educaçao e Cultura, & importan- 

seis cru- 
dos ser- 
de Ubaí— 

.. “MMN 

o ”2555l BAQA g., - 
'n : s'runnó 

com AUYOwMCAo oo IMO |R mms- 
TRO nn rºuv'jncÃo 

_ 
CULTURA. ao,-pont 

ME 0 ªªh“ “ sosa:54.1NE—_P



axxmmpxmmmxxxxmmm

~ 
« cr“ 31?7.556,â;º / 

Y: "ji . Au EBI do Engenheiro Hílderíco Pinheiro de Qlíveíra, Encer— 

regado do Setor de Construçoes Escolares do Inkbituto Racional de 
«, . 

' . . o 
' . '.", N "' _ ' A. bicudos Pedagoglcos do Mlnlsterlo da mducaçao e oultura, & lmportan—

? cia supra de C.$l?7.366,h0 (Cento e setenta e sete mil trezentos e 

~~
~ ' º 

[& '., , [5,1 ara das éavcs. 
. 

vª . 

9 V W 
Selado o C' 

535 

ATESÉÉÉA EXATLÃZQ PAGÃIÍENm SUP . ““xsxà /~ EM.. DE- DE 1'5 
«"'—""“ 

x ' . . < . , ___—_: gw ' 
A, * 

_— Ine'an“—Si. P ª""! ' 

o PRESENTE 'AGAMEN'O FOO !Fewunh 
com Auvow'vAcio 00 uma eu wwe 
ªmo :» r-w:-.cio : emma» eowoº 
ME O PDOC. u » 5:063 ' SI- INEP



mmmmmmmmmnx 

xªCR$10.000,00 

RECEBI o ge ' ($, 
oe s olareàfdo Igs ' 

; ; ;lç

~ 
~~

~ 

~~

~
~ 

~~~ 
belerãX 8 na r“- 

4// ºgâª 

Teodomíro Lopes dos Santos. 

Selado c/ &.u,5o 
Declaro que os serviços foram-ª

! 

executados. 

. »=— -—-» 
." . 

rrrrr ...—> 

o PRESENTE DAQA : =o: mªgnum. 
com Au'ÓºWlCi/ oo sumo ara «wu—== '730 DA ,f'w'hç :) : em'unf 601.413“ 
nas 0 nos. .. . 5.053 : 54. uma? 

O st -, 

d ' t & Edugâªçâo ef 
ª' "91 a, a importância supra 

cruzeirº ,” páfãí o tnzção do prédiõ destinado 
c a R$ Miz 

_ ' Í / 
s . ldo fw (13% ce -a e última prestação, de acãrdo , 

de Tarefa firmada por mim em 15 de



~~

~ 

“à.

~ 

~~~ 

“= &&; 
hu "

. 

ªªêúágyàq Oliveira, En- 

; Escolare ;ÚQÉ nstitutoªNacional de 
Estudos Padagogiàss.âoªmihisteri daQªdubàçjã“ 
supra de C'ÉZQNOOO OO (ltexfilifiérgze 
destinado a» funcio áââm & Escolaj» 
Paratinga, c—mççhâàântamento, compêquv 

'. 
bhlecidas na

/ 
importancia 

:nnclusão do predio 
aulista, no Município de ~~~~ 

Pompílio Magalhâas Moreira. 

Selado c/&.7,50 Atesto & exatidão do pagamento 
supra. 

Em )0 de çywuªaw fie 1953; 

o Passem-! nuAusun eu "E, ." 
com Auro-nucío Do uma .». -— u" 
TRC 0A :oumçxo I CULYun- um _. w 
ME 0 Pnoc- v.0 5:083! 54- ÍNízlr-ª



mmmmmmmmmm 

% 'Z 

If VIA 
“* CR$:20.000,00

d 

RECEBI do Engenheiro Híldetico Pinheiro de Oliveira, Encar— 
regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Es- 
tudos Pedagógicos do lvliniste'rio da Educação e Cultura, a importancia 
supra de CR$:20.000,00 (vinte mil cruzeiros), para construção do prédio 
destinado ao funcionamento da Escola Rural de Jenipapinho, no Municfpio 
de Saúde, como pagamento do saldo final da terceira e última prestação, 
de acordo com as normas estabelecidas na Carta de Tarefa firmada por 
mim em 19 de março de l95h. /// 

Salvador, 

%% 

Edgar Agnelo 
Justino o' 

seladº C/ (11.073. 

Declaro que os serviço fº“ 

executados. l 
& 

l 
à & 

o PRESENTE ll 'ENTO BM Ere-hum! 
com Auv’wZIcAo DO sumo an w » e 
730 m t" CAO & eua "Uª: GO!.“ Oº 
ME 0 nao.: u º 55063! 54 INEP

~



mmmm 

43 
‘\CR$:2o.ooo,oo 

P. VIA 

RECEBI do Engenheiro Hilderíco Pinheíro de Oliveira, En— 

carregado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a impor- 
tância supra de CR$:20.000,00 (vinte mil cruzeiros), para construção 

». do prédio destinado ao funcionamento da Escola Rural de Ponto Novo, 
no Municipio de Saúde, como pagamento do saldo final da terceira e 

ultima parcela, de acordo com as normas estabelecidas na Carta de Ta- 
refa firmada por mim em 19 de março de 195h./[/ 

ffimgxg,
> 

Salvador,7 

Edgar Agnelo 'eçgíraúº 
Justino v- %ªâeí' 

Selado c/ , o &; & 
Declaro que os s viç : form 

~~ executados. , g,. #— -.. .- 

. 

' ªc .! / 
495 , 

Y» 

V ª & “__. nªs 
,_,_ v ‘ ' 

o passem: v Au - to: new ô & com uma” cio oo :wo en mm & 720 ou ' x «cio : cuuum. GOIWOR~ 
ME 0 Duo; u ' 5:063 ! 54- INEP



.../"( 

xaáàãxââxâàÉâââªââxúãâáªã 

ígªxãxxaxàxâãgàxaáâxâââââaªxáxxáàXâãxââªyxáâ 

de Oliveira, Encarregado 
uo Nacional de Estudos Pedagg ~~~~ 

~ ~ 
~~ 

A . .;lríe daºggêªação & importan01a supra de Cr::::: 
ªEOO, OD (qu n.hent gªgàuzeírosl 
tuado na Esc W&ablear !n Lespondente ao serviço de inspeção ef_ ' . : . .», Sede do Mun1c1p1c de It1uoa.///~ ~~ 

Wagner MClO Santos 

Salada 0/ &.2,50 
Declaro que os serviços foram 

:') 

prestadçs. WM,WM__> i º ,; 
ªih—“93 21“ :ê'f “,(/l [%;—?ª~ 

6 ”um": Oiii afim-nó 
cºm Auvbluuçlo no "no " unu- 
ªrno ou mumclo . ouuuu. concu- 
ME o vice. N ' 52063 ' 54- 'Nª?



ªmmmmxmmmamxaexmmx

~ 
% CR$:100,00 

RECEBI do Engenheiro Hílderico Pinheiro de Oliveira, Encar- 
regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Es- 
tudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$:100,00 (sem cruzeiros), correspondente ao serviço ãe ins— 
peção efetuado na Escola Rural dupla de Agua Comprida, no Munícíoío de 
Salvador.///

~ 

Odorico 

Selado c/ &.2,0e 
_ _ 

Declaro que os Slços fªm-bª 
' w. , 

prestados. 
ª ; (“Wc m ,M 

ovwessuv: ".A ENT «« 'ª? .. 
com Aurõwnc -- Ermo na www: 

«mom :m-tzcios ULVuns eoucoº 

ME O PDOC » " 3063 54- INEP



aúâmmxaxázáãáxxxxxKiªáªz 

âââáâanxzxxâãªámzíâáãÁâãáxxgxkxxâxxíx as 

mnmm

~ 
CR$:1.5oo,oo / 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, Encar- 
regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Es- 
tudos Pedagógicos do Minkitêrio da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$:1.500,00 (hum mil e quinhentos cruzeiros), correspondente 
ao serviço de inspeção efetuado nas escolas rurais de Canoas no Munici— 
pio de Senhor do Bonfim, Umbuzeiros no Município de Mundo"“ovo, Afligi- 
dos no l”‘unicipio de São Gonçalo dos Campos, e, Caquende e Terra Verme- 
lha, no Município de Cachoeira./// 

Salvador, 

Víctor Hugo a 

Selado o/ &.2,50 
Declaro que os serviços : ae 

prestados. 
&

. 

.......... .41 AA" ... "...W 
o FRESH". vu . . I-‘Ol Ergwunh 
cºm AUYÓQ'7IÇ oo sumo on wwe 
YROoA rmvmcK _! CULVUEI socios 
IE () pzw— .; 5063! 54 INEP



prestados. 

aáãmwaxxxzáâáagxxxxiãáâw 

ágãxâzxxxxxÉâgézaãâãâxªãáxxxáàxââxííkÉâªxkk

~ 
“CR$—2.500,00

J 

RECEBI do Engenheiro Hílderico Pihheíro de Oliveira, Encar— 
regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Es- 
tudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$:2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros), corresâondente 
ao serviço de inspeção efetuado nas escolas rurais de Ouriçangas, Agua 
Fria e Barra, no Munícfpío de Irará, Quícê, no Municípío de Senhor do 
Bonfim, Ponto Novo e Jénípapínho, no Munícípio de Saúqp, Caém, no l"Juní- 
cípio de Jacobina, Bagres e Brejo Grande de Cima, qp/Éu 'cípio de Migual ~~ Calmon, Mandacarú, no Município de Baixa Grande 
de Ipirã./// 

pes.Ãç 
=“ “"x“—" 

«.ª—z ?“ “ v 

v, ªr;, 
_ “, x, , 

v , 

Selado c/ &.2,5O 
Deciaru que os serviços foram 
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5353 
"\ cn$=10.ooo,oo º VIA

J 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, Encar- 
regado do Setor de Construções Escolares do Instútubo Nacional de Es— 

tudos Pedagôgicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$:10.000,00 (dez mil cruzeiros), para construção do pEédio 
destinado ao funcionamento da Escola Rural de Bagres, no Município de 
Miguel Calmon, como pagamento de saldo da terceira e última parcela, 
de acordo com as normas estabelecidas na Carta dé Tarefa firmada por 
mim em 23 de março de l955./// 

Selado c/ &uu,50 
claro que os serviços foram 

los 
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Otacílío de Araujo Barreto. 

Selado c/ &.10,50 
qazªa os SGÉYIÇOS fºr-az~ 
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carregado do Setºr de 
' . Estudos Pedagoglcos do 

~~~ de Itapáàuru, como pagamento sqldê flnal da; 
» “is 

taçao, de acordo com as 

por mim em 20 de ago 

Aníbal da Costa Pinto Bank &. 

Selado c/ «337,50 
Declaro que os serviços foram 
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mªciªs, tm & mw a para» mxm; % muagm a mim;: 
&& rada «mais; ª? Sia Pai: a & www & fam MMM as aº 
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19%, m firmM & vma % && mara» “Wax, au am & 
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& ªmam fªn; fªmàâçw & Mªm—a. & mta am 
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%%%& &, mm m miami, %eâ & %l &“ am,-aa am 
fatagmfma. ~ 

ªguia & Mªw âm- mag Wma“, & ªsma && 2%; 
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m m mmm was“; ems. 
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ama mima m na 596399 as a ª ªmº as 1 955, em mm 
e rumªm m mºmza 2 am E 

. :: («mmm no 2359199 as sagas m 
& cmwsçte nº mºravam DE wm— 
çía na W. 

aº: 7/1517 dia ao mês &. :;t ao anº as mil Went»: # cial-nta : aiwa, na ªsthma da armam && mªs: . Gunma, manta: o nmtíw axam. &. E&— 
ama na rua», . a mªm um uma; am:—maap na R:— Mº éo Bom-gim, tudo em mm o plaza i'm &. ªulãº : uma a. &. «malu ao mais, a » examine da W musa» da miau“, «mas na Rxmlçíº &. “um nª 
3.95, às 50 da meu ao 1 955, tai rm o msm. tá.-m, 
aula-m aditiva no dº $$$-do mm fia-ndº u 21 ao um» m ao 3. 95,3, m & tin &: ”uma?“ na mmao Raim « 
umª!» &. as z.m.m,w (WE um w Cªíram), a..- tme. tº matagal-nata m. em: ao tantítuta &; Exaustão 
<b Maju (Bim ao Ruah IML. 

Riº da Janira-_, ou 3 ou ,f'WLg 41 /7v-»/ :( 
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TÉRHO anxfrva aº no AOÓHDO as 21 na 
aaagngno DE 1953, CELEBRADO assaz 0 
MINISTÉRIO DE Em“; 30 E aún: E o 
sovªnxo DO ESTADO DE SERQIEE,PAR& A 

cogsmvçíe no Insumo DE BBWIÇÍO 
DE/AHACAJU. 

/;'4 
__ Aos 23%? dias do mas da junho de mil novoeaª 

to: e cinqúenta & cinco, no Gabinete do ainistro dn Educaçãº e 
cultura, presentes o respaetívo titular, Dr. Cândido Katz: Filho, 
a o aanhor Leandro Racial, Goternndor do Estado do Sergipe, tendo 
um vist; o plano federal de ampliação e melhºria da rªda sacolar 
do país, e ºs despachos do Senhor Presiàente da República,'exzra— 
dasnaa Exposições de nativos, na. 2h2, de 6-h-5h e 195,de 39—3—55, 
foi firmado o presents cªrmo, teraeíro aditivo ao Aeôrdo Elpoclnl 
firmado em 21 de setembrº de 1955, para o fim de conceder ao rota 
ride Estado 0 auxílio de Cr$ 5.160. 000,00 (mês mamas carrº E 
SESSEHTA EIL CRUZEIROS), destinado no prosseguimento das abr.: do 
Inatítuto de Eduençio do Araeaju (Bloco da Escºla Karaal). 

O auxílio acima refarído correrª por cºnt: diª aosnintos 
verbis: Cr$ 1.173.000,00 (Hua within canto e setenta a três mil 
cruzeiroa) » dos recursos de lgãh; Cr$ 1.k87.000;00 (Bum milhío 
quatrocentos e extent: e sete mil cruzoíron) — do: recurloc &. 
1955; Cr$ 509. 000, 00 (Quínhnntoa mil cruzeiroz) — do: recurso-ze 
sultantos do cancelamento do acôrdo de 3D/7/5h, que previa a con: 
trução de um Jardim de Infancia em Riachao de Dantas, conforme pao 
ponta do Govêrno do Estado, em ofício de l/É/BS, protocolado na 
1.5.8. P. sob numero 1 673, de 2/5/55. 

, . % . Rio de Janeiro, 3 auf/'( ”%%%& & f/CÍW'A

~ 

, ...—___.-__,__._,€— :
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uma: Wim, && mina Mason—o do mil WWW e Blªu- 

ªmam-.a : sima, amados.—£ nm Wªrm aº Eat—exa ão ão halº « nª 
zine de Ganª 11 m 693,90 mim “um »: amamºs). &» ao:-£ 

pªsta 3 alumíçía Mus—lo Bandº. pº? int—Mªio dª Agência da 

numero aº Mail um ªº halo 

aº do Sãº Paulº, à um“ && àotnçía «» g—
, 

Iastitata humana]. ao Estimª“ mágºas, ªnti-nad; & onwla—s
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mm“. a «mina zu %% & QM mªpa gm MW???» % cama::— 

m;, Mªl Mm, w “EMQ && Mªtu—uam m si:» ram 
a». &. sªum WWW 'Wmm dia mmm“ aº MM 
Maina 

º: W ”farma. m «um gaz—mm“ Mw 
agitªm, m Mu», m amam—mgª» &. “wing” mm 
“MID/ml 

m.êlím)m_maml Wma—lm «e!» .f .. 
5 m umª cama Itarumã fmz mªgma“ m.;; mm mn Mn M mªs.» a; Me ªlgm, m % 

' am mmmmma MGM nª" »“ Mw 
% : . & & ªmaram mªma; axa am,; 
ªm “aªa msn-mmmv am a ª.:- ;»,— a» ªsmª,, m . mm» M Acªrau m am:.» maximum 
mm a MWM mama.!“ 
& (“ª ' 

gg 
WWI“ & “%%%Éª && % qui". 

a m «m,, uma a a. ., gªma» umª; 
Mw m não aº ªmiaàªº em Mama, na gama 
«à» màWàm m. «Em mªm sua Magnª . 
riu . as Mªtªm WM, & &! m“; ' ªlªrm && 
v&awwlân— mºm, M&Ma wma 
ªmam!» a . 

: a am mam mªtam aun & 
“rw—tm www—safo; * 

a) 
& 

(ªm) a«m,mm&w£º «& & úwmãa am 239%,“ 
.; aaa mmao Wilmª M&Mâ m awwmam, m;... 
grªnª; ãe atuam “,na a; tªtianª &: mas» 
n , » Mm A m M&M: Mamma wie 

- atuªm)». 

~~ 

~~~ 

~

~

M
~ 

& auf—“iza mariana m aumln' Mªman &v 
ªm «“Muitº m ªum» às mªu,, a nª Mwí m “3%“l & 
m e na mim“» da WWW:» «na mªgma misma mm 
Wiº»! 

& mutuº Mm). smi maias; um Ma (53 W 
«na W má: um as mm“ “MW ”afªstam mw; 
Wu» mumia... MW na. armam «96; & «%%%& aº aaa «
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%% m Wª Mm &: www“ W,; au,»; um ama“, ª a“, M && WW &“ m» :=, mma às mama ªnim; 
%%%& ªgwm W&âªamg aaa“ Magma“. 

m ªms maàsàgm &; MWM amªm MMama & &; Mªg, 
m, && m m » “Maxima m M&M às: MQ;~ 

M M mwzzw aw Wªªâmªêã && ªaª—amªm Wu 
aum &» m Qmail—m; & Mªma % %%%& àawaâ mw zw Im 
aiwa» mam aw ªmªm mªgiª“ &” mmª: am W 
Wa ”vga kmax mªm && Mama Maalaww MMM W &. 

a, 

“ &. «# msm» &“ MWM; ima «m & “%%%&“ amam 
mªmª &; umª wªzª“, amªs; && mªmaflªa % ªmam mª» .. 

as“ M » MWM 
~ ~~ 

& maWM MWâ na %%%& «: amam; 
"ªm faria pªrª» ma &» WM Wª. ªiwª“ íam W & a» “amar M&M“ mas “fm—Mm Mwm Wa 
W WMM: aº “amam ªnafmã. M M&MM' ªmªôgim15 
sªm MW & &WQ %%%&n~ 

& mmm aa W »» mais» &“ Wª mms.“— 
«a m.;-.as!» &» amina wmª-mw Maw Wa. » W em 

&; ªº ªmigº &:p & mama» wrimwáa m mmm fm!— 

swiw, amam mm w MWQWW vagam; &» %Wâw md 
gªma www—www & aw 

,, Mm mm ªmª um aaa-MW & 

Mªw Wariº W % &aawàm MMM“

~
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a. vmrtmªn && Mªi—”Wª” à“ mªgª» W mm ªo Mwm W um, a» mm mm; na mama» & 

fm. ª“, m sua mim tm W 
WWíW, W mmm amu—tam Wax, 

«: mmm & mmmw M am.-Wª && WW 
ªªª .; Mr W.,. a; um momza âmªím m Maman M M 
9% : MW aº ªmªvªm»

~~ 
um a m» &» um: «mw : Wu mamªr, 

a-Wáowammmumwmaghammw W 
Wa; » ”&” panini» mmm e 61 WWW me“ mm .. 
mm: matavam vmª mwwwwiww 

.,, *. wa m 530345 na“: m'a—am m um 

&; Mam wat-mama.; ªia—&& amu-Rw $ª?! emanam! «. 

am um »ummawª Mama“ gm W ªmªrªm Mªis; war-i» 
nªm» &» 35% & & «Biu uma“ amªmi” m Mªzªgãº & 

Miª!“?ªww m m m awmgâm ªan Mªi» m &; 
ªªa mm áwwmçâa %% & &: «www aw mim o & mmm MMM”, ' 

%%%&-3%. & ªmªm a %%%&, às: &» Wa m. rm“ » Kanagawª» Marim. às ªmªm WWW nªm »— na 
maº ªºs malªm && amami—çâº &, www Wainí, aumen— » 

tal.-fâ & mmaº a" M m Www-mª,!
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ª ªsma» aa Mwm & aum» M Mara MWM Mw 

% “Wim à“ * MW, am & -mâmª£w &» mm 
mm. » Hªm M mwâmma &» Wmª, WWW imita—aum 
mu & ram m %% sn W MW m Mâmmmm.

~ 

&» W em» %% M M mam m WWMW 
um : Mm m mama“ m* Mªyana mam” m a W 
WW &! % wmª WWW. 

Mw M Ema—w Í) ; »» , »» 

. 

' ,“ m'
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Me na &,c £3a exam 
am o aqi-amics na mmm : mm ª º,, 

_mnâª 2mm autuação no man as 
6934mm: nsawmwasa want,—“io 
g magºa“ na um wanna mmª 
sn: ' 

Aus vãº/ZM ams, dia às && Lª“ de ano as 
mil nºvacentos a ciaqfinata e cincº, nº Gabínata do fianhcr aiai:— 
fire fin Educaçio & Cuitura, presentes a reapoctivn titular, Dr. 
cândido acata ªilha, & a reprezsntante davidamunto areauneiado 
do ºuvirão do Estado do Paranã, tanúa um vista o plane federal 
a» ampliação & malharia an rida «seal.» do País, foi tirandº o 
gruaonto firme 6. Acordo Especial om qua as catabaloaaran ou :. 
guintoa aamprauiaaos:

~ 

Cláusula grind" 

() fiinintérie d. Edam in e Gunma, nomad»; ao Gloriª 
no do Eat-ado do and or mine do a»: a has: 900,00; (doia milhã— 
gunfire-canto: . vinte mil waning} , mudo ªr$ 810 000,0:3 ( oito-— 
konta: : dn: 311 cruzaírva) É coat. do. recursº: orçamentírlon 
próprios do exercício financeiro cie ªiª, a o rattan“, da identi 
coa neuraci do ecu-Mm fiat. auxílio neri 963m i duped. 
gnn do Genma Sandra}. por intermédiº da &gomia do Banco do 
Khalil um Eurítibu.

~ 

Climax: mm 
Gauchãº refºrma m clausula mªke—rior,» dating &' umª 

trução de 16 (Mussels) “col-u ramais: & a ( doía ) grupos: nº 
calma conform plano da Samaria an Efimagia e Culturª: a 
nr aprovado pºr Sata ªnuário «: qu- fui
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pnrto ínuogranzo áâato âcôrdo. 

eliana: carne:.»- 

a q1110 previgta na clíuauln primeira fíourí na depé 
liga no Bango do atll, e aê gºªerã tor wavímnntgdo pura o rim 
ounluiíva de Iiauiétçío &. àonpnuaa provinha: nuit; naêaáo. annª 
qu'r inobservância douta olíuuula dotsrminarã & raaciaía de pro— 
uonto Aoãrdo Especial a : dovoluçío da numeráriº Ji rumotldo. 

Cláusulª Quarta 

o auxílio faácrul Iori remetido ea ªr;! (5) parcelas 
lgunín, lendo : príualra apê: : eonnluaia da, no mínimo, 2/3 
[doía tengan) do. 11 pvídio. oucºlaron primiríon «a_obran nº 355; 
do, ralativos a aaardou Interiores, e na demnia na medida do png 
gregas das ºbras pravintan na presente Auôrdo, : urinário do luª 
albano ngeionnl de Eatudou Pedagêgieon, dêste Ministôría. 

Glíunula guínàa 

09 prédios naaolaren carão aonicruídoz em tarranol cºm 
área aínían do einen mil metrea Quaáraâos, devendo ou acima: Inn 
tisfazarsm aa melhora: oanáiqõàs poª—3693033 e da higiene, do 
aeârda cºm a napacífíeaáu no cêâígv do abrna. ' 

Clíusuln coxua 

o aevârna do Estndo devarí ramntar no Instituto ancio— 
nal éo Eutuáoa Peáugôgieoo ao píuntas ao: torranos onde serio lo 
enllsadoa os prádion conclave: progrumudoz por Sato Acªrau, bom 
como o orçamunte dinerimínudº de ºnda predio, acumpunhado da in— 
fºrmação do prazo pvcvínue para : cºnstruçíb. 

Cláusula nitima 

A: aonntruçõea obodeoario :o projeto e plantas que tu— río parte integrante da presenta Aaõrdo. Alternçªau que venham . 
no tornar nae—nsírina nua referidas pinnzua devorio nor comunica 
é.: ao Instituto Kacionní ao ªotudº: dagôgieau, pura aonatnrqn
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]; 

na IB“. uawnnmntol. 

Cláusula alta“ 

a. hipótese nãº ser º custo da obra: ouverte? qo valor 
do nuxílie provinha mma mªrcio, :: (30m de num lugar; o 

“enim verificada em vacuna: prôpríça, cavando “um no Inª 
haute Naciºnal da Estuda: Pedigõgíaon um cºmprovante aº atº do 
àavãrnº Est.-um:; Qua autºria a crãâiha “mcaaaârío para “pri? a: 
dumas previstas-. 

Glitz-ul: um 

& verifiençio ele cumprimento eins obrigação: atuar-m «- 

na ao pregunta: Mªmão, amo:-£, do uma para. na Imtítuto Scalª 
ml &. Kuando; ?adagógicas que, pºr seu ªir—azar ºu mwaambmto 
dlvíáamanta cruêanciadº, audaz—í milícia-.ar— qmizquar Matançª» 
ºu víatnríar o daaanvalvímnào da: trabaifwa-do eomtruçío &, da 
ºutra, ao Engenheirº da secretaria aª Bduaaçãa & Galan“. éo Eat; 
dªº. 

Sláuaula diam 

Parª o efeito de que diapõe & Gláumía Em, :: Govêmo 
do Estado na aaawrmee & facilita, por herdou ao mxm Mainz... 
inclua“ o de transporta,“ trabalhº: ao finalização que venha 
e ser «montada: pelo Instituto ancioml da gamão: Pedagógico: 
eu pelo %wmlrº, refºrma na clima» mteríor, 

mima; asc ian am:."
~ 

ºs prêàiºo escºlar“, que deverão ser eomtmíéoo coa 
camalmàe garªntida gnn longª duração,, serio patrimônio do ª: 
tudº, o a 310 computa proviáenaíu ma inatalcçío : mmcimmouto, 
ham uma sua emwrvnçâ'a. Égua: pre'âioa numa taria ºutra datª 
mão que a do nrvir aº engana & & aaníatíma míáio—ewalu. 

Elim-ul: dêem ”Mª“ 
“ambulante, o Gorªn—no do ªinda inform; no Instituto
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Inoíannl do Rahmªn. Pbdugágíco: 03hr: a nndnnonto do: tribalhoa 
do aonatruq‘o a, sands possível, doeu—nntnri a astnao a.: out:: 
ao» fºtºgrafila. 

filiusult dõóimn &tracirn 

É flavor do âovãrno da Eatado caviar ao iinist‘rio dn 
Bduncçío a Guiªna., apê: & conclusãº da sua; abr., o ”firme dl 
roaobimonto do Príáía“ pmuannhiao nn fºrma do mad‘lo cnnxó to 
praaanta &eâráa, informando pnateriornantn a átta em qua a stag 
la intrau na funciºnamento. 

clíngula áêeimn qynrtu 

e Govívno ao E&taêa da aanâ se compram—ta aind: a 
fornecer um bulaneatc da: dospotaa rollixaáas com & asnztruçno 
da aaa: prídiº snoolar. 

j 
#9: 

, 

“if )““ LMÉ/ 
Rio da Juanitº, ! J” atràªuª “ªªªàj 

g
ª 

v .. j ,,,—, ”"'/Á M .y/ 
«Aí/7 %- I/sªm MJuV/t. Jªz» VL‘K
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~ 

me vs waza; mmm, cªma 
Em; a armarªm m xmmçxo s 
cum-m s a ssvssss so Emma m 
saris rm & mação, aEssa mi 
nº, as mass as amam—HQM Bmx 
sums “snug-Is s games:; m RE 

as mama mamas: seam ammo: 

x” ,gí' 

he! % dia: de nª doíª/ªªª” do that: d. un. 
nmaensas & amam» o cinemas Gabiwdo War finial-o a 
Educação e ªnimal, pres-antes o mlpoatívo titular, Er. &índiáo 
lºta. Filhº, e o Sr. José Peliculas Fem-eira, rcprem’smde o ªg 
vªmo das Estado de 650153 , conforms cmdaneiaia oxíbmns, qm ti— 
um mains!” mats Binístirio, tendo om vista º plano {canal 
de amputação e melhoria (Ia viela amola— dc lºuis a a desmama do 
Mar Pruidanta da ito—135.511“ camels m 3x13031930 de Rataum: 
nº 195, sia 39 d6 marge :30 1955, rai tímido o pmsente $ªno do 
“$ª—do Especial em que se stimulants“; a: seguinte: swami:- 
soci 

aliam: Primeira 

e Ninistãrlo da Educa; ªº & atrium, 3 cent: :30: vaum—~ 
ta 3 cima”; eamederí nº Gºverno de Estadº dc Goiás o auxílio do 
c:»; 1 873 2:353:09 (um milhão aumentºs o oitsnta o traz mil e as 
tenta: cranium!) , que sera pâato É áímoaiçío aquilo xama , 
pas- int-emªis da Agenda do Benim do Brasil on Golfing. 

animus: soªm 

ºa Bºurse. refaz-idos m clausula priming serio apl; 
sidº:, eam “mªis, m amtmç'ia s“ seguinte:- unídados osco—

aª
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lar.: íntcgrlntos dc Instituta do Báueuqín &; email: 

a} Grupº Éseolar da &plíoaqío, can a dottçía de ar$.. 
art 500 909,00; 

b) Jardim do Infªnoin do Aplicação, com « dataàib dn 
er; 350 900,30; 

e) Ponaignnto para as profannêrcs outugiíríls, éon ! 
detaqaa de Cr$ hãº 900,30; 

&) Banªpamonto para ag ínltalaçãas ao Instituto de idª
, 

aceno, eon : aotaqna as cr$ BTS 280,96. 

ªlíuuula'fnrucivu 

a auxílio proviiua na elíusul: priaairn ficará an dogg 
cito ao B&aoo do Evaníl, . t5 pºderá nar-nevimentada para 0 tin . 

oxniunívo an liquidação da á—opoanx pwoviztns anata Acªrau. 

ºlíuuula gpnrtn 

0 auxíliº federal sari rnmatido em cr$: (3) parcela: 
para ead; uma das unid—ªaa eaeolaraa provintas nente Agªtão 3:- 
933131, lands a prímaíra upâa a satiufaqie do quo no óiayão nª 
mlíusuln ocxta ao prazenta kªrma, 0, na annals, & indian do prª 
greata da» obras, I erit‘riu do Inatifiutu flaeional do Bltudel 
ruángôgicoa, âíuto ªinintârln. & auxílio áustínnúa no oqnípunoª 
to Inri romutída da nau :5 vc:. 

ºlíuaulu gmintn 

an príáios eaaolarom novio eanntruídas um turronom qu- 
natinfagía É. walkman: uouâíçªbs podagôgica; & de hígíonc, do 
chªvãº aan a atpccífíeaáa no aãâígn dn-obrna; 

alíuaulc Batty 

Para ao hnbilitzr ao ruaebímanto da primeira parcel: 
&: ends auxílio, a Gov‘rno do Butado dsvorâ rumotor no inntítuto 
Kaciena: da Eatudoa Pod‘gégiooa o: projetº: do: pridíoz, bon mg. 
na a are—monto diocriminndn de caãa um, aeompanhndo a: informa— 
ção as prana prevínto para & nºnstruçia. '



#; »“ . 
"'” ', 

, 
1",'Í'-

Ã 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA afff/r, $i! 
& 

ª; 

As aonstruçõon ºbedecerãº ao projeto e plantas que :; 
ríº part. integrante do preguntª Aoôráo. Alteração. qn» vonhnm 

& na hownnr nacenaârias nas rnfsridnn plantua deverão ser semanª 
scans ao Inatituto Eacíounl às Eatudos Padagôgicos, para constª 
rc: em seu: usaantamantea.

' 

Glíulula ºitava 

Ha hipõtasa && sar o custo das ºbras superiºr na valºr 
de auxíliº previlto anata Acarau, o ªovârno do Estudo aupríri o 

qxcalaa variricado eam recargas prêpríon, dovendo rematar no Ia! 
tituto ªleíonnl do Estuáca Pedagõgicas comprovante do ato do ªo— 

vêrno Éotndnnl que autorizar o arõdlto necesaírío pura as despo— 

aaa previstas. 

clíutula Hana 

A verifícnqio do cumprimentº das obrigªções decarronn 
tº: do prolºnga àcôrda eahovâ, ãe amu parta, ao Institutº 33523 
nal de Eatudoa Pedagôgicos qúa, por seu Diretºr ou raprosentunto 
devidamúnte credenciado, poderá aolícíiar quaisquer informações 
ou vístorínr o dosanvolvimanta dna trabalhos da eonstruçiº e, du 

outra, a um Enganhaíro desígnaáa pela ªccretaría de Educação o 

Guitars. 

Cliuaula Décima 

Para o efeito do que díspsel & Gláuanln anterior, o 83 
vêrno ao Eutadc na eomproaeto : facilitar, por todo: ºu meios poª 
níveis, inclusive e de trªnsporte, os trabalhos da físcnllxaçía 
que venham a ser executado. pala Instituto Nacional do Estudo. 
Podngágicos ou pelº Éngenhnírº referido na mesma elinlull. 

cláusula Décima Frimeíra 

Dl prídíoa conclusos, qua deveria ser aºúntruíáoa com
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oatnbilídnás garantida para long. duração, serãn patrimônio às 21 
tudo e a 310 congeta prºvidenciar sua instalªçªo e funeíannnento, 
bem cºmo sua conasrvaqío. Énaas prédios nunca teria outra agª 
magia que a de servir aº ensinº e & a::intincin mêdico—escolar. 

. & cláusula Dacíma Begunâa 

Henualmente, a Govêrnm de Estado informará na Inntítuto 
Raaianal de Estudos ?edagâgiuos sôbra o andamantc ªº: trabalho: 
de cºnstruçªº e, sando possíval, âêcumantarâ o Gataâo das obraa 
com fºtºgrafias. 

Glíuaula Décima Tereeíra 

É dever do Gavârno às Estaâm enviar ao Éinístéríe da 
Eáuençía e cultura, apê: & eonnlusíc de cada ºbra, o ”Tiras de 
v&uebímeato do Prêáiaª, informnndo poataricrmante a data em qu. 
& sacola entrou am funcicnxmenta. 

Glíusula Décima Quarta , 

O &avêrno do Estado se cºmpromats ainda & rornneor am 
balancete dao daapeuas realizadas com a cºnstruçãº de cadn prédio 
escºlar, bem anao de mobiliário qdquirída. 

Rio de Janeirº, % ;, J7 

%á/kdz—z 
71%??3
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más: na mªma imªgem;, emma aºs. 

TRE & niilismº na mençãº & cam 
BQWHGmEªªmmW, Pm 
maça w FW Em Gªâmªç m;, 
uma 1 mmªº & macau & ma 
mama nom-aa, na FM mmm

~ 

. m (”Mªw ª», da mªs áoº'fªªMwº tm 
&: 311 mia—m . omiªmta : alma, aº ªmina—.e &» W !; 
agem &. mençãº & Gaim, prum“: º rns'paetzhe um . 
Em câaamo nm;. aum . o «ar.. :»: nuam ªmem, rºw... «::s ªº Miz-ne flu Estadº às Galia, emitiam-nae zzz-mmm 
mamas qm nm Maxima“ nªna mªtªria, tandº eu vía-tu. 

& pm Mami &. 333913959 : mºlhº:—in dia rªda escolar ele País 

a » auguem ãe Mr lªrgamente: da Bspâblíaa mãe na ªpos; 
çâº &. motivºs nª 195, da 58 às marçº a. 3. 955, fºi rimas: :: 

primam Têm &; Mªrvão Examina. eu que ao anulam oc "— 
guíntas ampmisseu 

& líníatíría ch mmºtu o amam, & Wa. da: 
mama Marias ªº «ateiam Humaita da um mantºs : 
eímâaam & sima, cmgam-í aº Mªia-m aº mmao do Mau 
”amina da 63% geo 939.39 mmm xxx. 633331303), qa. mi 
pôaw & exumação da W aº Botandº &: Wa pºr íntcmiâia 
às 3433t aº Bango às Qmail, am Main. 

& maximo varanda m alªna“ anterior, aº anti, 
m & «ana:—açãº de W Mam ctza» ;plíwçªo, &» Institutº a:... 

mas]. W (mm lama.) && intui.
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XK; 

. 

Aªªa. 

'Na-___ 

(º 

“» 

(& 

º Cªmilla marino m Mumia primam ficar! ou && 
pªsta:» no Wa da Ewan, & só pea-url n:- mwumaada ma e 
m; maizena &. uiaâíªaçªo &. aum: want“ nõa-ao Aaªa-ae. 
Quim-"mr WW“ aº“. «um:. dean-MMM : "salãº da 
was—mu atuªndo Enganam . a devºluçãº do max-iria já maid». 

& Amáliª rama; “ri mas» na trªs (5) Mau: 
íam“, 'Me : primoin um e «mm—mªtº ao que «11.536: : 
«Mwm quinta, . :; am:. mm mm- a» marcam as. em: & 

emitia-1a aº mtíªuàº ªmam]. a. uma». ?mgômaw, na“. :; 
aint-Mm. 

. e mim &» asma ana-i Wow &» mtuu“ &» 
uam). &. um“ 3961365160: : pm“ ele hmm em. amt zw 
uma» 6 We mm:— pragrmáo pºr ªnos Mªrãº, boa em » og 
Wa aiwa—íman“ % Maio., uma eu info:-unção de m 
um Msm pm & amarração. 

A emtmla &»d ao mma nª 56 dim. Insana 
aº, qm M pla—«ht íam-gnn“ &» prum“ Wânia. ntmçõu au. 
ªrm & " tºrnar matam“ an "form pam: aun—le :» og 
minúcia no mamae &aiml da. Bastão: ?Mâgaâw. para am 
um um uma &&lmmtºiç 

la mm.“ do nr :» muito da: um: ::l na na, 
143? da amina mas nªum Mªrau. & Mªm dº ªmado “ªªi 
rl » uns-eam Wiriamu em "ºwna: “próprio;, amami» mm 
:» institutº Kaima—. a: Enade. mmm. m emm—mato do 
um ao Mm hauhaua; mn autºria e ”831% mundãº para 
sum—13— » Mapia: gaz—wanna,
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& vc:—írâasaçªª da mmm «a Maas“ Gumm 

tu &» manaus: Wir, “Wª" tia m mm. m .mum in... 

ami &. mmm Mªgna; ªmo. W m Mãe—um na nm.—a.— 

mu amt-u Mamma W ”anam- alinha—m int-ªw... 

min «a “um“ » ªcumula-mato as: mm» da! amu—m 
gta «, em mm.; & m win mma» pela Wnim—gta E;~ 

m & Muita && 1m Mªpª. & 613mm mistrial“, « 

Wim da mada in mm“ a facultar, pºr Wº! as mies 
anim... mama“ a as. wma-=. &: mama: &. rim—lim 
“gta mas m n.» :» Www pula maº—ww matam-:. a. law 
an Wm na 31:13 Wain Mªrim! m mm «Hmh.~ 

:: Wie ”ww. que W »» msm!“ um “& 
banana. mala: W 1m amºra uni ram» 33 I'm» 
& a 81: W3 Murmur am Mulato ' Wim—naº, m 
mº" m “mama, “so Mala ma md mm aerating“: 
am a as m1: no mm a i “amam. “amam. 

Minoan, a mim a» um» wemaxi no inutilizª. 
ta new; &: mm» vagas:“. uªm a aas—Mn aº. mu». 
m' « mumia &. sem» 39“n deems-3 a um» an 
em “m NW3. 

fl away M em at We a.» ªaª-:. want ao mm
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“riº da Mangia & ºgum, apê. & amazºnia &. «da um, # 
Mm &; maluca“ da Maia” maxi-.aº ru rw da mae 
ma no menu mªnªda, inumadº post.—Mwm. & aum & 
flu. & “aol: mm na rªmi—amam». 

B Mm da Eganet» « um“ um : ram-mw
& 

vam brunª—nto ª” ªcalma munck» «um : emmgãn aº mªl-.- 

ªiº 3.393.155 

um da ham—a. %, ,, , Í?“ lªw Í” 
:” ,, 

ºf] 
xv 

&” ,, % biz ' 

MM? 
(iª,.
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Tªim ªime A0 99 11353330 asma; 
nª cama Ea Qm na sagª - 
me: DE 1951. mma o HHISTÉZIO m 
EBWAÇZG E CULTURA E A ascenção 
nas smvmmaw crm no amarga 
Foam saum: 

Ao: W bbw/º óia: éo mês de janeiro nãº ano de 

511 amantes & amªnita & aime, no mmm do ªmigaº da 

ªnimação a cultura, magenta: o animava titular '- w. cªnal- 
do latim Filhº e o mm Dr.. many && emm Ribeiro, rapa-exan— 

tando & Animaçªo das Midway Civis do wazª, emita—m evª 
dºmina axihml que nana arquiva” nim-ae Hmíatíríaªfai nª 
mão a manta têrmmáitivo ao ão Mªrãº Euzinha “labradºr 
em quinas «ãe “zumba—o são mil novmntos : emªna“ & wªn, pa— 

eu o fim :»l da comuna—sr, & "faria; Associação, e auxílio ' 

«amplamente? às 5352s mx, 6123281805 (as R$009,60), dºentiª 
do & atuadºr ª: daspam com o equipamento do Grupo Mom cmg, 

_ 
', traída nos têm ele almªda ora adiadºs), clasaifieanâo—n & áeg 

pon & senta dos recta-soa ar-çmntâríos swªmi” éo amido 
annuaire ãe 19511. 

= 55" 
Riº do limeira, aí! dª M dª [9

; ªªª—W a __.,..._("ª—f”"ªj/'W



ªxam 3.91?Q 3.3 na même EEPWIAL, 
Gamma m a as mas na 1 953. Eª 
m & ªmarªm m mamãº E“ sãºs" 
E A mesa:—33 BE agriãº, nº wave se WWW 

' PâRâ mamãe no ?Wô BE 

cmsmuçôss EÉSTIEÁÉÉ$ & A?â?LIàÇZG a 
Eggman Dá R$)? magna mm A.

~ 
Aºs: º?”ºzªºªºªzg ââas às mês ªa 

/ 
da anº 

da aíl nºvecentaa & àíngàanta & cinza“ nº Gabina— ãe ªíniatra da 
E&ucaçâo e anima, mmm :: respectiva um «— ªr.. Cammº- 
Natta Filàe, e o represaatanta, Gaviâamanta eraâenaíadn, && Dioeaaa 
de Caxias,. do Eataáa ao Mamão», fºi firm» & maate têm aan; 
vo ao da ácêrdº Rapecial eelebrado em a ªs junho && 1 953. maãiante 
as aeguiatas clãusulaz & eonâíçaaat 

Cláusula primaíra 

º Etniatêrio aa Eduªação & Sultura cancaâerâ & Bioma— 

se da Caxias, de Estaâº da ªaranhâº; & acata dªs reaursaa ºrçamantí— 
rios prãprios do axareícío fânancsiro de 1 95h, º auxílio da Qªâmaº— 

cmºs 5513, (333233s (sx—$ íªm mmaº) em “pasta & aisposzçãu && 
Diocese pºr íntarmââio âa agência dº Bancº dº Brasil am Caxiaa. 

Cláusula &egnnda 

e auxilia pravísta na Glânaula aatarior seri daatxnaâa 
& cºnclusãº do Grupo Escolar previatºzne àºôrãe ara aditaáo.

/ 
DEBITE/SL W ' 

/ 
355225 e va / ».

~

~



WW“ 'Wa 
& mªis mªsª na %%l gas-Wim M WW & m 

, ., 

' W, « a www“ Mªw às && íªaaã %% W & Mª 
nam sãº WWW ªm a & Mwm & QFÉWÍAC em xmazw ªmº!—mà 
% Mªªuaâª 3' ' 

ªªi-3%Ásªãâªa 

~
~ 

aim ªw“ 
Mªw às; ªxªm ªaª 423 mmm“? ªmam,, Wªªàªà &: mªmas 

.» && Wa âmala «3a W ixi-.a wa Wwàaw. %Wâ & Mwm mmm 
as: %%%& Weimar.. & ama M&Aªw aa Mima“ %% ªw - 

mamª» aw & win-.a ªw &, m aa.-aw. áWMrin WWMM' 
w $anº Was “aliªm 

ªm %%%& 

& MW sãº “Miau em WWW & Wi“. & Wa && %% Wªr-á & :;s www %% mmm W 
isam aa àaspwaa mªmas“ & mmªº w again» am; mam 

mmª mais. 

“W ªaa-ªmª“ wa ÉWÉQ &Wàgãw amuàmms && anemia &; 
Gªitª“ 

ªíaªsãmw %oaç í/W («a / 775 

./n / /MQ(O Luvª "?.)



A 

warrw'Mpu- 

. 

“<1» 

~~
~~ ** 3% W 66662266 awwa m 

A. M6636 £36 ªªi—.Em m a &~ ~ ~ ~~ ~ ~ x 6 msma» 63W Www 
~~ 

,- fimplmimflfibmim Mªmi. m Wamamfimmwmamm ~~ 
& W a: Mgª a: Mm :. 

m ªº m ª“ W & Em 666- W ;_;-»

' 
~~ ~~ ~ 

WMM» Waamªmm alegªm“.~ 
, war» mm an 611566636 W66 MW 

ammggomawfimMM1mwammmMu 
,- :- a m mmm

~~~



& mina team tori emwide' em & paz—sala: 13131», 
senão & primos.-m «antrº 419 10 (nas) me após & nmumaçie da 
prºjetº & mr “guilda o o mapaaàíw armª“ o, na ªmis :. &; 
tªria dº Institutº naciºnal a»: 383%“ mágicas, capô» ; 
ameça: pm— parto aº Bataan da ”Mangia da aug—souza m aliª 
Ma , nm. ' 

º auxíliº msmm. & Mumia primeira ficará em chªpª 
31% m ingênua ele ªmºº» aº ªaah. m mta mma %. um a; 
”mas: pam : ºcas-“truçãº ãe Guam Mesma. &: Jotª “uma . 
sõ poderá sar miamMe sura & fin &;weiaí & mínsivº ªo 11— 

ãââdaçío do despaaa “cama” com as ºta—xªna de refºrma ªmem, 
pelo Ganz—mãº» de maneiº. 

& ?Mªaªçªº às amprimw das Mimª—s amam»— 
ses dº mamas aê:—da acabará w matutº heim?». ao ªtaxia: 
Emgôgicm ªm, por seu ai:—«atar eu roweamunm Monange», 
Mori “liam ªtualizªm? Mamªn m taxar vía-taria; à» 
das obra: a mas. 

º Raw ao &“t & amºr:? rwzmmo pn.— 

m a «mutação da em; é» ªware Exªmina). &; Joia renan.



&»

~ 
# Mm da mm as Mih roma—wi, WW, 

w tagima swim}. a. Maya” mamae; Mutªnt-.e am o mm ª.» m: mmm: eeu: & mas; &: ata-m:. &— 
Wow as: facam»; aromª o many-axis»~ 

# am & Wª Mm um manaus ªmami && 

numas Wªnna, apªz : .mzmtu an am;, a «an an im- 
Mºita” # mame—aw &» ªm Mimi. 

ma.—rm, 5/7 MÚLWMLO and/ªff)— 

W &. %% 5W2 & ma
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MINISTJLÉÍO gm fu.?)UCJÇÃ'O a CULTURA
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) 
INSTITUTO ]V/sC'I—OiWâL DE Edla/DOS PEDAGÓGICOS 

173%s DE Acôzwo ESPECIAL CELEBRADO EZX/ZEE 

O HuÉTITUTO NA CIONAL DE ESTUDOS &:DÁGÓGÃ 
cos-', DO iFÍINISE'RIO DA EDUCA ção E 0012034, 
E o GINÁSIO 9100;s33394531;, DE CA- 

TOLÉ DO ROCHA ff“- - - - - - - _ - - 

DO ESTADO DA PABmÍBA , 

........ 
PÁRA A COA/m SSÃO DE AUXÍLIO, NA FORM4 

ABAIXO: 

Aos ”ºlaa—Ve €. ªçªº—$ dias do más de (w,/.e fig/f ';),f 
do ano de mil novecentos e cinqúenta e Qéáçúày, no Gabinete do.Qi 
retor do Instituto Nbcional de.Estudos Fêdagóyicos, do MGnistárío 
da.Educaçâb e Cultura, presentes o resPectívo titular — Profes;or 
Anz'sz'o Spinola Teixeira e o CôNEGO VICENTE FREITAS - — - - - 

representando o Ginásio Diocesano Leão XIII, de Catolé do Rocha 

do ustado dg Paraíba ------------ foi firmado o 

presente termo de ACÉÉdo.E5pecíaZ, em que foram estabelecidos os 

seguintes compromissos: 

Cláusula P?imeíra 

O Instituto Ahcíonal de Estudos Pedagógicos, tendo em 

vista o dí3posto nas lhstruçôês baixadas com o decreto nº 25 667, 
dq 15 de outubro de 1948, que regulamentou a Lei nº 59, de 11 de 
agáéto de 1947, concederá ao Ginásio Diocesano Leão XIII, de Ca— 

tolé do Rocha , Estado da Paraíba -------------- - 
o auxílio de && 200 000,00 ( DUZENTOS MIL CRUZEIROS ) ' ' ' ' 
cujo pagamento será realizado por interméãio de agáhcía do Banco 
do Brasil no referido.Estado.



Cláusula Segunda 

A despesa decorrente dáête'AcÓFda será deduzida da dº 
taçáb consignada na Vérba 3'- Consignaçãb 3 — Sub—consignaçãb 
n. 01 — item 27 — alíhea 3, do orçamento do àãnístãrio da Bdq 
çãb e Cultura vigente no exércíbio de 19550 

Uldàsula Zbrceira 

0 auxílio será utilizado na execuçáb do programa a 
que se refere o processo nº h75/55 , do protocolo do 
Instituto Nacional de.Estudos fedagóyicos. 

Cláusula Quarta 

0 I stituto Abcíonal de.Estudos fbdago ícos tera oo— 

deres para acompanhar e fiscalizar & utilizaçao dos recursos 
concedidos, em qualquer fase da execuçáb do programa referido 
na cláusula anterior. 

Olaus ªula Quznta 

A entidade beneficiada com o auxílio se compromete a: 
a) — dar pleno e cabal desempenho as obrigaçoes assu— 

midas no presente Acordo; 
b) - remeter ao Instztuto Áacíonal de Estudos Ekdago— 

gicas circunstanciado relatorio dos trabalhos e- 
xecutados, instruíndo—p com documentaçãb fotogné 
fica e balancete das despesas rea] zadas cam o 

auxílio federal; 
o) — dar satísfaçãb integral aos compromissos aqui aº 

sumidos como condiçáb para o recebimento de ul 
quer novo auxílio que lhe venha a ser consignado 
pelos poderes públicos federais. 

Rio de Janeiro, E? (3 (;p/, ªí,/19,0) já: Kºf/J“).— 

.(J; 'v ikfêíz.m,.,«_ '
' 

SFA/lg. %) kª?/23551?



?rººusaº aí 5 ºáãfBH. 
&? max. 195);~ 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

RIO DE JANEIRO. D. F. 
1 855 && 35 &; &&âªmbra á# 1 ªih. 

agravaêe, &niát «a: a&*gnqn a—plung &aàcríeg 
mantª áaiaigâa. âunatn ; cºntinuªçao da» 
ºàvgl pacasàgnn—n* uàhaíaa qu' ana gºiana «na 
às ªnaº alga; iaaovramªídan . áantro aºs r&— 
auv;ºa && 5h. 
ªªª—ªªª- 
333'? ªqgw?o 

Eauàar &íuiaâraz 

ªm ?aààçãa % ganªtruçãn && traz gpapaª aaaaíaran, na» 
&arígaââa pa? ?asªn ªxcalanaâa, gâªà & %QZaãa ªª ªahia, am «anata — 

amigas & uaaagragaa &. aa ?azílàaa ng 3aà gia âmagáual && ªgªin, 
ccnrºrma eaawwaâa ugxínaáa—aºm & wavªrae &aàuaíq Éataác, vaahe aol; citar & vazª; Emcaíenain & áavíàa &atavíaaçaa guru prenadar do na — 

gaíaàe avant 

“ 33 &aàariahr & wmvârnaQêº %ataàa, quª ;; aqaunieou & 
exígàancía $$$ &«rranaª, a ;raséâar & asaaihn ªo anna$?utcr, qa. &. warn $$» agravaán pala Fªª?ªâân$ânââªâº xªxª, & ªagruheâre Éíldwri— ' 
ca %inhaíre; 

&& Humator & iwwºrtanuín áo*auxílin &: hua milhão &. cruzeirºs gâra aaâa ga $$$ grapºa, && %ºvsvno &» ââtxâa, «a «nata vinauluán : aannkraqua & &» aanatratav «acºlhida; 
" 

51 $atarm3nav aut e ªnguahnàra E&ààeriea ginhnlru *_—3 
vc na ginasta « avgwnaawac aaa abram, fluaalin. & xeguei» da: p — 

dias, a » nantàragaa ªaa aaàméa, áantro das arqaaantea aprºvaàon. 
_ ªºliciaa, entrância, que ao &;gnuaVQlua Kxaclâanin &. &uzàvlalr hu£* luatlàuta & yrassagnir nngwnnstruqnn,daª chan: nat.“ 

vâcrmunàc & ºuçªm da ªulagnªíx ªna—ral anata Hznautaria, ur. $ltín— 
tu, pºr ªm:-mam a» carniça riº ºu“; da Conmªegiml ªº Em? 151 ªukin. & cargº aº voruriáo angunhaira &&láeríea Flnhairo. 

ªanzn «“&oja, gaâuaro & Vªalú Kzeelinaín o: mau: pve— taªtou && ainvuáu «anãíâçraçaa. 

aaa. ) âníaie ªpínola Taixzíra 
ªírwàa? ªº m*x,s.p. 

&» anna. âr* 
Prºf;auar ºnaàãá» ga ªatta ?zlha 
âxnantro && ªâuaaç&º * õulzuva 

«Vê—%%

%X
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mamae m ACÓRDO sms—mw cm 
o aovâaso EªTADÚAL DA âáâIA- E: 
13/5/53. aºs ?RÚGRÁªáVA n.ºcaswag 

vção DE un agawno anamaalcáàL, &: 
SALVADGR, con o AUXÍLIO na en:... 
3 coo 000,90. 

Conforme deapacho do Senhor ªinlatro da Educação a 

Cultura, ªs. Cªndido gata Filhº, nº ppaaesza do EEE? nª. 5 OBS/Sk, 
ficºu astabeleeíêo %ue sería aºnstruidon 3 (tríl) grupºs escolarol; 
em Salvador, no valor do Cr$ 1 009 ÇGO,69 cad; um, em aubatituiçíó 
: construção anterioraanta programadn ão Centro Éàucacionªl par; o 
colégio outadunl da õahln.

» 

'àlân da; clêuaulaa prevista: no âcôrdo or: adiando, !; 
carão vigºrando, também, seus dispositivo. do mesmo, oa itau: 1, 2 
o 3 ao proooazo 5 063/5h. 

1 08.3. Pc . “ m/l'ªffõu 

!* 

%,. 
Anízio incita 

Diretor do I.K.E.P. 

f. 
©. %%?“ 

W/Zºª/ºª/B'ª—SS
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i'm/78115172 ro zm EDUC./AÇÃO A &]m 
INSTHUTO NACIONAL DE 352701308 PEDAGÓGICOS 

125323470 DE Aaômo ES?ECIAL CELEBRADO ENTRE 

O INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS &DAGÓG; 
008, DO zªfINISíE'RIO DA EDUC'A Mo E GUZZI/RA, 

E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURIJMI! 
TENEDORA DO GINÁSIO DE OURICURI--- ------- 

DO ESTADO DE PERNAMBUCO --------------- 
EMEA A CONCãçSÃb DE ALRYZJU, AM FWRÁM* 

ABAIXO: 

AOS ªãL/ZZV 
_ dias do máê de fwªªºªª“ªªª 

do ano de mil novecentos e cinqãenta e v “7" , no Gabinete do Qi 
retor do Ihstítuto Nacional de.Estudos fbdagóyicos, do MQnístãrío 
da.Bducaçãb e Cultura, presentes o reSpectivo titular — Prqfes=or 
Aníêío Spínola ibixeira e o Senhor Epaminondas Gonçalves de Melo 

representando a Prefeitura Municipal de Ouricuri .............. 
do ústado dp Pernambuco —————————————————————— foi firmado o 

presente termo de Acordo.E3pecía1, em-que foram estabelecidos os 
seguintes compromissos: 

Cláusula ÍTímeíra 

O Instituto Nbcíonal de Estudos Fêdagãgicos, tendo em 

vista o disposto nas Ihstruçôês baixadas com o decreto nº 25 667, 
de 15 de outubro de 1948, que regulamentou a Lei nº 59, de 11” de 
agóêto de 1947, concederá & Prefeitura Municipal de Ouricurí,Est. 

de Pernambuco, para o Ginásio de Ouricuri, ——————————————————————— 

o auxílio de G? 100 000,00 (cem mil cruZºíros) —————————————————— 

cujo pagamento será realizado por intermédio de agencia do Banco 
do Brasil no referido.Estado. 

DEBITE /7/— 3] 
CREnnE/af— 3; 

ºf”
~

~



Cláusula Segunda 

A despesa decorrente dáête ACÓÉdo será deduzida da dº 
taçâb consignada na Verba 3 — Consignaçãb 3 — Sub—consignaçáb 

n. 01 — item 27 — alíhea 3, do orçamento do &Hnístérío da.Edq 
çáb e Cultura vigente no exersíbío de 1954. 

Cláusula Zêrceira 

0 auxílio será utilizado na execuçãb do programa a 

que se refere o processo nº 5 106/5u , do protocolo do 

Instituto.NacíonaZ de.Estudos redagóyicos. 

Cláusula Quarta 

0 Izstituto Abcíonal de Estudos íbdagõdícos terd_po— 

deres para acompanhar e fiscalizar a utilizaçãb dos recursos 
concedidos, em qualquer fase da execuçáb do programa referido 
na cláusula anterior. 

Cláusula Quinta 

A entidade beneficiada com q auxílio se compromete a: 
a) — dar pleno e cabal desempenho às obrigaçõés assu— 

midas no presente Acó;do; 
b) - remeter—ao instituto Nacional de Estudos fêdagól 

gicas circunstanciado relatório dos trabalhos e— 

xecutados, instruínde—g com documentaçáb fotogné 
fica e balancete das despesas real zadas cam o 

auxílio federal; 
O) — dar satisfaçáb integral aos compromissos aqui qª 

sumidos como condiçáb para o recebimanto de qq 
quer hovo auxílio que lhe venha a ser consignado 
pelos poderes públicos federais. 

Rio de Janeiro, /â £? 
. . . 

« lw"



3 -— Eàoolaa dé VÉnsino Kédió 
33 «— Recursºs de 1953 

[ N E P , 
Verba mamae 

Saldo anterzmlw'mi'ºº ............... 
NOTA DE EMPENHO Importância da despesalºº'ºººtºº ____________ 

Saldo novo ....................................... .... ,,,,,, º, 
- 

_______________________ 

RIO, 10 ãe janeiro de 1955 __________ 
N.º ....... 25 .......... 

Despesa autorizada pelo processo n.º. 

?elo war.—de nas“ ésta assinado com & Mfeiwm 
mumu. de Mauri, mtaneâara aº Ginásio de Ouricuri, 

concedendo auxíliº para a execução ao program & que se
/ 

refere a prºcessº nº 5466/54 aº M. ~ %% ...... f/º .............................. 
Encarregado do Serviço do Émpenho 

N. B. O original deve ser anexado ao documento de caixa. X',»A 
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wªzª-w BE MW;?» %?mxa sigam 
m mm & magma & M? 3 cm;, a & Mlã'ªãà mas 
na. ªg use-mg: as axºçgggâa, ,“

» 

&&“mm, vaga m— ~ - 

”se as css-f *a «ma murais , a; 
%%%& É ªrª»? "1323c m me... 
LAB mmm-ªan. 

~ ~~ 

(:),/« ,! »”... 
am "...“" âías $a xª: &. mªrçº a: na). Mesma“ . ,mas; . maº, nº %%%& do xingam às ªdm, & & ªmem, 

magna» & mes-muro titular, Eªr. em“ Rath Fgm : e frete:.— 
133 à:; Emáaígàa ée Magmª: && Ris ªmam, &: ªims água:-.a, “nãº ”, visª & plane raul-al às “plillçâ'º & mlmua da Ma ”sºlar em hh & ªcenam aa W mágica“ da Bapâhlzca axar-iãº m mª 

às nativa-a aº zªga, ao ôÁç/S-h, fºi timaº e mamãe &. 
& Ramªn]. em $me- se ”abalam as ”Mas «mmm: 

Massala primam 

& mais ' e-áa maçãº e Cultura, ª manha cms ro— mas mªpa—3.03 ãº axar? aiº rima.—aim da mil wweaªaaa & exaustª 
tm . qwm, amadorª & Wnim Maipnl às ªsma ée 35.5 

* 

" ª 
, , & _wcílm ªs ctz—$ 328 505,86 %wesanms & vim-,a #1 era 

sail—23) ªna $ _ pagtº & àíagmsiªã'º (3a ”feria Enfeitar; pm- &a— tm 19 da &gamía &» W && ªreal). & M. 
clímax, »n 

& auxilia amt na acetil“ & atualizª ªs Minus em : 
amas-Wie às & (tªvam) malu mais, aº Valºr ele ate-$ as mas; 
«nª: m, Malaga“ aº» &» rmm iam, uma“? gªma 4:- ªer— Ma, Han.. , em «Zag aite: aº ªmam aº Brasil, a sã poª w mista 
Mda pâm & m extensiva—&& nªamgâ'a de etapas“ Mistas assa. 
Mªe-á». Qualquar imbaemmla siesta alínªula datamímrí” :. resultaria 
&» presents Mªx-ãº a & ªmigªº dª Wªnt—io ji malaia. 

(33.3.tt àemeím 

º suxílía rodem]. será matinªis após a .mlanã'a eng 
pra—má: d: «da prêáíe «selar.
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aliam” quam 

ºs pri—Saia; craniana sn:-Ea ama-Maas na am m im 5131553 &: uma an., Mm: qm ªm, &ngaàn e: W .atlanmm aº mm: Mªw; gm «: ' a; na. m', m— m; "na: ”miauçâu (ia. um e Emma , «, 

aliasala win“ 

& , mm tm QM mas? aº Itatim“ uam 
de ªnºs!» Foáagâgíaoa » ªhaha ãe; W na:!- ”ata xml!— 
man: » mas: # m cerªmic &: ªngle dº: uma » mªple. 

Mumia um 
As: cºnstrução-a Masªº » mãº“ & puma 

“1183? . Me 1 5ª qa: tasca wa taz , , 

' tw da mama:-a Wa. ameiª ans Mªis: o um “maçªs , 

' facam—ªo m faiz“ m— duãtl pªiva aatwlaagía && mumu» ªnimal da 333511109 má 
aiwa, Éªààâ maiªâria. 

emma cªtiª; 

— na apaz.» &. nr & mata às abana m m' na . 

). , ªo auxílio Mista nas“ nuªm, & Fragata» “mªs; tu 
o “seu” Marim m rm prªça—im. 

aliam“ atuava

~ & ?mnaaçªé aº uma:—amanha aaa % * ªªª» um 
da: abs—i m mumia heim; &. 39s :.:.» aºs %% pºr 
sua ªls-«aº ou ”mmm“ animam»: “malaiª, peder: mu. am gula-Qm WEC: ou time!-hr » &.amlvmmta das “& um: &. cmºngãa. 

cªma.: m 
Para a efeitº de ergue aínfõo : ªliam; intaum» & intaum Mamª:. a. emma“ & faca na». W mas % asian 

paulinia, mma“ & às WW, as taz—amarga: as amu : 
qm vm & sar axauuaàaa pela iatismo nacional do Katarina ªwe“.
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ªliar-vala “em 

, 

ªo mm ”aew“ manha: Ma um» 
a: Mahala. a a— Ele em. Mwm sua mau;!» e m eim“, (“&m profusãº”. — 

(mum axiom mm 
titanium“, 1 Mia sm . 

' aim). Mauri aº 
mamae Miami a. ism mágºas . 

, & eaw m 
taxman: a: mamão &; ”nãº genuína. W — o ”um a“ em: em fºtografias. » 

eliana—u diem usam 

ª amar! &: lªr—teima Baiana; mºvin' na Mainª 
rig a: aiwª“ & Mªm .95: a «mimic: ac «as am, ”W M reunia—msm: ega aº“ W6: an rm ªº m la um na mam. &: ., MW www a mm a: 
gm 3 «MM mam um Mima. 

ªliam: 6551a min 
A mama»: fl emmª— um . mg— m h; liame“ m tiempo—ms mum: am 95 mm a. m uma,



MINISTÉRIO DÁ EDUCAÇÃO E CULTURA 

. 
MWÉLWMâaàáimn-wamú m 

. 

' »“. amam. mmmmaemmanm... ªiwª WWWammãw ªtivªm—ib. MM Shªran
~ ~~ ~~ ~~ . W «& a amwaa & W é» à mªm * ªº m m & wma; -= &» m ªmªi- lª %: M » mm“ Wma~ 

~~~ ~~ ”&m~ú4nânx 
' ~$ Mªunaw— mª ~, " ªxam :WRW &; um» um 

ªlia—m Mam 
& m &: &mm ; mas & m 

313. Wª ªim-"IE %%.W , mui“ mu » www 
& Maitê. && %%Wa yum Mam & amª ( 3553 ªnim &; nazi 
ágar W uma &mlaraa & . “vazias sm: rªmas: camarãº,? f:; pm & v %wáªmâ mr mm:-::; aí:: aº Ewtímw ªnim]. && %%%& ?a— .]?!“M; ªªtª 3133m 

~~ 
~
~ ~
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m na ª; ma QM M ”hilária; “1% W mamã as li'wãgâxà m ª m“ 
.. & gaming mm, para 142 W; 
*“ am“ “mmª m 
.» & epá—m um” ª, 
a» 3, [mas ” ' ' : magt 
& ** 

_;=-3~ 
« Witt“ & ªçãº 3 3,99 %~~



~~~ 
~~ íª"'º/0.36% __; Mt h,, ,

' 

ªº SaÍcQo [um/@f3041 ooo lui—aí!];— wª; > 
43% wwe aaa no.-TF 

ºlª â'º/“/Jj (ªf-W). [70.005114

~ 
~~ ~ 

lª',“ 4‘7; ' 

. 

) '. 
. 

; "a; K 

“3ª,- ‘1’“)! . ,... 3/0Jirv“ 
~~ 

~~ ~~ a! 

l“, “3% / .

a



à)“« 

IB:, 

ºx. 
'in,

_ 

“=x 

'. 

%>. 

fº 

Nª 

“chºw“ 
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<"-

~ 
= 

, mam mm mm mm man whmamammmm Mut—mm & 
~~~ ~ ~

~ 

~~ nª!“ , % ***“ &:s WW— , 
.-~
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mm; W Mamãº n «Me &“ ªum: m W 
,, 

63m ama 

amiªçuâmmiaawwgmnªn m an aim m mw ªtum“, savanna 0 nem mutant: 
mm:-u, “aºs” Maw“; 0 &; mam». 

81500010 tam 

em; gamma mjewapzamcdeím 
Mann: n an ªum/0 ram WWW «can «no 

fin um as «twenty-a Mannie. 

emu 052330 

his mace.” a: saw 9» man a m; ana—gmai— w mw in “dª; Mm», 43 mm , a exam ugªrítica» m W Mat. ' 

am: 81% 

A towing-3n &0 mwmmzn ea» gang“ umª, ~~ ~~ as «bas—£ an Ivaitinga maiºrªl an new“ nu. m an W an ”museums. mamm— mama ' me»: sel; 
«an: fimlflnew W0M9800 em vistºriar :: aanmlvimnfin an. " 

mm an amt—mão., 

aliªm: um 

awhioanammmfnagefiwmanam m Q : ªn wise 3. ,. m m»m * 1 “. ~~ 
em «an. 

3 éam ' hung mm an Intuit _, &aím &! 50%m sim,: awWta' ,âum 
ªutuªçãº &0*mmaàiáamtamá£m em» . t, M» minim. mm minivans-mm. a an; an nun 0 :“ m: canal-en & Mªmma),
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&ªasuºh «Siam 33W 
âmm aâammmpn um ppm;“ 

iogª—Í» manª fusãaaâzhrmazgª ªo: ªmica m mmima ma eWWQGMQM tmâoàaqaíÉauácMÉáemmuw. 

ªªª; &' mªº;
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' 

rªmo Anzmw m 130 mama 33mm.- 
' 

emmmo in! 9 nª: smxma DE 1953 
asma e amxsráam m 313%;q s 
wma-.a E A gqggggfingfigfimaggm 
331.9 aoamenm, PARA A coscsssm as 
Amine nwmwa & cºfmnmíº nas 
amu—3 na IHSTITBTG sumamn na gamª 
çâo RURAL E A0 muzmmwo in) ma,

. 

m maxim saum: 

Aos pÃZJFZZ días do wãs as chril de mil noveeeg 
to; e einqâontn & cincº, no Gabinete da fiinistro da Educação e cº; 
tura, wreaantea o respective titular - Dr. Eindido Hotta Filho e o

_ 

representante davidamanta credenciada da Sociedade Pestalozzi de 
Bolo Horízenta (R$), tandº am vista 0 plans federal da nmplíaçioe 
melhoria da rêda escolar do país a o despacho de Senhor Presídan— 
te da Ropúblíaa exaradº na Expoaiçãa de ªctivºs n! 2h2,do 6.h.5k, 
fºi tirando o presente têrao aditivo ao ao Aeôrdo Especial calebrg. 
do em 9 de setembro de 1953, para o fia aspaeífíco de coneedor & 

anciedade Pastalºzzi, da Bale Hºrizºnte, o auxílio cºmplementnr da 

ar$ 3 000 000,09 (was Anna” da nruzaíroa) a, ser aplicado na coª 
alusão das ºbras ao Inatituto ãuperíor fie Eduaaçío Rural de que 
trata a Aafirdo Especial ora aáítaúc, &, hex assim, na aquisiçíc da 
rnapectivo equipamentº. 0 nato auxíliº ser; concadidn am duna (2) 
pare—lis 134311, mantíáa: Sada: as estipuiaqôes constantes do Acªº 
do de 9 da aetembro de 1953. 

Rio do Janeiro, gig wªt f*âzªªªl ºãLAQ;~u V
*5



9' I
! 
.'

V 
_ 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

“º“ me wmv-a w a0 scams garªgem 
amass as 11 as mma as 1955 
sans s amzssssm m munição a 
warm 3 s mirage) gs sausage m 
mass maus, was s cmssslo & gª 
ximu asssxasas â coacsssfie ass m 
m mamas-sash saum matam,.“ 
mass saute: 

.‘0’ smfifii¥tsf dina do mê: de abril de mil nevaeaª_ 
to: a ainqfiaatg o ciano, no Gabinata do liniatrn dn Educaçªº o as; 
turt,.prasantoa o reapoeàivo titulnr « Professor Eindido test: P; 
lha, a a Professor Bananal grandão Fontes, Diretºr Geral do lançª 
tutº de Educação de Hines Gerais, tendo em vinha o plane roderul 
do umylíaçía & malharia da rêdo escºlar do pain a o donpaaho da 
Senhor Prasidonto dl Repêblíaa exarado na Exposiçãº sq nativo: nª 
ana, do 6.h.5h, foi firmaúo o presents tzrme aditivo no do ªzªrãº 
Slpeeinl aslobrado an 11 da dcaombro de 1953, para a rim aapocírª 
co do eonsader ao Instituto dª Edueaçío de lint: Caraí: & uuxílío 
cºmplementar de Cr$ é 999 900,90 {son milhªr» de cruzeirºs): so:- 
iplicido an uonclusio dun obras de reconstruçío do referido zanga 
tuto, de que truta o Aaôrdo Sapceíal ass aditado. 0 nova auxílio 
tar: concedido em tres (3) parcelas iguais, mzatidns tadas :: ea— 

tipulnçªaz constante: do Aeordo às ll ãe dqzsábro de 1953s 
54 

[ª fªdª—=x 
ºs)“; J;“ ª, .“ # Rio de Janeiro, 1 «Já
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a Wan %: as ainda a súmula gama:-: omni & 

WWW «to Inezita“ naum“! . É“ mun-rx mb & um &; 
int—mta & araruama; &“hWº—sfª & M?ae de matam um 
algumªs» na mina maia. 

:) auxíliº Mªmi & «aaa clado & climª quim na! Wa um wªn at:—ae:.“ xªma. um & primam, dormiu &. m 
%s.—fz) dia; ”&“: animam da izª-eaw“ “Me 0 an amil : Ma- 
têría em massa;» heim; % ªmém: magºa. 

º W a; ªmª mma—mo & wuam— a um!» 
11». shamªn &: giant“: . eau-minação; qua nãº pat—o mw 
ao dªs» um». 

Ana:-unção; &; um.“ WMM &: gamas; . »» 
minaçãn nta—iam na Mm» mm.—lou- sª manda nr rolha 
mediana prévia autaúuçãa &» amam“ swami são Enemies rm 
5651565, 43.» Emu—iria. 

& capinação && mapa—mg das mªçãs GW 
aos aº msm: «soam: um » massa“ hate»). «. ªctuª»: ». 
mªgiª». qm. m na “vom ou «wanna. «Meneªme. pad; 
ví maxm— famiam iarana-mgª“ & fusor “um: nua em:. 

ºu xau—Sd!“ ”calma aan-Won «mutuário pum 
mªnta &» atua», . n &. :;t mamei» um mais?“ o a 
mama“ &: manh, ânimº—m: a Musª”: . emu
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WIWWIW. º. “Moa addm: nãº pacata to: eum naum» 
que e du % » mm . & “Itatim“ mzmwelar. 

Imam». » em do Estudo ='t na Inuti— 
tum ªcalma &. hm: mágica 15t Uªu. o aum-monta 

aº. tia—bum: «. mae-ªnglo, Mammª—o m e nuns.“ das ao; 
pono mªna», maça à: m foi“: . fam-ann &" me— 

“ª. 

Riºaãmmª /5ªoZZ W Oª/WVW 

há?/pp Camªdª ”japa/Á? º 

gaázm de, ªmi /& //
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'Em 13 um %?WIAI. GEM sª 
mg :: ªrms—mam m; mªgnº E caza. 

mm nª mm 351%; amawmm m.. 
ªmª 1 &&?w39 &: amam; um na. 
233 na mama uma. 

». ?WÃÁW ala-u de nªs do MM da um &. Mmmcamnnúm, mªhimtodolinismam 
açªº . calªm. miam & mpsntivo “mw, ªr. Mida um 
Filhº, o » MW;: ammwza «Maranhao áa Wim &» ªltª 
do a:. nas: Mía, Mª «& ria-u » planº as uma:-ação: austin .. 
dns & ”plugin «: maioria a sintam angºla:— mm). o » amnha 
&» W matam“: eb- Rspâbum mmªo 'm Empadão de Hakim 
nª zig; úúáúonbríldclyjla, foi. timãoopmoamu tªmªnhª 
«& Espai-.tl. mm; na «sainha Manha . Wigan: 

a anuáriº ch maçãº & matam ammãari ao Esta- 
ae ae um. ªmi.» » auxílio ao ar$ ; Bºº OM.,W (m'ª: falhª" &. 
mwimn), que «ri pªsan & áíamsiçªe ele 5583353 aº ªtaxia, nat &. 
mil aº Bam da Brasil eu Mo mm., mm miau &: m 
em um Ma “vazar lmlianaa em mª Mgmt—u. 

&» auxilio marido a. gaiman “um” um eu ao. 
põslw m 3533313 aº m da Basil & mta uma: :: WM: 
de» Mim malas! & 96 Mari umª sem m & fim na 
63.31 & malware às líªtâtfhcjgâº &; 53399-535 previstas nata Mªrãº. 
Quique? mmºl-viana assim «língua dakar—almª & "avisª:; && m 
”na MM».
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% m? mªm %%%xª» QKLWÁ» 
% wma & mxmaºªma m mst-acata 
:º; “'?”Wà ** ; ÉÉWWIWÉÁ um 
ª“? ªªª-“ª W Mªmª—ºwªmªmu 
__ ...,“. “..vwzw-«ne/«Aªlçwm-CV «www» 

mas. mªma;“. ma mm 333 assima 
Wª Mªmma; & sfàªgªºâãàçãª % na... 

mmª & aw 333331373 mxm“: 

ªaa 4% faixas,, em 13315 63% ww“ sªía ms. Mãªfm 
& &LHQKHBZKW & aimi mn %%%& às ªinââàm €£$-, ameazagãs «& ªmam; 
gàrªfài—Zfiifitãtã & rªavpmtlm tâtmíàrª fªr. Énââvãº ªlistª ªum E: a %% . 

&àamta àwigwifmw weâàmâwiu fix? ªgiam «cªxa $$$ age—ªrm» &. 
mm, && Want, mafia & vista & glam: faziamz fia. Wanga & na .. Ma às. rªias: ameia? sãº Zani; a— º amsgaauho aº am matam; 
da Rºyªl“; «umª» um Émaaâçãa as mxm nª aka, ãe Mºji—sagas. 
timãº & iza-amas; fªz-% «as àaârvm %;;W na ªim aw tamhtalm .. 
mm º:; aamiwas «mªmiªgwa: 

&. 

ª matªm—a fia &&Wagãá & Gaita“, & mta dªs m 
mas wâprim ªiª Wânia fime-kim da um mantas «& ain- 
ooma & am:-a, wma—ami &“ mumu»; mªma;. ãe $a $a, : 

Mªtata. &aaí, <? auxíliº ao anãº %% W,.w ãàmgmám & viam um; 
amwàmaí Qm ww? pªsta & áispaelgâº ªia Marªã" Fâªôfãºíãíhm' W 
!.nàamêàío &: agêmâa da Wa em Wªll em “mim, gama & 
Mia, 

º auxíliº fam aº amam a «ama 3a asmmam «em & 
«mmªº aa Í; “imm:-93 machê miªs, m miami» em (;x—ã? aa 006,36 
cada um, nas laónJiãaáaa a.» a?» Wu, W, Paz-mm & % 
ªº ªlô—mga“ fixará & Mªsatº na ânimº &» Msm. & sô Wax—â ,m

, mmm para e m mlaaiw && mamªe &. mªmas m. .. 
tas masa Mªrãº. ªnulam mm:. autª aliªm mw

&

~
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: mais: an mom. hªm . 'n AW» aº muitº» :: mta» 
a“; * 

, 

º auxíliº em; SM mafia: após & , «« 

JW &» m waxº W. ~~ 
{33 Was: ”mama; 3% «mafia,» ou imã 

m im alana an &" uii mm: ªmam—nãº:, W M" mm! m &m :..., mim“ emanªçãº-$ gmgâglas & eh agiam, m:; 
a» nu ”waiting” :26: “W & mamas Wa,~ 

a. &amíàm àwarê mst” as mauww mum}. 
dm ªmªm! Mgâgíaw uma alma“ aº; amam; m Cªl-Ki Imita, 
am an snºw. 91 am amma as; âmagº: dm; mms aº Mamy ,; 
m em a mªm-wma àswx'ãwgmw aa asda Míª, smegma/in an». 

iagmgªn aa mãº Wªste; mm &“ éwamçta,
'~ 

& am:—«3899: Mogol-&& m mm " 91mm , 

film. W 1 Ei' emu rasga mm mumu» dª mug“ Mªm. 
Mªsamçãeu m plantas a aameflimgfiaa sêr Marta ur suam as» 
Me ya,-L&M “Magia ªº mum» Mimi. em ªgem” Mafi- 
sam, «&t Mªtªm. 

& mgªuaae &: ser a “um m m: mg;—eaw w v; 
lw an amina Maw mªs; Acªrªu, nª.WeíÉ$í$ux—'n mum um 
mi a “aºs“ miriam:» m mamas prªga—tm. dame miss» at» &“w “Raimi a. news» Fela—sósia“ m . , am an In: nª 
mama; uma naming: a» Mm'mnúrw para mw at dawn 
máfia—..

~ 
& mum-£9 M «We a» WQS» m
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renas dº preaanta %ôrda. &aberã, as an. pur—ta, &!) Institute la — 

cional &» Estudos Poáagôgiaos Que. por sau autor a ”9”:t 
to daviúammta emdmháa, Mari sºlicitar qmiaquar infºmações 
ou vistºriar o »âessavalvimàta ªºs trabalhos às cºmu-mia &, ae 
ºutra, a me emissão lºcal smatimída pºlos ars. Juiz da Direitª, 
“Coletor rªzãº:-al, “gíria ao. hrâqaâa e Bia-atar do Grupo Eséolnr da 

Sado. 

%% 
. 

Para a arena de quo «5115.1359 & Gunma,: anteriºr, & 

vmreítm Wnim]. as mªma-.e & maxima, pºr tºdºs as mãos 
pºíaíveís. ineluàíve e ae mapa“, os“ mhnlhºa de fiscalizaçãº 
Que vem a ser executados xau—la mºtivam la.-cional ao aum». Pa... 

“3531”; ou pºlºs ambraa an referida emissªº. 

_ 

' ºs Médios ”aclama em truídaú sem:! patrimônio 
de luníeímia, & n 319“. ampota previdemiar aaa mangªs e ramº» 

aiwa—amento. deumzxío—lhes prºfanªr“. Esses prédios mma to .. 
rão outra áestímçío que a de gaz-vir aº amazing & 'à assistência ú 
días—escena“. 

Homamenta, & Wefaitm Michal infºrmam—£ nº 
Instímàa Raeíml da Estadºs Padagôgieos sôbre & amam ao» 

trabalhas de emtmçío m fama aº kmmad; anexa ao» pressente 

MS:-de o, sando pºssível, ámmatarí :: estado das obras em tºm—- 

grafias. 

. É dever da Paraibuna 'Meípal caviar ao linietâ .". 

ríº 6.9. Educação o Bulma-a, após a, cºnclusão da cada abr-a, & "rir .. 
m de racialmente aº Wia' Waldº as. tem ão mªlo unam
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MMMMMMWçaaamqw—nw hmmmmâmmº. 

àWuitm » Wa um : rm» an has; at. das Gunma mumia m 0; W sãs mm: W. 

masmm N‘Ofl «M da /7+v “ 

GJQ
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(, 

' mma na; massa mama:.- em 
' 

ao m & Kanªwa m maças 
! %Wâ % A WI; Bª * 

mas as msn, mm aº mal,. 
wma mm aº W 93 emmª 
gm mama ). amam : am. 
mas ia um amem mm

~ 
m WW mas,.áanhdo W &: m mm-muom.mªnamuaomsmanmm- 

gela . Quita-n. Wu & raposa—a “sala:-=, :». Miao % vMuoamwna—omaoamnmum :muw,aned.mmvsaaomrmum. 
.maçloomzmhánrââomhráahíutaúnp—Máa W 
Mªsato dl W Wa & meia do mam tº 332. ao 
6 ão uma. a. 19%. tº: Me o manto Qin» &. Wa lima-. 
13, as ano na ganhariam » am» ocupa-mimi~ 

º mm. a: ªguça» . Guita-a.. & mu em ». 
mm M&Maoaa-mxmaaulm & eh— 
Mn . quam, em.“ a musa a. m uma e. Win, 
um!! & «xiita ao ªr$ m aeww («imm: em. mim) Qu 
»»: ps.—w & &m eu mm mam por msm.—.e &. » 
MÁ» Bam da Brasil eu Manim, Wa &. ma.~ 

a mina cm » datam : nm;“ &: css—apena em : 
mmtnaollm) mwímwtat 
& maps» &; ªo Raimundº Boate, aqui. eu ªmônia a» nas»~
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de Man. : 06 Merª &» macacãº para. a ria mluíªªú 11». 

6181113980 ªo down»:- provísm mate m. Mºm!» inch-emula .- 

eu. da“ aluna áwmrí : mania ac Wma: Wo . & 

«mingªu de Mia Ji Wtidº. ' 

& mina Mm; ur! wwe eu 15, (mm) puro.— 

hs iguais, como & WM apê: o Wma a.» quo damª.“: »: 
aliam: Quin“ & “um && mam“ Aaªa-dª; & "Wa & a GM 
». andina“ Mão de am " M'KWM, "amam“ 
“, & :». do emm a &» mmm rixa-u; &. “um“ : 
Gian—m Imãs & amiantº dl “Mºth ' 

QWQQWMãWWdWWW 
ninha» && &» an mw quam, am e» W usinas» &: 

mmm: causação: mágicas . a. mama. WWI m apá— 

eínaaçãu &» “W e Wien“ Wo. 

.; ma. aum-í mm na matutº Inclua-sl ao 

ªcme!“ Músicª“ : punha ée W não »“ immune : «no 

«ºu. boa em « mmao ana:-Mansa das em:, maap-anaº & 
iarana-ligia aº puxº Wa. um pn & mas—açãº.~ 

& emsmçfa arm—auê no ran-ajam . placa. ªtm « 

nª 56" que taum pur“ 113c ao mmao Asª-da. umª» 
a“ planta: . aawaitimôu 36 magrão nur teima Mims: wi . 
vin autºrização às ina-tama swami as Elm—am mwu. dª; 
M Mcash“.

' 

hmúmncaomowteaammpmww w. 

«5

« 

(,n 

f.

" 

“9631935 

,; 

-_

. 
* 

«;*TTCL'J. 

*. 
<)?”
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lot do malaio Ms» mu nªm, a mass. W a ma Wanda m um»: Mga-am «mm mm m :»:m lu— new“ an Sum reclamam : Metelo a: me:» ªia. mm 
as ammu- «madam».~ 

. at «pm:-am:» an: cum—hmm du emma—s “W m de W- “8M9. «but. a; m mu, » mamae mm e 
- ai). &. Bimª: Ween: qua». pw m anam- ou "mmm“ 

amalgam; ”dandy padas—£ «nas» ªnulam Morangª» ou manna» « dmlúmm da. manu». ªo mamão «, a. on. 
. an, :. m smut. xml amavam— pam- an. M.: a; muito . mam rama; nda-za &; raz—aqua a nana» an amp. W as M.. 

ii! i‘ _. , 

hn a «tum da aa: aiwª. a: em mata-aw.“ & mum » «mm-tt : name-r, pºr W an min panini: , minim o &. Mum-ta, na mann». an Ileana-ugh; QM arm 
a. :a- memmea pola matam» Itaim). &! &:t —Ms$gím an 
Mas mm: m Mtge-ids Manta.~ 

o Maze “sºur munido so“ “We da um. m, I: s m em“ Mªmã.” m inching“ . Mime . animo—nu mm. Bin» Males mm culo wan ªnth- m!» que a a: smu- » mim . & aninha nidia—m. 

Wu, & mm lurar—rt « manu» Incin— 
an: as uma ”6438513“ % t mes-manta Gm mum. dc QM anglo a: rm da W max» » mas. “ªrde :. um» ao» lini. amas-tj o “um ano em: m totem“ ªo“; Wa. nº!» am: m umª. poh Mute m1. 

' 

mm:—&& 

Q" 

5,3091%
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. 

Irª

A

V.

» 

fig 

i em a. mum. mm » autuado a. mm» 
. mm,; mp6: : amami“ at am., & mm &. mama;» da 

”Mu“ WM an ram a» main m » mama We, _1; 

tmn .qh a at” an qua a W «ªtm cn mum. 

1 Wash: u «mm-mu nw. : tumor &. Nuno,; 
tt- ªmu“ Mwm mamae seu «. W- Mim mn : em .. 

WS! W with pci» moat. um».
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CÓPIA PARA CONTRÓLE DO D. c. T. 

atacama? 
Shªm; «- &“?n 

ªff £”- u ass - 

ÁÍJ'ÉÃXZIZÚ 9371133935“. “Lªi? Erê” “% éããªãíiíªêí) Hãº—BIG && 
LIÉãIªã-ªl si????"ãíufá ÉÉÉIL Câêªíiàsàâªíiã Aããê'ãâfiêããíâ ANÍQIG '?”Xlªxâfífm 

3333 ªªª??? 

i;: 

Diretºrª-"matutº Haaianal da gamª“ Pa— 
mgaginw—maF—Eãcª—âm && Imwama, (;D/ªm léo—10% andar '— eulorano * blª—"7951
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DOCUMEBTO DA FICHA EXTRA CAIXA Nº 

Fev. 19 _ Pago & Sonavet Ltda. p/ remessa de Equi- 
pamento para o govêrno do Maranhao ..... CR$ 64.756,20

" Fev. 19 -' Idem p,/ Bahia coco.....OQOOOQOOOQODOQOO 950,20 

Fev. 25 — Pago & Cia. P. Kastrup, fat. 21.675 mobª 
liário Escola Normal Caitité, Bahia .... " 551.730,00 

T o T “ L ..... CR$ 617.436,40 

NOTA: Estas despesas foram debitadas na conta 135.22 e estornadas para 

a conta 135.0. 

Rio de Janeiro, 26 de abril de 1955 

,, ,,,.,,,_. ,.mw/Vm,,__v,_.w. , _K ' ”"'—"É.!“
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m m W mªma:. uma... 
m m a ”madam m mag-m 
: enm x e , ad mm 

_, 
' mm mm na

' 

rune dd coddmmdm magmas 
& wxºumm 2, W11 3» mod a 
em W:

~ ~
~ A“ »» 

,f dim. do do do " 
- 

,, do na WoWom.mhmdommda W 
o dam. mum“ 4: MW!“ amªr, a». 42W nem 
um o o madman We Mwm» do W do um 
do » 

. Mª on vision a plano team}. do «531165989 o m or 

";;;-ia. ”gourd: Woodoopaomdo W humªnas:-nn; 
Pªlin man no Wisin do mm. nª 195. do 39 do and do 

1995. tamanagmmrauaáomhmzuqmnm mm w 3W0 W: '“ 

~ ~ 
unadofiddodofidmgfioowim.iomdoom 

m gnu-Swim do “mich mªla—.e do and). mm 4: «Wu 
enim. Won‘oomgoudmldomom 
M E m 909.90 (doom aim do mimi do! one" visao” 1: din» mwdomimdnmdomwmmomw 
amwmuzumsn, xand: do W.~ 

amália duo «mm ooh-odor is MW on 
ommlodofii‘om} mwwmmnaeplmam~
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”mm pela agenda,, nem—£ um 4396n na ªlmª de Brush. . ,.8 

mai aw WWW:: M a fim cazuza &. mim:» a. a». 
pt»; mun“; mea nª:—da. ªmigao? incas—ima: clans dia. 
um &t & “miªu a» mamae Mªi-de . : amam» a. 
mea—iria gi reuniãº., , 

# taria» roam). »“ mªma em 2 (ama) um» 
as: ªgain,. uma & mas.“ 31153 & awuaat»; pelo W a» 
ªlunas, de qm « aí:-pªn » aliam «uma a : ”M & mm 
&» mgs-mm a»: em“, « «acima a» mam mim;. e. num... 

,, . ; kama. as“ xana—aiwa. ~ ~ 
&. Wie; “em" Ma «mm; na Wc 

m im m dª a» nu mm: emai“, em a mm. & atuam (às aware: maçan- Wan «. em Mm, em 
na: aaa "minação;- me: «amªm e prºnta“ Acªrá».~ 

& Wªrm de Rahman am mm na Imam“ :» 
em & &:t Wªn“ » planus ªº; tem: em. "Nº 
Wilma“ as ªug“ Rataum Wav: par ªum «Me, » 
pmjam &» mms; boa em a Wºman“: dharma» ªs «na. 
prêáza, amwaaáa &; Wªltz ao gªnga amu“ pura & am 
truçãº. ~ 

» amwuçªn ehduarte ao projetº . pm,—as:: 

ªim taria mt; iana-mu M wueaas Mªrée. ªltas—açªo: fim na. m & « &W muda“: na; Warm: Mm dua—Ia :» m mm: na magna» asim; &. Emma vagam“, M cºm W & um &:smªmenm.
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~ ,, 
«. 

'Í'
' 

? “vç » 

,. 

“« º; am I ,“. . “ª“??? . 

,: 3,7~ 
& Zapªtª“: a; um» & aaa“ da em: Warm» » #» 

lar do auxílio Wanna mtu um», a ªurªs—na dª kamª da P» » mm caps—M & W «afiado amu rm Maracayám 
ao mau— na Katita» Saami & Entrada; i'm—5831509 m amt-'o- 
na“ a “& am mimo W &“ anual-1a e uma» .amsuâíúa 
aux-a suprir » duma: Mªn-n.~ 

:. miriam &: Wim: $a: obrigaçãº. aum 
uma &» macau Wªh, “M, ªº m ªutuª, na mama» lh.— 

cimª. da ªnna“ Wªta» ª“, por m Birner ou "mmm; 
to Wmª» www:». mamã mªgia» Quintana:- Mm . 
çª» na Vªi—SW & WWW da: mmm: da mm!» .o, 
a“. «um, . m «1; 

MW ªh ªum ~ 
hn . “sua ele Que (113980 : eliana: mmª», :» Mm dª saw &. Psr-matam um . mºmza—. m tg 

dm ou mim marina, mm:” & da. mw“, » mmm: 
&. âmllwçh fw. vm & a» «cºm» galiza Malcata kaiu— 
mi a.» m Wan m 903,» W&N, uma» m «um 
zu mm”.

~
~ 

º. Wªl anahi-u. fam dna-la »:- mtx-aida: 
um WWW:; Wien; para Longa Wella; Ma p“:—Wo

. 

ao ªnuncia; o & Ole «mga Wamsm m sumª:» o mu— 
mm. M em um mm:». nua» 33966!» m tule mm 
&aàmçh ªmo & do um na snow n'ai “suam nidia—nem 
hr.
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“"X“”? 
tª'—”í “1 ( 

N , 5 % 

mma“, » Wªrm da am» &. Pmbuw ín—
. umª &» mamãº nuam ar 3331;a ªmigas-mae sam » m 

mm &» tmb—Wa &; amsàmªa as. ram &» Kamarenª-a mm » 
WMM» uam C, em pºssível, dºamaaànaí » “Wa &: M: 
com Sºntag-afin. 

& W eu ªmªm M ªaa—aa && MWWea emm ab 
Mas-viria & ªiwagis & ªmami—.. apê: : mmm—nãº- ele em M, º “M a» rwamgma (ao Prªts" manahâsla m fam cla malªiº nª 
mar aº mga-nta Mªra-&; Mwm pºsta—lama“ & <%s em qm .. 

amºu mw em Wimmw. 

& Mm da %%%&“) da ªmiga“ » amprme tin-— 

án :: ram“? m “não“ &“ ansiosas mundu am & «:t .. 
exa ªa um gaz—Saae» ”mw, 

Riº ae Jana-ira, ÁS“ ['t-][ ? Ç Ç“ 

W/WWÉ/ºws
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mmm», & Mm ao uma da pmmg» Mag 
má dº latim:» lutam). ao ªnima: Mágicos sªum a uma 
eu tinham: 40 magnªta a: tem: da uma» uma tamem“ 
boªrds .. tm» pausini, Wma-ari & Olinda &” ºbra: «ou tem 
mu. 

Bamamªrmaaªcmdo Pumba“ min:“ aº 
Hinata—in da Magia : gana“. após ! aminª ela “a: em, » 
*Na-ua & saneamentº && ªúdio” “pm—mmaº um tem ao, mªlº um 
ramo Wma. Wo, Wma» msnim“ : dat: Ou“ na. a 
mola unam ou Maxmun, 

o m ªo mao de lªmbe» » am;—mm um 
& taz-mar m “uma“ tin: flºw.“: mus—du em : uma:—agio as 
om wªdi» .wmv, 

Rio &: ami-ro, 51.9) -— '“1 " 
% &”? 

!m/ªAF/WZªAt/BB
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aaaaº'aa âºªªnº'âaPKÚíàL GELÉBEA— 

na snaag & HXKXÉÉÉHIG BA guncaçzn 
E cºmam, ; º amaram aº as::m' 
na Fªnagnsacal ?àRA EXEBEÇKQ nº 
?Lâàº na coxafaaçtma Bªª?1ªâªàã 
); &?mmm & msn 95 asim gg 
ººLâR ?EXKÃRXAS 

! x

e 

Ron 
, 

6 
dias, (19 mªs da vº às 311 

wvsmtaa & etmâama & cima, no %bmªâú do ªlªstra && ªdm.- 
çãº & Galtura, prasaatas & respeaaavo àíâular, a»; Gânáida lata: 
Fâlàº a & regreaanxanta aavzáaaanta cradeªcíaán ao ªovêrna && suª; 
ãº (3.3 Paraaama, isaac an vi!; sªta » plana rada—ali. de angªriação e nª 
lhoría &; rªae escºlar ao anis o & ácspaaàa às auaaar Frªaâdeaào 
&; ªspâblíea exaraâº aa ªm.—%%%& && ªctivas nª ZEE. às 6 de cariz. 
de 3.95% fºi firmada :: mªnta Yªm rm. .ªs—33%»: Eagwâal um Cwb ge 
asmbslaaem an ssgaiatea mamísaea: 

& Maistãrie de ªrmaçãº & Cªibura, & em das ra;— 

carma prêmiºs aa examina-ía “mamilºs; da 311 mvasantoa a a_n- 
qâensa & Quatrº, mas:—É aº ªura-na Estadual de PWMW, a nª 
3511» && crê 3 2% &GÚ,QÚ (três míl ªmantes e ºitenta. mil em 
teima) ªma seri pªsta" & diapºaiçíc» cia Mªm && Estadº ele hanª 
bacº por internªda» && asimcia aº ªnna:: dº Brasil aa Recife, Esta.— 

dª de Ps:—mmaº. 

3 amina que se aaa-um : atalaia? && áeapesas em 
& sanatraçâa às LL (Quatrº) mma aaª almª-ea mataram: aº pliniº 

15
' 

,/ ?)X'ÉE 
' ,44 

XOE 
ewªí EEL"'ª
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~~

~ sprewantudº pelº Eaàade, ríoarâ em depôaita nª BansÍ3dªçªrasíl, & 

«& peúerí tor anvíaentado para o rim oxnlusíva &! 11QEFK.QÉET"Ç5* 

úaapcau provinha: nesta Leªl—du. ªnulam» mumimíu dos“ ellª 
, sul: detemàmd : roaeiaíaªde preamte Márciº e aªdwºluçtº da nª 
maririe $i reagtíáo. “ 

& aaxilío fndwral será remetido aa & (duas) paran— 
las iguaía, ganda & priaªira após & aaapriaanàº, pªlª Gewârno && 

Estado, ªo qua aa áâapªo na slâuuaàa Quinta e & segnnãg n* nadiª: 
aº progresaa da: abras, & ariairia da Instíeaha naciºnal ao Esta» 
dos Paángâgícae, dªaàc ªiaístªría. 

ªs pvêáiºa aaeaíarae serãº aonatrníâoa sm terwanbs 
«em irea mínima às aas aii astrºs áuaâruàea, devendo ºu macaca &; 
eiªâuzor&u às aaíhgrªa eaaâíçâaa pedagôgieaa & de hagíane, «nuas « 
radaa nas sapaaârãaaçâca qua aôºa?anham o presente Aaârdo. 

p., 

º ªavªraa &» Eªtaáe deverê remeter aº institutº Ba— 

eianal && ªntudoz ?Qáiâôgíôºâ na planta: aºs terruaaa onde sonia 
loaalâsaâo» as Grupos Baaalaraa pfagramâãºg pºr êste «cªrdº. º: 
praêatas den asamna, bem acme e ºrçamentº áísarúminaáa ãe. cnán 
prãúío. nammpanhada da infºrmaçãº da praaº provinha para : coas— 

t?&ç$º. 

às oanaàruçôss abeúsaarâc aº prºâaªa . p&antau Quª 
furia paraº ínàagranào dº praaenze áaêwde. Alt—ração» asuoanãrína 
Qu; vºannm : sur raiana nas rafaríáaa”plan£na anverta scr aºnnaíqg 
a.» aº Institutº laaícnal do Estadº; Paduaôgicos para sonntnraa um 

asas asaanàamannºa.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

' 

Ha Mania»: do ser » $anº da: owns &p aw m 
mr aº amil-ia ªzº—visaº mam Mªrª», e Mªx-aº &» sumª &. rm 
mm» magrª o mas“ taviríaaâa am mma: Imªm», «Lineª 
&» matar um Imam” hanna; ao Est-«mw Poáagêgíeaa m am 
mm && «tº % Mªm ªmªm %: amaria a 9336.1139: mesaíria 
para mªis! as dawn“ ganhas, 

A armª && awwímnua das ghz—1398“ mmm 
mais» && pas-anªo MM, mw, &: m “na, na mamae &» 
sim &. BIM“ WMM ªm. pºr“ m metia? eu rmm— 
tmta &endamw awwmiaáà, Woe-£ “Mºita:— Quaísªimr interª 
gªjas w Mamas-inº & dªªâmlmâaàª das tramma em aºmkmgã'a 
., ós angra, à,zmgãmâªwh£íra QQaignnáa pala Ssarataraa ªa ganga & 

çãº & agitam às ªnulam. 

ram & stªn—.a dº que.— &&ayâa & 31513.n amºrim—, o 

65333.t da anemia“ && Pámhmà 3a ::.amzzmmmm za. facilitar, pºr ag 
ema" ms maiº—ris p&ãª—Ívaâs, Malasíva :: da transpºrta, aa *smbtlmu &; 
zâaaaííaaçãa ªma venham & mr “mamª“ pala Màxima:» ªmamºs]. 
«se %*t PW“ em gala 3333933&5,M; Mcrae na clªma)» na 
mm:». 

ºs Wins css-alarm, ªlma «flww—ia aw emm-nàº; sw 
e—aàahxíâà&â$ gama fªla para lºnga ªzaração, azarão patas-Wo da ªlga 
aº, 3 a "ªla amam-tes providamãar wa ina'tszlagâa & fmammmanta, 
um uma aaa ammamçâa, ªsma Milºs mma Esta—ãe ºutra elastinª 
çâº aus & ªa aas-virª aº «mm a 'à maia'aâmâa wise—ªmem.—
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trabalho: do eonutruçi'o, instruindo—o com o- ncinha.“ aii 'mlna 
mnh-dll, “(Meio das obra: foi“: o, undo poslívol, dwmntl— 
ri o estudo das abram com rotear—rins. 

Elinga. Dânia Bogas“ * 

com a aprovação do nlntâwio e batman.” que sonatª 
um a aplicarãº do nido ao luxilío rider-x1 previsto nests Aaâráa, 
nta-ªo cumprido: o: cm;-amino. “maiden por tabu it part” . 
ancorado o presunto Anª:—do. 

Rio do Janeiro, QQ "' ºf: ”S &“ S”
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tânia DE AGõBDO ESPECIAL CELEBRADO ng 
TRE o nzszszânzo DA EDBGAÇÍG E cansa— 

RA E o ssaano na Psnungaucq, P&RA axª 
cação no PLAKQ ng cóàsºnnç »8 9331135 
nas â AHPLIAÇÃQ E sannoaza DA REDE no 
335150 auaL. 

Aoc l 
! dia: do mês do ª f do uno de 511 

novocontal e cínqâantn & cinco, no Gabinete do Hiníatro da Educnçío 
e Cultura, presente: o respectivo titular, Dr. Candido Rotta Filho 
o o representante davidàmanta credenciado, ao Govêrno do Eatado do 
Pernnnbuco, tendo em vista o plano de construçães destinada: 5 am— 

pliação & melhoria do aiateaa escolar normal e o despacho do Senhor 
Presidente da República exarado nas Exposições do letivos nt.2h2 do 
6 de abril de 195h e n9.195 da 30 de março de 1955, foi fíracdo o 
preaante tªrmo de Acôrdo Especial para execução, naquals Estadó, do 
referido plano, aadiante as seguintes cláusulas e condições: 

Cláusulu Primeira 

0 Hiniatérío da Educaçªo a Cultura concederá ao Esta— 
do de Pernambuco o auxilio de Cr$ & 600 090, oo (DOIS nzLaôss E 3313 
CEHTOS EIL cnuznxncs), sendo Cr$ 1 900 000 ,QQ (HUB KILBZO E 3673635 
208 mIL CRUZEIROS) & conta dos recursos orçamentarioa próprios do 
oxercício financeiro da Izªªc eGrâ 790 000, 00 (SETECEHQOS MIL CRU:- 
ZEIRGS) & canta de identico: recurlos do ano de 2255; este auxílio 
tera posto & disposiçao do Governo do Estado de Pernambuco por in- 
termédio da agência do Banco do Brasil, em Recife. 

Clíusuil Begªªªa 

O auxílio referido na clausula anterior, que repranon»/
aª
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Apliençao de Inntituto do Edueaçuo de Pernanbuco, fíonrn opôaí 
to na Agonaía do Bnneo dº Bra-11, » nõ podorí ler movimentado pct. 
o rim 93900151 o exclusivo do líquidnçío do denpolna províneal usª 
to Aeôrdo. Qualquer inobservância dcnta cláusulu determinar; : rcª 
61-30 de presenta Luanda e : devoluçío de nnmarírío Ji raaotído. 

Glíuaula Terceira 

O auxílio redor-1 iuri roaotído em 2 (duna) purcolnl, 
aonde . ;rinaírn npôu o cumpríaento. polo ºbviano do Blando, de qu. 
lo dispõe nn clíusuln quincu e : oogundn . eritõrio da Instituto nª 
Gianni do ªchado: PealgôgicOl, 433%. Ilniitirío. 

Clíusuln Smart; 

O predio da Kaeola Prímíría de Aplicação tori construí 
do em terreno coa creu míniau de de: mil metrº: quadrados, devendo 
o mesmo ªntílrazer &: melhores condiçôes pedagogica: o d. hígionú. 

slíuzula Quintn 

O Governo do Estudo dnvern renntnr no Initztuto Iueio 
nal do Estudo: Pbdngogíeos : plnntn do terreno onde anrí lou-11:14: 
& Escola Primaría de Aplícnçio ao Instituto do Educaçao do Pernnubª 
no, o projeto e onpocirícaçõos da mesma, bom como o orçnannto din—- 
ºriginado de prédio, acompanhªdo: da informaçío do prque provínto 
para & construçío. 

Cliunuln aorta 

& aonntruçío obadoeori ao projeto e plantnl'qun taria 
pnrto integrante do prolento Aaôrdo. &ltoruçõcs que venhnm : no tor 
nar noecllírína, na» referídnn plantns, deveria ser comunicadas no 
Instituto Baaional de Estudo: Pedngpgicos, para conatarsm em 'eu: nª 
aºntamantol.
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noite Aeªráo, o ªnvêrno do Estado do Fernanbuco nontríbuirí,ean ro 
curso: própríaa, pura & con:truçno,dêvendo remeter ao aeítuào a. 
oionnl da Estudo. Pedagógico: um comprovante do ato do Governo Ei— 
zndunl quo autorísu o croálto previoto. 

Olíusuln Oitnvn 

A vorífícaqio do cumprimento das obrignçõe: docamrog 
toa éo presente icôrdo, caberá, de aaa parte, ao In;títuto Eneioªnl 
da Estudo: Pedngógiuo: que, pºª leu Diretor ou representante-deví— 
dnmentc credenciado, podorí polícia—r quaisquar infornnçõo: ou viª 
toriar o dezonvolvimento do. trabalho: de construção o, do entr—,: 
un Engpnhoíro donígnndo pela Secretaria de Educaçãº e Cultur: do 
Eatado. 

Clíuculn Kon- 

Ptva o efeito do que di anãº & Clausuln anterior, 0 Go 
terno do Estudo de Pornnmbueo :o comprometa. nfacilítar, por tºdos 
ou aeiou possíveis, os trabalhos da riscnlísaçío que vanham & lar 
exoautadoa pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógico: ou pelo 
Eng.nh.1ro, roforido na elíunula anterior. 

Cláusula Décima 

O'prídio oncolar, que deverá ser cºnstruído com unte 
bílídcdo garantida para longa duraçao, sera p&trímonio do Estado,e 
& ele compete providenciar lua ínntalaçao e funcionnnento, bau acao 
sun eonsorvuçío. ânus prodía nunca ter: entr. áootínnqío que a do 
aervír ao ºnline e & ansintênaín mídico—esoolnr. 

clâunuln Décima Primeira 

lnnnalmnnte, o Govírno do Estudo remeterá no Inatitu 
to Haeional dc Estudou Pºdagégicos relatório cªbra o andamento do.
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We, :: Mm &» amam a; uma mu wª; 
mà na mama mama eu ªum Mangue! sªm » w; * 
mto a» mama» ao emanuela ., Ma muitº“, aa.-mm 
& «anaº M M uma fama.“. 

àwaaaawwamw—usmaurm 
amam» na Wang» & &am, um & «mmªº ée am mg. 
a”ma &. mmaº & wmª mmm» na rªm a» mªio 
uma » mm» um». Mou-mê» ”mim;-mao à da“ «a a“ 
: «mula mar-vu « financiam“. 

Q'Wawmw Gammª“ “amu W 
&: : w w Mutum «tomaram miam um & naum 
«339 da têm mªis «machu 

, 

,“ veadº??— 

as.» &. «3c v: J 4 

É“! 
JM 5% 

"I, V :? * 
,,? 

Iéiº/a Mªw fªfª/ªª“? «ª, 

MEW/Wªª/WMã/Wã
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m na Acàw mmm emma %— 

m a mmàxe na mmzçle & exam 
E o cmâmo se amº 93 num-_ em 
na; maº me mm na cçm 
nwymm l amado E amena m 
nian mama malaia: 

~~ 

&» Ãº“? am, rio na“: && trx/«JA && ano 4. 
ai.]. amenizam .e emana“ e aime, no Gabanna ao ªm luziª 
m da Educaçãº « ºultm, mm“: o mmzívo tima", Bra 
cªme motta mm, .a o “Mªmma ªvidamnta «Mme me» 
da même» ae EGM!) &; um. W, W ou meu » plas fe 
mas. ao - 

«» malharia dn m anacºm ao ht: & o agp-= 
em eia $ano;— Prociámts &: asma.“ Ma zm ªpazigua do 
inativos nª 195, é: 58 ªo me;» ãe 1955, ”tem & mma 
Qix—mo dª “$a—&& &miú ou qm as “aulas:—aa o: “guinhº: 
ameniza“:

~ 

&? Matiz—lo da mangue o culta—a, : canta da: ranmª 
na: mªs:—toa aº miolº tw & mil Monte: : amªm 

,, WW amam no Gmc Katªna]. da Itau Gerais, o na” 
0 às na; 19 aos 960,09 (m mrs» da WQS—mu) qu. mi 

pªsto & asmiçía de. Gentil-ne de Estadº da ªlma Mais pw inª Wio às. Agâzeía do Bmw ao aqui). em Belo Emilianª, Eau»— 

ao de um; ºca,-aim 

sªr “um 
ªs, . ª: 

o auxílio "termo na clªmam anterior, na ânsia; & 
cºnstruçªo da 56 escºlas rurais (ªê 5 099 900,90) o 10 grupos

* 

Gnºme: (% 5 909 669,98) seara-rna salmo && acenam-ía de Edº~
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““ªº ª m namºrada pºr ªna Minutª-ia & quª fax—i mas mw 
avante dªnn Aaaa-do. 

auxilie wow-to na «um: primava fica-â na ªv 
pªcato no ªm dº wan-11,4: » Maori m mim-atado ma e 
na 915311331“: «30 liquidação do ãupoaa: Wnim nicho Aaªa—dm 
&&).q mumu Matu &&Émuln aum; : ainda ao. 
mansa “&“ Esmílí & & &muçªª aº am:-«Écºle 35“. ”actua. 

. :) amina roam mí mtuu ou: wi: (5) Iam—1” 
WR u moxa: ramais,, « ta.-n (5) mia: para. ao gram "ªo . 

lares, Me & wãmíra upºn & «miau» da, na minha:, 2/3 
(éon MQ“) das 1132; Mim ensaiam: na ºbra no Entao, rg 
latim: & cºmo: mau:-imª, . a m na mm da wol— 
ao «me abras wanna—s nº Mu “Smª, : «ribªlta dº Inativ— 
m—m amam; «. mm mass—15:33, dêm mia—ária. 

& wªdi.“ «mem: «wan construída: em menºs um 
ma mínima de &» mu. mas: ama—uam, dmc ou momo: «tiª 
ranma a. Mi “&&i Magãgian . ao nisl—m, mW— 
&” ma &amuzuaçou qm woman a mama iam—am Wa 

&) Gmc ao Entaº ÉÚWYªi ”mm aº 11:11:11:t Baato— 
nal da ECW“ Pedagógico: &: planta do: Mona. mªs miªs lo 
enraizada ºa Grupº: Ewan“: manadas pm» É“. ladrão,“ prº 
jota; aº: mama;, bom com º -mmm dimrlmàmâo da cada m'ª—' 
dia, MQWQ da infº:—mação do prazo mªriªno para & (sonatª—'w— 

quo. 

M (sonata—aqu: obedeewas aº WOJGW & gim“: Qm ra— 
rna parto 13“?t ao msm“ âaerdo. Alteração» qm mm a
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em "na “contaminam. 
%

" 

ªa hinªta» do sar a casta aan cbn: twin» na Vida' 
ão amino mucho nãtta Mªda, o Gorãrnu ao Eitaáº a: “à“ 
ao:—aia, mm:-irª o sua» vmríaaâa em mwsw wâwíenwwqª 
«aº “um aº instituto Ruína; da E'ttúºl Mªgicas m eau * 
mªtavam“ da um ãº ºuvirá—no Estudantil qm. autºriza; o ariana mag ária puz—a amir “ Map—uu marital. 

ªªª. v uia, nª: 

& mitigação ao ºwímbo &» ohrígaçãou dºam * 
au da: mama Ass:—ao, cabia-É, a: mm parte», no magnata amº 
nal cie Entao. magia“ qu', pºr seu Bmw;— 43x: raw—mta“ 
amam—nao mexem não, poa—wi um na? examinam informçãº" 
ou vía-àwíw o damxnmtº dºa ªai—abana- &: «maturaçãº &, ão 
paura, : um pneu). um..;sou soaram—za &. mªçã» & sanª 
na do Kuandº. 

lºira e tremo aº qm Gugª» & ºxªwul& anterior, :: Baú 
vime ªo Estado às Ilana ªnni: se amam—ta & facultar,” tp, 
aos as mta-= pausini“, inclua“; o da armam—to, ou trabalho:: 
do fiwanançâº qu. vm :. nr amanita: pulo instituto umª 
nn). âa Estrada: Mªgico: ou 31910 Finªl, refaz—ido na clímax: 
'MWÃWQ 

um ª tu W 
63 13343103 «maluca, que (lover—:º m «mumia: em »:aazzdm garantida para lºna: áuraçígwwía patrimãnlo do E!, tudº, e & &. em“ wmmeíw mn instalª—ção a swimwea— 

to, bªãt em m amarraçãº. ânus; 3331319: um“ terão entr: “agitaçãº qm :: da servir ao ensine & & “cutânea mêdicº—ong 
183%-
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fªsem as»: mmaº %?m Cªí.?ãaà— 
nº ªm;? & “Hamm m maças; 
R GELWÁ E a Wa % mam 
m mmm ama; msnim Em 
39 raw zig ”cwmçwg amarem“ 
à WiªIÉIAÇ'âº 3 www“ m mam & . 

Wma mxm” 
M «e; fiz", a» nª: &: ”ªwªy” &: m 

mantas & ºttawa & ama, um ªnbinatª cia ªmªm—a &. Mm— 
çâa & anim», Want» a "ªpelativa titular. Era.. Cªmiãº mh 
rim, e » &:m áwzâmuw “mmm &» W ao a 
“sãº 4:19 ana:- ªmu, asneirª; ea wigan & plano tam—al âsºmpmçlo 
: mm &; ras emita!— ªº ªnis e º :!”a &» Ml. 
«&t & Won Mãº na km;-,a às mxm nª ap.. da 6 
&. ama. a: 36951» M timãº & ªmeixas ªfim às Wa sumiu; » me um satahãmm as aminas

~~ 
& Waªls; & Magia & caibam, & Wa m m 

mau: Was &» exa—íam suma:» da an Was & ela. 
“uma & ªmam mafia—£ ae WW kªfkª: && um; ”É 
o .a. ao &: m 9% am.,w (mantas an. Weil-m) Qm“ semi 
gastoâampmaçxeaoawigzmakmaaam; mu. parla— 
amaõaza a: náusea dia num :» ane-un eu Nº mima. um 
às ªlma Min,. 

& auxilia "Mªia na súmula «:;t » Mim : 
nm.? âs GMM! m : mMa ao 1 W War, na “lw

/ a: %% aaª mªs EWmm ' tria“ nn msnim) : me local;, JC 

[',] | SJ Í% [ #34?)-
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*“, 

», 

ªª 

“'

w 

“da na manteiga“ dz Mal. (Mºaning), : 6 manu: Em“. m 
um ao“). &. M 51“? 090,36 “1t : :$t 311 «mani. «. 

m) a um zac-mm” na «amu: maple” aum vou: 
um Mun). vítima (m). www:: Mªtam. Gumm). 
mal-om:- (%Ml), zum tama—n) . mm (Bay.). um .. rm pa,-ao umaaataàu 53916 Macio e ºu: faz para» Mamae. 
dªew Mm 

o suª!» : Qui ara atm & aliam“ Win um 
vi em “pê-ito m Me da Man « 38 mdw-£ aw Mªnªt—ido “, 
m a na mina!“ &: “ªida“ &. dmwama mºva—vist.“ mata 
hªrém ªnima” M&M” da“ climb WWE & vm 
«luta &» wm— Wa . : camªra de mais;» 5 mao. 

& «tino rami em! mm» na 5 Mais) W 
ho asma. ow : whom & (da:) as» 1958 & ”amam ªo 
mumu tim & Mªu-zl» alma.-sl, & na amu” na maxima de m 
wan a» M, . «atira.» aº magma Designed. as Eªstmªn: Pg 
"mªs“; as.» mamária. 

º: Win: “em“: um WWW um W 
m inn ufa!— “ da um mw em“, umª na aum: 
3318?!” h asim» Wigªn Mais“ ! de Mm. em 
uma" sua "Www quo MW e Wmç Mªm.~ 

6 ªmªm &» Raman dava-£ mem aº mamute &, 
cima. da Buena“ Maâglwn & “manto diwrâmímáa eu um 
Matar, ,tmpamàe & tartaruga (0 mw Waste gaara & m 
tragª. '
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lun- m'a—mª» Manto » mica» & pm” que m yum incomum as presta“ um “Wªngª” muni— 

mn am m : mr ram &: mma» ::l darwin nr MM“ » Instituir” Iguatemi ao km» nâsím mm 
«mm m m caganamata. -

&~ 
&&Wªm && ªmnamwmm “Mw—av; 

19» ªo nuh!» Maw mm um» o em da Wa as iu... 
.m ªmi“. sam»: : Gmam malagueta MW Mpx-iªs . 
Mamá mat—m— na mumu» ªnimal &: “casio; %àWam a 
QWWQ a», ama“ a» % ªinda; au. “mªs o «tem 
manitª.» na W ªr“—Gap“:— miriam.~ 

& "Minªto &» Mªthema ªn: ºbrigação» GW 
mm ao Woau “Mo, um. de m, wa, na trigaum» “& 
clamª. a: kimi“ vazias“ «am. pºr na: BMW ua, maº—m 
mec ama—sm; txt-amigãº. Mªri «Itaitu- âmxmaar m 
naçãº» ºu visitava! a almivmenta m mmm». ªo emm 
&, esa aum, : m ªtm aroma» pau “uma; a. Mumia ao 

caiam && ªm ~ 
M «: oww aº que «umª: : Num—u “miar, : 

WW éo am:: ao M: Mais » mma“ : “naum-. pw 
wan. :» mas" genuína. mma“; e às Mm“; &; mumu 
$$ famíla—gia ªm m & aaa- «&m pelo Smam“ lucie— 

ml de mmo: Magªgaúª ea pela aum, arma aa «ximu 
mariº». 

º &: Wim “Miami, Qm Maria nos.» cansa-uia.
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m «unmask. mafia W 3m Mug-Ea, mania mtvmu
. 

M autua». & & tzu amu» Mami» was tas.-«339% & :'n 
www, m m am. 5mm, km mm ao!“ & ~~~ 
"em ânimº» an. a à: um » mm 3 i «thank % 

WWW. a Wªrm às; mama:: é; m; ªmis &; W » mama mama. a. ªutua» Wan sªlmo & m 
mas am mmm: do «mm» &, um pausini, cima 
a! & usªm m m m “Mgr-:3“, 

Iam“ Mm «animam; 60311: W 
» Max:239!» M ”mafia a mum, nas. & must» &; m 
m, a “rªm M WMQ && Wa” «a na tm M 
mªl:; me) » isa-aeww We, Manama wear—xm» & m 
M m we: & uªm mm“ & rmsímmto.

~ 
& W» M 333a M Kim; mas » me» 

ainda; i'm—mm m We» du dame»: mum m : can; 
Wa M na: win» new. 

ªiª & Mix-u, 

WWW/ma
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1, 

ami; zm 336333 mwmn mm 
mz ma a ªnimaram % magnº 
E Cªmª—ªaª. & 3E$$3$$133 m gªg-5% 
313.23333 g saramagº 333 sem. 
333 Mam 31$: mas a 1911s, 13 
m .; amam 33 was Pant... 
31$3 Hamm, xa %% 33mm: 

,3 . 

' , , m Wªn") ruan aº mªs ela Mªr»- do m 
an :13. who: (sim e em. no «33.13333 às flmam 4h 
ªrmação a mam. gangsta 3 3333333133 titular, Zhu ($331140 

Iam “Pm, . à 233t míàamta waámiaae, 33 31.31.. 
u do Mais» 311 mam», rai firmada o procuram % da W 
tomai qm 333331133 an mm «1331132131 na 1:3 33 julhº ' da 
19116. 25 de 3.33333 às 19117, à; 33 mmm 3.1 193:7 a $3 de 33W 
do 3.9313, «3 mm. aaa ªmas riam 313113313333: 1: mta—agia, na « 

Wº ao Maia,. ª: 193 Wa mia m o ªmina facam; a 
- —. 1.331; da 311$ u $33 $33.33. 113111111111 as mas: as; 

“;*—.ªs a umas—:$»:
~ 

& 11111335213 &: Kawªi . caem mªis“ em!» 
dm ªs Amin—miam do and» aa W relatam a 153 um 
mas mtª-uiª”, &" 1% Was: 313133 times an mou. 
Mas. mmtmw : Mªm Randal n minu- u amt. a; 
unha WW ”www“ o Manas Wa. 

Mendoza aqua em“ de; WM m 
176/55, 359/55 ,, 763/55 ao gamma a usam» mxm; 3o na 
ao: mágica. & mªth—xa da mªs!» . Mam “Wiz: a 80- 
Me 33 Batman ªo “Ma & “Mªm . eam-Wie de h. (ªtum) 

WM 
15": 4412

./
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mga mew relativa: no ”Ema É: aº &. março do 3.951;; name: 33;. 

“may, & «mm-me &» «um. &" 31 «mm rank mam“ . & _ 

maine gravata por; han prªias, an amaze-bind: &. M ......" 
Sªfº 'W,.aº “cantata.” o «um; n11 emanam) a! mum ao ª:..— 

vªma &» ªnanás». 1, 

o with“ as Mung“ a mum sum-Mel “ ªo» 

vim && ªtua» && Mafia i was aos mmm && «miam a. 
main :1. M swim in 633 135. Gª.m—iâwwm . nm 
&: e aime n11 muitº!) 9w: aw mmªo previna» 

yum & emm—sªº &» 33. uam: nºmia, mín:—ld» m aliam mu 
vim. 

o W auxíliº media“ uni pªutª i &!awsigh &» 

mªm an ªim» » ms mm:, tem : “ps:-mân- an &!» . 

apê: & animªm—n da manta Wo && mama:» &, a. no“ 
an.. & max-so aº mama» axam; an sam-n ªmam. a:» 
&: Matiªs—in.

* 

ll 

& mm M mm: && um» a mas-ween l aan- 

«lair u ween. ”farm” m alªn-ºh sew a— ~ 

&& «Exílio m &ameâíâá.~ 
In «magi: de grama“ We mam“: an clªm— 

mhz gerais miam!» me aia-m &» £33m“ ªmigª:, ºbs:!» ' 

&““ muitº“. 
w 7x I. ,, 

ªaª—aan!», É'º' ª ” 

Mdª/W'Pí/ 

m/mmwwmm ~ 

dam &» mm n:- 
xim && 156 at“; & emm &. &aàt & mu ch win-m psx—nm
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Mn .31: Atz-amo 33mm}; e' .. 

na um e numª m mmªº“ 
B asim R a mim ªº Mum 

: Hi", mm m 

immms :W‘Mmsfi_ 
Gm mm:

~ 

%% 

Aªªª», 

m 
_, 

«a», às nª: dat/ªjªx“ & a: 311 We: . swim: I «in», 39 name. 1157 Msm at law an 

gta . mm; mm» e "uma“ nm. Bra. Wº mm 
mm, o e “mas Mídaaaata “mmº da mªma ao me; 
as a. W, #m a vista :; gim roam). de mWº . m 
zana-u &. miau anacºm aº his a o ªrmam a» W mam—ne. as 
We» mac ru Maciçª» do nouns nª 195, an: ao a— me etc 

1355. fºi time mamtIMutMnfimum 
ateiam a: ”guinea: amanha»: “' 

a Mathew an mmçie : Guima, É emu: ao. :» .. 
'em-wc Wie: &» exercíciº uma” a. 111 mm l eia- 

,» _mcdsrí » Mm hm}. do Waco. o :a- " 

ia a. M 1; mg m &t mm &. matiz—m) an: and “LW 
pªcto & día-M$» 219 Mm dia km» a: rm parª lata-nidia 
den. uma em ªum dº Man .- Emits, Bum &. roman“. 

~~ 
ª auxíliº fm: as {lasting & :»t "às £3“.m m 

I mta-aç“ « 5 {amen} gram «Mum: We: as plan
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& 139.963“; dt na a mas &; abras mparíor no & 
uw &» uniaº ganhara aos“ Mªran. » Mim ao ainda da Fox—. 

mmªº napa—ari : ““ramº minadº em uma: própria:, «Ranm— 

do matar na inata“ heim). &: Sawa. 9061.5631“: m mgarc- 
mtu aº não às Mm hudml qm autºria o ”Gatº noun-irao 
M papai.:— » dum: pm;: na. 

». ?lrífíâaçlº &: eWzs—amàa au avisa-ação: duar— 
rmt'» dª mon-mto Aaªa—dn, "baú, &. m pc:-ta, ao matam la— 

. aim; ac gsm“ rasgómws qua. pa- «um Bmw:— ou ropa-0840131513 

to amam“. «manada, mari cºncisa? autua“:— infºrmção: 
aa maws» » dmmlmtº &: tnh—lho: &. emwmçxa .. a. 
uam-, : m uma.“ animª» pol: Mama,: do &mçªo e m 
um && nae—m,. 

ram a «feitº 69 em. dispôs & Gumm: natal-io». », 

Mm» da Elnãº da ªmavam « cumprem!“ : facilita, pw tg 
aerea mªis: peninhª. minas." e ao transpºr“, ºs trabalhºs 
do Maulinçie ªim um a no:- oxoeutaáaa pelo XI:-tanta Saen— 

mí ás amém Fmaâgíea; ou pale: mmm, uma» ao. climª 
lll “ªªi”: 

ºu vácuo; ”game:, quo darwin m «munida. 
m ”albumina. game!“ yan lem ámçia, sala um:» 
ao Ethªn. & a 810 campeã. miami“ sua instalaçís : macia— 
mente, bm em m Wºman. ªos»: pam“ m torto ea» 

tm duais-img“ Qm : da um» aº unam & i litíiãwh nªdavª» 
«swat».



ºf,!, 
;;; » 

. u ,

' 
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É & “& * a 3a“ 

( 
.. 

ª by 
' ' ,“ :~ «mamada pelª nana», na:—£ ou dwâlítª na suma %e—a . 

lá Mªri ”» Marzagãº para «a rm aminha & Mikael? aê— 

dupuu win»: mou “Ma. ªmigas» mami: duet 
MW “amina-€ : ”sºtãº da mama. um a a analºgia 
&» maix-9.6 33 rama»... 

& amina rami as:-£ magmª ou a ida“) wan» 
m: twin, uma & 97129335 395: & musas. pªla Mm da 

aum, :» qnt « 55.598. m súmula miam oi : um na atém-x 

a.» www &» M;,. :. Qatªr“ ao matam ªtraiam). & Este»- 

aaa Pmásâm; dann Makªvíªo 

ª: mªias: queº-lama nas!» amavam“ m um: 
am im % à: a» na. mama quê:—ados, Mamão as msmº: ». 
&&.GÍQIW &: ”Mm «maça» pad—m»; & «:m— zúgxons. mm. 
m. um: “minação: aaa “empatam :: meato Anªt-ãe.

' 

& Mm do ªssada dana-Á matar na insana“ &— 

eimí && Ramãº; “âmªgº” &: plana“: dm tem: ena; "ria 
mmm-m os ªim—upou Engman; Wa» pºr às“ nªm» » 
mga“. aaa um, bem cºm & twº—menta aluviais-sda &. Ma 
aúdiº, “W & Mamãe a» maº preview puxª- a em 
Magia-. 

“ ema—açªo: achªda-awe no prºgama & plant" 
que rlz—tn Me mga—ante && gaz—”cmo “ªrda. at:-mga» Qm vo— 

% & « sw mumia“ mu arma" planta: annie ao:— eg 

minª: » mama Santana; da ªtm. Mgágiaea, mm em 
sem a ”as «mªmmanms,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ] » ~~ 
Winona—, & Wªx—na de Enade do Pernambucº 1a— 

rum-mí » mamas heim; arª-mau. ?odaóglºe: usam e na— mw dº: hmmm: do amar.-ag“ m tem ao; IWQ ngm 
» manu Wu &, com pºubel, dmmnªnl e estudo da: 
em: m raiana-ari". 

É am:;— &» mim do Bastãº ao PWWQ cms.» 
» miªu-9.5 dn namºra . saum. 1115! & cºncluía ela em 
um, .» Wim a» rºsenmann» da raianª pacman m tm da 
mªla mama na prezam-c Acªrá»; infº:-mande pºntaria—mate : m 
tl au au. & mªh mta-ea na fmaímenta. 

& Guria—na aº Estudº &; rumaram » «up:-moto aiª ' 

de. &, Wir m Miauu“ a. “mªs“ mundo.: een & emanª—hrª 

gªta && anú— wââia "laçar, 

Riº &. imã.”, 

Wim/WªsMs



~ 
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mg na warm www awe m» 
€£$ & “mmaàm & mmªº & amam 
às & WW) % %%%& na gm (%%%&; 

. , 1": as": Mm nâªãªfãàáíwé 
"" 

mar;-mm & mmnáaa E magma m. 
.ªçªàzâ amam ªmu; 
~ ~
~ 

aa. fia—»; am, &» mês &» M a m & 
mu mm & “mªngue & cima,, na Gawaine“ ªo am mm;, 
tm & Mía & Guam, mma: » mwww um. Em 
emma zaama Filho, o &: mga—«mmm Míriam“ anca—mxm 
aº GWS—'ma aº ªnimax: & mam Win, W «& mau o Mªr tg 
aan—a;.— a» _ » e Marta. da nª e.mail” &“ min a a ana 
um && mm ªnimam && mmm: mafia m amigãº ae 
iãº—tsw» aº $$$, da 59- âa mas: as: 2.955, fºi,» M a mana W && mga-sae ªmpliam m ªme au ”aula;—m ºu minha «Mam

~ 
%? ªmastawío && Mam & calam, & «mta &“ mmm 

IM MS.—as aº maisàa rama-o ão &: Wªta/l & umhª 
ta & fatima, amava um amo gºzam &» ªim Grua—aia, » nª 
aim em enª m me 093,90 im mm» &» mma—mal qm mê. 
pauta & áíapmíçm aº me» &» mma—a aa ªlma Mais W iu— Wm & Wie; da Banca aº gag—mu m Baia Mme., aew— 
âº dª W (Mªi—ln 

&) amªis "fºrma na slim—tau mm:—ía», &. &:t à 
uma-açâº da 56 amam ;**-waza terá 5 W, W.;“)? & 19 W 
«amam; Wª 5 em M&M ::m xama & Wma ao ªªª



j;," ,; vv 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA “,ª—ww: & 
, J.; ,» nf— [fg 

«açªo & um amavam am ªº» meªtº :: que rna—É mas ina-— 

WM Gªnha Mªrão. 

& mnha mama:; m um win—Arn rua-â m'ªime-* 

pªn—“ena Mae mau.» câmªmwmam wa a» 

tia WW dn aWa &. amem mmm muta— “Mm 
ªmªm WW aum «mm «mmª & mim» «º. 
mm“ “Wa mma). . & ªvançª &» Mu 15 manua—~ 

& amªram zm parª mªm w w;: (53 W» 
Wan » uma“ vm“, & w (5) Wal“ MG º! W "&? 
Xml, Ma & wma—n ::>“ ; am;-mª &, na miam, % 
tem ww) a». ma Mam &CGDÃMS «: m na Emmª, »; 
íntima a um“ mmxwu, ; &: Mú. mm mm da W!— 
m m mas Mun nº m» um, & wtwm &» mat—b 
eam Ruim da mam a - ::?- » aw, &&“ mumia.~~ 

na nidia: enem: iwan amanha m Www em 
muuinímânmmlwmmmlâm, Mamma“ 
falam a mm» «mªtem: WW" & &: ªmam, um 
&“ mn “miriam“: sax ”W # mmm um».~ 

& Gaurªma &» Ene—aa Mw “& mm » matuto: anua— 
m & asma“ makina » Mem Em Mm «a» man za 
núiaaàen “ W ªtacaram WMM w &“ “Ma,“ mg 
juram aaa mam, M com » mmaº aum-ww &: um m— 
aia.. ? «3a Wmª—º de: mana muniz-a wa & name:—w 
ªºs» 

~ ~ 
La &wwwªu Wmª» na mina » plantam“ qm favª-* 

vªº mao WWW“ &: mm“ hinª-ae. Almmãoa qm mm a
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(Í- . 

ªa hipºtonia da m a «nata da: Wu twin» & tulº» 
de «Wio mtf-,na mata Mau-éº, & ªmo «a ªrmª:: M m» 

“5%;
ª 

Naçãº?- 

mun. mwírâ & mm WWW aw m was: mwím;m%
' 

é» mm mn mamae ªnima). a: &; ªmam mas» ta em * 
mmm“ ªº 3% ªo Wu Eaeaám am animºu; & maxi.“ mag, 
mais: para aum-11— ” dunas“ mvinm.~ 

& minaçãº a:: «mªma» tlm àrímqwa Mwm—— 
eu aº mmm Mun—ao, camª,, ãe m parª», aº magnum limãº, 
ml. em gata!“ Mªg—mw masa, pw am; Mulata ºu ”mamma— 
Mianmar mªe—m “aº, Mar; mm tw examinam Matança“ 
eu winavi-w & “malaia-nw m www &» amam—mm », da 
mapa, a um rªiana: MM mia Emma da Haw—ção . calªm 
”& ªº Elm: 

m & asfalto aº qm «um a cima:“ anteriºr, º ªº” ,me a» anaº ao um“ mal; ae uouwww : “alum.” "& ªm na usina miau, Manzan :: && tampa-bn, « tratam 
&. lªminaçãº am mmm & m mw“ me Mutt-uta ªmar.“; m dl Emma“ mmm em pala manh ”rºnªn m alma» 
“11503101“: 

ºu gurias.” uaºlmc, qua Mão na ammlm aaa "&&“s Mªnzan wa lºnga áfmqâhmão www:» aº 39. Ma, & & É?!» amªm warm—aum um maizena «: :“s 
%, bem ama um mmm—m* às“: provam mas: mm atm—n 
dualismº.“ % n &. num tº emm . & "UW“ mxm—atua 
w..
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Malan“, 9 We ªº sam» da M Mí: WW m » mais-ima mxm; &. Então» ?mgâaao; sªm a ”ªªª? 
um“ dmr “mmm &» amwwio &, mê mini,, «ªmam—ama 
& "Wo aas m sm fama“. 

ãwwamªwmwmmumru 
Mita—ia & Was» «. anima, um & “mamão ªo am m:, o'Mº && maia-mm &» Mía“ MW m rm «a uma» m » mma mw, mm gaming-m» : anta «& qm 
& amºu m'a—ºm: m mxm—am 

& ame &» mm:; &» ªmu mas » ema—mh ain'— 
âa & SW m Wºw da; &mms “alisa!“ mm & amarrª 
que» não «nª». Maia «aaah».— 

rf”, 
Hloaãmm, & VJV'W 

mv/WIWm/W/ssã
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TÉREO DE acenam ESPECIAL CELEBRADO gg 

TRE e smzs'rámo na armação É cam.. 
m E o sem!» no sauna no nm enm. 
DE DO mars, PARA & coªcgssxe DE "3133; 

am agarrªm â concwsxo DE cams DE 

PRÉDIGS assuma. HA Fom ABAIXºi

~ 

Aos Gªlahad-ã dias do mês de Wªv—lª do 

mªto de mil nºvecentos e einqâenta e eim, no Gabinete do 11. .. 

nísm da Educaçãº a Cultura, presentes o respectivº titular .. 

Dr. cândida Ketta Filho e & Senher Br. Sylvia,?íza ?edroza, ag 

veranda: ao Estadº do Rio Grande do Nºrte, tendo em vista & 

plan» federal de aaplíaçãe e malaria da rêde escalar éo País 

e o âespaehe do Senhºr Presidente da Repâblica exarada na E:: .. 

posição de Motivºs n* 195, de 36 da março de 1 955, foi fime- 
do o presente têm de Mªrão Especial em que se estabelecera: 
os seguintes campwaissoa: 

:) amistêrie da Educação e Cultura, 5 conta das ro 
cursos gremio: do exercício financeiro de all nºvecentos e cin 

5531133 & cªnoa, camada:-'É aº amªm do Estacª da Rio Granda dé 

Hol-?;; gwâuxwílio da Cr$ & wo 600,00 (dois 311138933 Quatar-acen— 

to: mil cruzeiros), que sera pªsto & disposição ãº referiâo Es— 

tadº por intermédio da Agência de Banco da Brasil em Natal. 

' _ 

º auxílio previsto na cláusula anterior terá a so— 

guinte destinaçãº: 

&) Cr$ 1 aee 900,09 (um milhãº chama:“: e oitenta uu 
cruzeirºs), para; atender a! dozpesa: em & conclusao 

rªjª ª“"“s && 

GREE—arf. 335.5“MW
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da: ºbra: an 5 ªm; Emu!” o m 8mm fiat-mug 

amam uma que faz parta integram“ &“. Mªg 
&; º 

flax-8 529 669,66! (amanha o mu :11 cruzam“; 
para: equipmntn das escºlas mais a gram: “&o 
ran reeãu—matruíágs, bºa em pan equipar a Ewe-— 

13 an Aguas-36 do mm a: %%%&; 

º auxíliº federal será W169 em trªs (3) 
garçºns man, sema prímsíra mm do dos (19) dia: » 
ão & satisfaçãº pelº sºarªm aº Estadº ªo que se me. an: 

aim: quartz; e. as Mais, à mam que as trabalhou &. 
*múmção fam prºgrama; a cat-1M aº Imam Nacio- 
ant-(:23 asma Raaxãgieªt, diam mista—ie. 

A fin às m habilita aº reagiram da prt . 
mira parmi do auxílio fuder-sl, a amªm ão Estado ao mtg 
at; a andar mxnsutnw mamada msma Padagâgzcau

' 

as seguintes 9.1t Macaw" 
a) tamara aa «atm amª” das ºbras das prªna: :! 

mªmãº, «mim: na relaçªº am:: a ªs“ têm; 
blª. ºrem caganamata das abra: da castração ou 

wazluaãu referent: a tenda prªia ”miar, ºbjeti— dª 
ivi—eacute Atz—aréª; 

&) firm on qm as “obra: não mais»; 

Kensal—anta, a Govêrno do Estado mamã ao 

Immune Raciºnal ac asma i'edagâgícaasaªbri » mama. 
das trabalha: da construção o,. sem panini, Gamma-í o 
«atm &“ m» m fºtografia:.
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A verificação an mimi» das obrigações uma“ 
saharª, do me para, ao Institute: Emma}. dc Estudos; Pedagâ— 

gica: qua, por as:; Baator w representanta avitima“ credoª 
alada, pow—â aewww & assenwlvmte em gamma e vt; 
to:-1a;— as, gaz—$$$.» esa-WWE., :, ée outra, a m Hana). dºei; 
mas ma sa.—vam a» asma». 

ºs prédiºs escalates. que “não um emm-uiª” eu 
utabuiúaàn garantia: garra Longa duração, serão petri—ªna 
do Enade; & a 31. cama pravídeneiaz m instalação e rua—. 

01mm, he: enm sua conaervaçãa. às»: ngm; men to «- 

r& buzz-a autuaçãº que: a de sem ao main a â ausuàâneu 
áaimsenlam '

' 

É exam &» mam an Estaciº aº Me arenas &» Berto 
enviar m mlstêríe em Educação a Gama, apâa & cmxusao- a. 
«nós abrª, o "Têm às nadam» do him“ prnnchiân na tº; 
na & mªl.» anexa aº prawn“ Acªrau, MW “M&M“ 
a anta &» cmo & «walls antm au ameaçam“. 

ª: ', : y,. 

9 Wm an Mm do Rio Grande do Karts as wrºng 
ta Ma a War m mma-aas dupe”: mailman ea: : 
emmª: de cada prªda anelar. 

Gm mfnrêmia an equipmta, a Guvâm do Estado ill 
vist; an Institute: saem da Esme Podagfigleas, reinté'rla 
sªbre a execuçâº“- «in que (113969 a cláusula seams, itau b, a; 
tram—a m a baguette das «Scape-sas ualizadu, prºeza» ro— “t & again-1930 éº material, relação &: oquipamute adquirª 
é», sua: espeemcsçªu a gamma, bu- m infºrmaçào sªb" 
» pria“: escolares “atuamos em as mms,
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& emma ão mw» auxíliºs para mamão &. 
pudins «acalma na na (lawman da integral. ameaça do 
qm » assª: :» amªnte mágºa.“ 

atua.—Imam. /3 021 mu; ºca/“Mr. 

ma armas—$$$-
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1. 
2. 
3. 
à. 
5. 
6. 

1. 
a. 
3. 
&. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

m. 
n. 
12. 
13. 
18:. 

magic A mas 33m & 0119391; agarram 
no msm mg 93 wªnna, 

GRUPOS ESGGLA338 

currais Koro: (ação) - In emtruçia 
new (ªcao) —- " 
Routers (Sªde) *" ' 
Infill (Lam aia.) - " 
Pitu (Soda) « "

. Pm dº: Forro: (Sud—)— 

niza 

mana 3mm 

Açu (anata do Banana) 4* 

Açu (Limoeiro) .. 

Angicºs (Banha-ta) .. 

Xtmàm (Boa Vista:) 
. 

.. 
Wata (Bonito) a: 

Fan doa fªctºres“ (Ernani-.o) .. 

hu das Forros (Varanda) .. 

sent. Cru: czar». do Doutor)-— 

Goianinha (En:) .. 

innit-a (Canabrava) «— 

ham (Tabatingn) «- 

Baz-ss.»: ($anº: Howl) «— 

iota Cruz (Calabouço) .. 

São Eon; (Santa Rosa) 
,

» 

Em com tração 

38833123

A
a 

8

! 

noutra”
fl
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mm DE um mama:. em Eu.. 

TRE 0 1131392310 na Knacaçzo E CULTG— 

R$ E e 6673330 nº ESTQDO na aaaaºaa! 
mm A emma as matina mmm 
) GOÉCLUSKO nx ganas as PRÉDIºs sseogg 
aaa, as roam; asaxxe: 

m ÍQÇZÚ/fá às," do nª: aº W 60 
um 6.5 aii magenta: . «Want! . eim. na ºnbíneta ao Sinistrª 
&: Rita-cªçãº . Cultura, msm“: & mpeatívo 23112113? :— m.. Mda 
let», Filho a o W Dr. Arnºn Affºnso éo ªnl—ias Kano, 'em-em .. 

dor do ªtado da Alagºana. tme am vista e plano tadml (lo ampli:— 
çía . melhoria da rªda escolar da his : o deapaeho de Sonhar Pr”; 
dente a,. República amado na Exposição da nativos nº 3.95, &; 50 &; 
mas às 3955, fºi ”.m a presente time do ”5169 kpoaiul & 
ºmo » estabaloaam as seguintes emanam; 

0 Prima 

e linktâriu &: mação & cultura, :. anata das recur— 

sos próprios do exerciam financeiro da mil mantos o amªm“ 
e cinco: montará nº Gaurªma do Estado ao angus, a u 

Cr$ ]. 3% 000,00 im umª “maintain e oitentª . oito 1:11 cruzei .. 

ros), qm ”ri pªste & &ispasiçâo &» Marmo Estacio pºr intermédio 
da Agência aº Banco da Brasil «a heaiõ. 

& auxiliº previam m súmulª antcríºr se denim : 
atender às dozpesas sem a cºnclusão dna ºbras dºs again“: médias 
escolªres:
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.:.; Bram iªnque“ o) 
2. Mm: amu 
&: 

anulam“ (hasta 
Mp ina: “mais 

2. Abel.—ln (mumu) 
;, LW(P&11$WB 
;, mas 

ª: ºaà “Lªyouts-ªg?“ gªtti: ª?!” ª?“ ªº!” 
lºgº l'ianám Meninºs) 
3.3.1 mn Ion (motu) 
: 1332 

mªº“ $$$? * m . 
112. hw Izidoro (“runas“) 
1» . ?a ”m m ms.» imm: da em) 
1 . mem aas mama em:: m) 
ª. Juno aa ªmv—31h. (Miau 

- . vm» mariana) 
%%. 

rm (hmm na) 
. Maça (vom Duarte) 

21'. um» Kªnnada“ Boo. na») 
&. rw» sa- sn) 

%. Bal. do com“ cms; ªms) 
». Wo (agr—mm:») 

. mm ao Ipanema (nãº ªm 
%. mm dº ipsum gªlho: mãº.)”. nw) 

º “militª heim]. ae:-i uam—dido um erª: B) mm; 
lamas. comia : prima-in camara de do: (10) dia: mªu : «Marmºta 
pala ªnª:-n?o da usado do e» » almª. a: súmula um»; o, » 
amis. & mm qu. os minha: do omtmçía forem mWa . 
: ae:-Mirta da Imtíwco nªciºnal. ao msm“ Mágica, 48“. n.. 
ns.-vária.

O 

& rm &. n lithium no morriam“ &; primam yur— 

noh aº auxíliº rama, :: m aio ªmada » «&m . ouviu:—
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no mame Imam: &. sigma; nfigiem as ”was“ oz.—mma 

Maw—autua“ 

&) .. faturar—afã.» are "umª stun}. da than dº: Win 
«atrium In «an; . 

&) «.. mmªo mma; m mc a: mamªe &: 
M$ ªº“; 

clã ;— mm ou qm n «has mario emm—Xau~ 
mm“, 3 Mm dª Balada mm ao mutate 

.naiml &. Bundas Wenn—$b” & manta an: rectum“ a; 
mtragic :; «nãº genuína. MWM º. “Me an m can tam 

”WM“: '~ 
' 

& writing“ eta gmwiamtc m mig—98» uma“ 
“Manu um para; a: mamae mami ao numa» “&;s 
Qua; m um winter ea "pm:-catarata amazºna muda, m 
vi 1;n o atuavam» &» amam; o mm .“ Maw 
an: WM“; 4;, ch mm, c an Fianna: «mam pia Mm &. 
MMªr, _~ 

» 

º. Wio: nasal-rou na. «cºm «r mmª“ mv 
«umm. gamutma par: lenga âmçtn, na“ www» au ªu 
M, c a 51. amt. murmur um ima—anglo a mama“. 
bill m cm ‘WQM§K°§ Iran-ts mid-z»: mn % eum datum 
git am a em mªr na mm a & “sunken Mun.—cual».~ 

& W ao mªm a um» aç. mga; mm:— m na; 
shim malªia & Mam; nas. :. concluiu a. m m. 9 m 
&; “Magenta 4c - We" woman na m 63 mm W “' ' 

mama We, mmg Wax—lamenta & am ou &» : anel: 
am on Mima“.
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.! 
Qlâªãªlâuªnhi 

º gºvêrnº da Estado ãe ªlegue: se cumpramatç ainàa 
3.1hrnaear ua balanªet. das despesas realizaáal cºm a construçãº 
às caiª prêdío escºlar. 

A cºneasaâo de naves auxílias para eonstruçãb ªn 
,prâdias escºlares fica na áepenâêacía da integral exaeuçãa de qu: 
&& 63950 nº present: acôrda' 

Rio (ateiªm—«im, A???“ ama/Ja %! fâóªô” 

(M/ CMM/Wc ºª (Mªgá) ' 

IEEF/sAªlª—Eê—ãã
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mao na ACÓRDÚ 3323a mmm 
mas o rumam na gamão : 
cuntuna E o aavânso no garupa no 
nro nx alanina, vxsaxno & caacxa — 

são na AUXÍLIG PARA aaux?naanro na 

PRÉDIOS ascczaass, na FOREL annzxcz

! 

Lol ? 
' “' il dia: do nª: da mas uw»do ano de mil 

now-conto: « oíngànnta e cincº, no Gabínoto do Biníatro da Xduqª 
cio & Cultura, presente: a rozpnaeivn biàulnr — nr. Cândido letti 
Filhº“: o soprou—ntnntn, dovíóamento «vtd-neíado, do Govêrno do 

lutado do Rio de Jhnaíro, tando am víata o plano fadornl_ds amplag 

çâo . melhoria da rôdo enoolur do Pai: o o dalpzoho do senhor Pªp 
sidente da Ropâblica amado na munição de lino-tivo: nl 195,4- m 
de março do 1955, foi firmado o presente têrmo do Aoôrdo Especial 
em qua se estabeleceram na seguintes caaproaíason. 

alia-ala primeira 

o Manaus:—io da ªdaga-o e Cultura, & com. don neur— 
lºl orçamentirín: prâpríou de axnrcíeío de 1955, oonnodorí no Qe “ '— 
verao do Bando do Riº de Janeiro o auxílio do cre 314 090.00 - 
(muros E amªram E m m. animaram) , que ..:—i ponto i eu» 
poaíçio do Eataâo por intarmâdío da agineía do Banco do Brisíl «a 

nara. 

Glíulula leganda 

O cuxílio se dnatínn . atender ao equipamento do, na nª 
nino, 28 (vinte e ºito) ellas de nal.: dc prídíon anual-rna cons- 
truído: com recurlos concedidos pºlo ôovªrno Podoral por insarmí- 
dia do Instituto Baeíonnl de Estudos Pedagógica:, dâlte Híniatí—- 
río. ' 

Gléuxula terceira 

Gad: nal: de cul; dev-ri lar oquípadn com o segúígg; ao
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nºbilxírlo, rnbvícnâo com naturinl do 1a. qunlidndn: 

A} — ªk carteira: dupznn, ou ho carteira: individusin: 
b) » 1 not: para proruasor; 
a) — 1 uruírio para guuráa do nat¢r1u13 

d) - a oadoipaa 31359113; 

0) - 1 coat; pªra pnpoii ainda.; o 

f) » 2 quldvoa—Vardon 9151:1503 a. 1,20 x 1.60. piru 
puroáo. 

cláusuln quart: 

G ºuviram do ªst—da an compro—nta a enviar ao Insàlzuào 

raciºnªl &. Eutudo: Pudngõgaªan reluzôrza cªbra a axoouqía do ya; 
cont. &eªrdo, inatruzndo-o com o balansato ªna daupocna 30:11::- 
dn:, praeasco rorarªnto É aquinzçíó dº material o ralcçía do: pai 
dio. .leôllrªl aontempladol sua o aquipamenta adqulrido. 

RiadaJmm, lo» ou uta/“.º dic/3,14-
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TÉRIG ADITIVO ao se ACÉRDO EEPBCIAL 

ÇELÉBRADG EHTEE & uzaxszúaro nu zag 
caçãº s cvnyaag E o câaxo no nãº; 
no na 310 GRARDE ao songs, ªnna A 

coaswnaçío no 133213519 33 ascenção 
nz xamàn, xa FOBHA aaazxºz 

Aos ªíªâª“jip dia: do.mês d. f**ªªªª do ano de 

mil novocenta: & cínnãnnt: o einen, no ainete do llníutra dn 

nducnçio & Culturt, prusantcl o reapaecívo titular — nr. cândida 
Katz: Filho, e o senhºr Br. Syívío Piza Padroza, Gavernndor dº &! 
2.40 do Rio Grande da ªºrtª, tendo na vista º plano rndcral do nª 
plíaçío o molhcríz da rªda oaeolnr do país, a o dany-cho do ao— 

nhnr ªrquidonte da cáblion, exarado nn Exposição do Estive: nº 
195, do 30 do mnrço do 1955, foi fitando o prosónta têrmº. quinto 
aditivo no 60 Acãrdo Espacínl firmado na 28 de Junho do 1952.9321 
o fim do conceder ao referido Estado o auxílio de QQ 2.000.000,004 
(soms nxzaõss na cnazxxnes), dastinado €*çone1ugío das cªrt. a. 
Suecia Prímíría da Apliençío do Instituto da Educação do nctnl. 

Riº dª 3331390, :"l ? ªiii uva 5.21»: 3; "3% 7/1 “ºf “Jªi—Í
f
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,
1 

: f 
I, [J: 

la' %) ' V x 5 k,i/“ 
.]“, KN," 

râamwmmmmmmwsaª 
mga BE 19m. amass mm: o xr... 

3137:3329 m âmagº &: carma a . & 

gamãº no mmm ma mas, mu. & 

caganamª- no mmm ªmas mau. m 
mm. 

“sªfª/ã díasàouêsáemáomm— 
mtº: e em» e em, no saunas. an mantra do uma; .- 

rio da gamma» «» cam-a, pruma» :) respectivº titular, Br. 
emma mtta Filha, & o W m um às Fax-ins 2911:n 
“manha:— do Estado aº Mágoa, teamo 9m vim o plano {sacral & 
mangª» e malharia às r360 escolar dº país, e n (133995213 69 33 “* Presidenta && Espªnca, mama» m Exposição & ªtivas &' 
3.95, 60% an m as 1 955, foi. til-mafia e prom“ tªm, gang 

ta aditiva ao an Mam asma»: mum: ea 6 ao tambm &. 

152, para o flm ãe Wªnt ae referia! ”simão a mina ao ªrt 
1 500 M,!» (m umª. e amt” nn mama). assume: 
w Who aas abra—as &» (:t Mariana). & maiô. 

fimaazmm, UVO‘ZW ªª./ºff

C 
Q.) Mwm, oa (Magé
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amº as .cºm mªma:. emm ns.. 
m o Hummm BA mªçãº E cam 
E a WHO na gamma nº me 333 um:... 
aº, mm mªis m Pmms 
gum mamas 1 wrung-1:0 a mas:; 
13A ma mem mama:

~ 
m _ 

' 

' 

am, aº as. as fºu af rr» ao 
um M nn mmm a «mucus: a class, 3:: eam“ de am 
Mam da. mªs e Salt-m, present» a raspwtiw nuam . 
Br, Cªmmº xana Pilha, a Q ”maxima tantalum“ Mami; 
4a ao Mªm da Ecad-a às Rio dª «Ima-lm, tandº an vista 5 ph. 
no Mam as ampliaçãº I mm;-1; && rªda “selar &: hh & o &“a ªa m Malawi: a: «WB.!» exarada m mpegs. «» 

gio as %%%& nª 235. da 39 dc ani—gt do 1 955, fºi timãº o 
meats Em a: Wa human; in an. » estacionam on m 
gui-aas mpraunm: 

e Matªm da manage e Gaim, & anata &“ 
mma: própria; && amigão financeiro de all mantº: e, QMWW masai ao MM Estadual da Rio de :: :— 

neira & auxíliº an cr$ 3. 500 060,09 {a 211133» a quam—ratos lil stamina} tme saí pªgto a. diamuigfia do mªx—m 69 Bataan 
an Rio A. Janeiro por interlúdiº &: agência. as Hume de m:. 
a. Html, Escudo aº 31» e1: :.m1m_

~ 

a auxilie raters-mo na clímax; naturism. M dost!» 
an R mtmçíe do.; {st-3:} gram “eah”: Wm plane eh
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secretaria ao Eªuaaçâa & aer aprºvada por ªuto I&níztôría . Quo 
fará parte integrante áôste Aaôrdeí 

& auxilia pravísto nn alíasaln primeira tícnri na 
dapêsite na Bangº da Brasil, o && padarí ser movimenaadc purt & 

ram axeluntv» às líqaidaçíe as aosposan previsans aâats àoâpaa. 
'Quaíquor ineboarvâasía deaàa «língua: ªntorminnvi n'vnsolnío do 
praacnaª nsªráa Eapceíal e & gevºlaçío &» aunsríría 13 rometiâe. 

& auxílio raâoral seri rametido em trªc (5? pªra. - 
las iguªis, senaº & prímslra 10 (aºs) dia» 3965 : alaiaaturn do 
proaanàe Tªkaº, : na deaais an madtdn às pragrasoo das obras gro— 
vlstaa àânto ªwªrdn. & erâtãríe da íautâtaze nbcíenal de Ruanda; 
?odagâgíaês, dêste Riníaàâvie. 

º: prêéiaa eaaºiaro: teria esnstraídos aa terranºs 
eam ivªn minina &: 5 (cinza) all «atras Quadrados, áavendo os mgª 
mas antiafazuren ª: nelhoraa eandiçõas padagêgàªan . da basicas , 
innmeradts ana aapacífícagãea Que naampanhaa & presente Acªraú. 

& Garªrna ãe ªxandº durará raugter ao instituto Ik » x 

ainnaã de Ettaáaa ?adngâgicaa un planªs; dos sarrancs ead. teriª 
ioealisadaa ou ªrapºa sgaalarec prºgramaáes pºr êste àoârdo. ou 
prºjetº: dat mªcaca, ban acme & argamªnào &ísaríminaáo da anda 
prâáia. aeampanhaào dx infºrmação do prtzo previsto para a cana. ' 
uruçãa. ' 

às eaaaaruçôea ºbedecerãº no prºjetº & plankas Qua 
farão paraa integrantc aº presente Anôrda, Altaraçõou que venham 

& as tornar naeassãrlas nas reterídns planta: âovoría nar eamani.
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“da: no insªna“ heim!. &. ªctuam ?mságxeel. um mau a 

m em lean asasnàamnàos. 

& hipôªnao 6. me o mata «sas em; caparicª ao !; 
lar às auxilia Wata aâsts Wo; «» Wma aº aguadº ao Rio 

de Janeiro, sam » mamae «rimam,» mas W prªga-lm: , 
Monáe meter aº maximo lutam). &. ªsmª“ nâgíeºa m 
«Wat. ªo ata dª Mªma 3393313931 im mamª e &&!l 
sanguinária pum pupa—&:— as &&:n ;;;-Manas. 

& «verificªçãº aº emm—ímanes aas aMsaçBea atm.- 
rªmos ao wanessa“ Mªrãº, amª,, de m parts, na 1353w nª 
elas;-1 a; Estadºs apªnágiº» tam. pw seu untar ou wm— 
mta áwíánaanta Wmiaàc, Wºº-'ª «9115133? animaca— inmu- 
mçªoa ºu visam—ter «: «:”st &» canalhas && emm .. 

giga », do autre. & um %%%&-0 51351313“ pala masmçzo E;, 

kazama. 

Para & Maisa aº quaªáispâªs & ªlêazala angariar. 9 

Mm da Estatais: aº Riº && 39,391?» se «mm—mata & faziam, 
por Moa ºs maias puníveis, Minas." a &. usinagem“, as em» 

balhº: a:» finalizªçãº que “ama & sar (:q ganza Instan— 

ta nacional eia ªsma“ Paçhgôgisoa eu pelo Mannheim Moríáa 
na cláusula mm:—lw. 

ºu Mais moura, ªim am:-tº saº mtx—nian: m 
”abalada garantida para íman aaa—açãº, ”ria puz—Wa ao 

ªcaso, : : 810 guapa“ múdamiar m zzz-taxaçãº & rumam . 
mata, nos ama sua amamçâa. &“: ar$—suas mau vaio eum 
áaatimçfo fim a &. eam:— aº anima o & “nuªm“ aidna—"ªg 
131%
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lia-mama;, o msm aº ªvaria do Rio a; amam an.. 
fmz-£ na Instante mami da gama» Pmaâgieos cªbra e nadª. 
mento de. trabalhºs de emm-açâº o, um;?» panini, doom“ 
e ”ando as ºbras «em retºma“. 

& sinen— da mªma do Salame ªo Rio da Jams.» oa— 

vãar m ªnuário às mae «: cªlam, apâu : aminªs do ao 
da am, & ”Têm da mamºna do Malgª premium» m rm 
da mªla unam aº mamãe! %, Max-mm:: pecamàrmente & 

... de“ m que : escola mtx-w m ÍWSMW. 

:: mg:—no dº Estadãº em Riº do Jamil—0 aa amgrmsa 
ainda & romana a bakmeta. aaa aesgan: Mangas!» m « sana— Wa de nas prédiº amam ªº. 

Rio ae Janáira; 

mfªªMô/ã/ãô
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15. 

.V 

tame na «tem %FMIAL ogumwa an.. 
m a anemia m. gamma & usam 

º 

3 e Wm na mma m mo me zagª.-
. & Para maçãº no Ewan ag comm. 

9m. tram-mags l 53%m a gamma 
m mma &»c maxima 

na 1 - « a». ao .a. as r f an m &. m mm“ o amªm o. uma, na Bataan. da em 
Muro & mas . mam, mama» e "amam titular , 
&, Wide me. Em, a a rummage ama-mmao Mama 
do da W a» llama &» Ma é: :mm, umª um visas o ph. 
no Mam do ampliaçãº a ªlma;; da me #9l an his ' 

c o 
despªchº do sm President: a: gamma. mmaº m Magiª 
a. loam nª 195, da 30 an uma ãe. 1 955. raz timão a m 
.ªo M0 «is» Wu animal m qm » “abalam as “games 
ammonium! ' 

o ananás—aa aa ameaça: & cum. a cunts {ion mm própriºs a» umª!» Masai» a. un manto: o 
chamam-,; & aime, comma-5 aº We Rita-“3351 ªo Riº dc Jana; ºtª 1 9630 $39.99 (w mage às magma} Qua 
tar! {flaw & àiagzsasíção da (lavªm &» ªtuem éo Riº ao Jami” 
m mtsmfidia an Agência; ae Bam &» Email as sum-a1. mam 
an as.» a. amaro.

' 

& mino roms—ás na ºlival; mum”. u ªssu— 
an & mangª!» &» m (da.—..! amass mas mm plano eh a;
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smurf; ao animaçãº & sw 133d por às“ RWQtõríº . Quo 

tarô pªrti mamute âêste “ªréa. 

«: amina ;;;-waste :» clímax primím uma “em de. 
983130 ao W $a Brasil, . nª poderá ser Mºntada para o 

um “alusivo ao aqua—iªte da angus“ Mesas mw Acªrau. 
Wma» mam—aum das“ eliana“ datam & regalo!» sãº 

Wªnts Mªeda gemia). & a devºluçãº dº Wrºte Ji matam». 

º auxíliº 39239353. ”vá meti-.ªo um ta'-$a Lã) pt:—4- 

oelas iguais, saxãº & primam 16 (de:) atas apê: . assmàm 
a» íntimªs “me, o as amu a: mm. «aº wan-nae du. em: 
prev-iana nªsua Wa. & »::—whºle ªo muitas» Naim). && Eu 
tuliº; 293436316“. dªres Macªl-biº. 

ºu ;;;—Saias amamos nãº canola-uiª“ em ton—am: 

m ira: mínima de 5 (alma) m aew ªmadraâºh Quandº eu 

msma “tinhªm às MLM; amxgõea paa-38533“ . a. 151.» 

sim, mma. nas aewínmçâms ªnae- wW & pre—um“ 
Mªtãº, “ 

& Mm && Kouao ana-rt uma» no Instituto lh. 
cional a: ªzulado: red—3631694 « plªnta: de: hmm: me ao:-fo 

mmm. _maaa Bmx; gaz—Waving m 53% Mªrée. a. 
projetos da :, boa em o wçamontº discriminado de m 
Wio, semp—mªia ªa W;“ da mae Marea pan : ªªª!» 
tarifaçãº. 

au. aammçªu Mesa:-ia ao ;)!—anao . plantas ªmo 

tºn-$a pax—ua integram. aa present. Anª:-do. Alair—ções que venham 

a » tw:— meanâríu nas Moradias plantas duraria ur em.
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nica-335: » Inst-nata huiaml &. Esme: ?adaaâgmea. pam sem 
um em sim iasmmwxma. 

Ia 31960“: a. :» a ou“ ela: em: iâpªriºl' ao 

valor dº auxilia previam nªna” mãe;-dº, 0 Mm ao Kama && 

Riº de Janaína, mg;—ipi a anos» «refinada aum mmm pré-. 
prªias. axa—emo mm no magnum “almª. ao Estandes 3061158. 

33.303 na com:—www ele um da savªna amam qm msm» e 
«pªra» maçã!-za para aum:— na (150330333 gravatas. 

A verificaçãº de amªm.—amo aaa: ahi—mações amv— 
vma” gm msmàa naªr—$a, caberá, da um para:, aa Imªm“ 
macia-anl da Ram:—las Magôgàam ªºs, pºr ama &.t asa aew— 
aanàamm âaviànamm amimenâa, Mari wuam— âaaiwaw 3.3 

fer-mgª” m visam-&&? & âaaamalvmnw ama à—màalMa && am 
zag-zaga o. 453 cum, a m Manaíra àeaígmáa pala Winx—m . 
çãº &&:dml. 

Para a efeitº de que cuspia : aim; autoria—, » 
Gºuvêa-m 419 mao de Rio de Smam aª awmata & aguiar. 
pºr mdw es mi»: Wssfvala. mama“ é do gaz-ampºlª“. ou “I 
baliza: do ”sultanªtº ega. vam :: ser exumados pªlª multa 
no &aiml do Enade. ?aâagêgmas eu pelo Mªnnheim, ”ferida 
m alíneas angariar. 

ªs midia ”miam, qua durarão um amar-aida. 
aºs «examinam. gar—atm: pan lm àmgte, carla um 
aº %%áe, & a 810 mªs“ Mianmar am Msnnçíiº . mag 
manta, bm am sm emanação. Bone média: m to:-la «a 
à»: asstlmçªo Qm : do um na casino & & ganância. nano— 
«acªlmª,
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lancamento, » Mªma ao Rate:!» da Rio de Janeiro moa 
mpi » Institute kªzama. dn Kakuda; nôgteoa ºªk-o & uma. 
msnim &» Bambam au amu-Wa &. anula pudia; autumn! 
:: ”ama &» caras em fºtografias.

' 

! davª:- cie Mme ao Ruud» ªº Riº dª Janeirº um!» na 
unitário dn ªdao—9851 Gaim», 496. : cºnclusãº && m em, 
owªmº do "camaraº ao Wav mmaº m tem: de mªu 
uma ao ;;;—escuta nªrnia, infº:-magia matorímanbc : exata “ou 
mau : usual-.a eam & Mímmàe. 

a Mim dº Estaria do Riº && 31116190 as (3%?t aín— 
da & !Waw'm balª—ºmªha &“ deuma realizaria; m & ama-g 
çãº de and: Wie assºlar. 

310 dº 331361”,

~ 

xm/ªnr/u/za/slas
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GRÉIOO. 000 lºi) Hª VIA 

RECEBI do Sr. Hilderíco Pinheirº de ºliveira, Encarregadº 
do Eater de Gºnstruçães Escolares do Instituto figcicnal de Estudos 
Pedagôgícos do Hinistêrío da ldueação e Cultura, & ímaortãncía sup 
pra de QR$100.000,00 (Gem mil cruzeiros), correspandente aos aer— 

víços_de construção dº prêdíc destinada && funâionamento da Escola 
, Nuclear (El/Z) da sêde do Hunicipio de Sento Sé, como pagamento de 

terceira parcela, cmmprometenác-ma & seguir as nºrmas estabelecíãa 
na Carta ãe Tarefa firmada per min em 26 do abril de 135A,/// 

Salvador, /$/ cá «%%/ãfáf 

o ppsssur! BAOAMENTO FOI Euufunoé 
com AuvºnvuçXo no “no. n mms 
mo m nomeio : cuurun. ecurca 
ME o nzn': N ' 5'063' 54- INEP 

Selvdc c/ $231.50 
. p & clam que os 831,03 Imam

! ~~~~ GS.
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REGEÉI da Br. Hílderica Pinheira de Oliveira, Encarregado 
do Setºr de ºenstruçães Esçalares de Institutº Nacívnaí de Estudos 
Peàagêgícas do Miníetêria da ?áucaçãa e Cultura, & impºrtância supra 
do GR$3D.OO0,00 (Érínta mil cruzeiros), para construçãº da prédio des— 

tinada ag funcionamenta da Escala ªural de Ban Vista, na município 
de Bar:-'êíraa, com pagamenàe da segunda parcela, campremetands—me & 

aeguír as nºrmas esª/abelecída na Carta de Tareãa firmada pºr mim qm 

1h de Junho de 195h./// 

Salvador, «f—óíª_ “*áêâíã/ÇLÍZ /(flf1]x 

“%%“ (w;, %% ada 
. & EEETnAnf " ' ' SBI'VI OS fO m o nese“: vuwenn : Dl (ildro que os ç 

com AuvbmzAcKo De EYMO en wwe 
Óc$oª 

. " / "mo DA EDUCAÇÃO : cuwuwa Í, executados. 
& 

_ ] "E º "ºº “ º 5.063 , 54. map 
' 

&) il *" ;* 'x' 
P.,—_— & v , xd 

. . 

ªvg—— 

& / 
..v- 

Selado c/ &;10,5c



~ «mjm ;**ctwóªrtvl Cabal—zine. a_n—ovb'bít' . ~

~ 
BEQEBI de Ensº. Hildoríco Pinheiro de Oliveira, Encarregªâo 

ao Setor de construção: Escolares do Institutº Hacíonnl de Estndoa 

Pedagágicoa do Ministério da Educação e Cultura, a importancia su . 
pra ãe CR$hO.GOO,QG (Quarenta mil cruzeiros), para constrição do 

prêãío destinada ao funcionamento do Grupo Escolar da Sãde do Huai» 

cípio de Santa Luz, por conta ao pagamento da segunda parcela,comp 
promstendo—ms & sªguír ªs normaâ estabelecida na Carta de Tarefa 
firmada por mim am 10 de fevereiro de 1955mÁÁ/ 

Salvador, U Óéa Maj 04/93“? 

Nâº—ºww” OW QM 

. 

Selado c/ &.13, 50~ _,fe qm ers- SSEVÍÇGS fºram 
"'—_ M&MG'aªr .

_ 

., 12%e &“ &» 
. 

iv 

a,“ 

& 

“kr—Jªw 
O PRESENTE 

ºAQAMEL/Vº pó,) ' “FJ 

"ªcªº E em.? 
.. U , "E º Fªca «.º 5:053l 54. IM aca-FOR, 

NEI?
,



GR: mesmos.-17 

RECEBI do-Sr. ªilderíco Pinheiro de Oliveira, Encarregado 
do Setfr de Construqzes Escolares do Instituto Racianal de Estud.; 
Padag‘gicas do Ministéris da Educaçãº e Cultura, a importância au— 

pra de CRl20.000,00 (4V1nte mil cruzeirºs), como saldo da canstrur 
çãº da prédio deatinad. no funcionamentº da Escola Rural de Cafelân— 

dia, no municipio do Jacobina, como pagamento dn terceira e âltian 
parcela, da azªrão com as nºrmas estahlleeidn na Carta de Tarefa fir- 
mada por min on 21 de julhs de 195h./// 

Salvador, 7’ Cá—M ~ 
"v. ,“ ligª!-unhª 

AME 

o 00 «wo " wuvs 

n rm 5 CULTURA. (to-NOR
fl Tªcº 

page. a º 520.3 ' M- INEP 
.“ 

e mesª“! no 
COM AJ:-ºw.” tº; 

maciº 

Solado e/ Ct.7,50 
Oi'r‘ . Dmmro que os serwços 

executados. 
foram



ª. 

em 0.009 ou 
II. VIA 

RECEBI da Sr. Hilderíca Pinheira da &líveíra, Encarregado 

ds Setor de G&nstruçêes &acclares do Institutº Raciºnal de Estudos 

Pedagógicos do Ministérie da Educaçãº e Cultura, a impºrtância su— 

pra de GZ%$S0.00Ú,OO (Trinta mil cruzeirºs), para construçãº de prª— 

dia destinado ao funcionamento da Escola Rural de Lacagrte, no Muni— 

cípio de Sensor da Bºnfim, cama pagamentº da segunda parcªla, e.m- 

promatende—me & seguir as na:-mas estabelecidas na Carta ãe Tarefa 

firmada por mim em 1h de. jiannª de 195â;./// 

Salvador, [fã! Má'í ã/Ííâ” 
Hz áv/LÉZÍZ/z & , 

o PRESENTE "uma" :o; "gv...” 
com Au-rOszzzAçio oo uma ou ww: 
TRC) ol :muCAcKo : cun-'um eoswon 

ME O apoc » " 5053 l 54 INEP 

Selada c/ &.1o,5o 

Declaro que os SGIVÍÇOS fºram 

executados. “ 

/%w/5

f



1- 
03:560.030,os ug

5 

RECEBI da Sr. Hildarica Pinheirº de Oliveira, Encarregado 
de Setur de Ganstruçães Esculares do Instituta ªacíçnal de Estudos 
Pedagêgicas da Hiniszêría && Educagão & Cultura, & impartãncía sup 
pra ãe CE$69.000,00 (Saslenàa mil cruzeíras), para canstrugãa da 

prédiº dastínads'ae funciºnamanta da Escala Rural dupla de Caêm nn 

v municípiº de Jacºbina, came pagamentn da segunda parcela, camprumo— 
' 

tenda—me & seguir as narmas estabelecida na Carta de Tarefa firmlda 
por mim em 21 de Julhs de 135à./7/ 

Salvador, dª » 

, ) J' 

õ mesmu nun". ral ""uma 
com Au'róRXZAQIo no "no. u- mms 
'mo :» :oucnçlo : cuuruu. canoa 
ME 0 noc- ".* 5:083! 54- INEP 

Seladº q/ &;19,59 

Drcíaro que os serviços foram 
.executa 

. 

ª 
* N A

; 

ª 
“' ah)! WE— kuw. ...... 715. 

' ( 
/ª) 

Xx A) ,/



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO_ ,

~ 
RECEBI do Sr. Hilderíca Pinheiro de GlivLira, Encarregado 

do Sater da Canatruçães Bacelares da Instituta Hacíanal de âatudos 
Pedagàgíces du Hiniatêria da Fnucaçãa & Cultura, a importância eu— 

pra de CH:$50.DO0,0Q (Cinquenta m;l cruzeíraa), para censtruçío do 

prédio destinado na funcíªnaments && Escola xuclegr (Hª/3), no Mu- 

nicípiº de Itaguara, cama pagamento da metade da terceira preste— 
qío prevista nª Carta de Tarefa nº hl, comprametendw—me & seguir 
as narmas estabelacídas ns citada Bartz firmada pªr mim em 2h de 

març. de 195à.//7 

$alvadszr, 0% && % /$í—Í'
/ 

. .. , o passe“! :unAuENTO =O! !!EªPuAnh j .
. 

com Auvóavncío op :xuo " ww: , . 

vao m :puCncIo : cmvuu eogwoa 
"E º pucº. “.ª 51003 0 N- INEP 

Sel ada e] 4431650 

'. Dººªªrº que os serviços fora:-;», 
executado& 

*_a



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

GR:§§O.QO0.00 ~
x 

RECEBI do Sr._Hikâ€ríca Pinhaira ae êliveira, %hcsrrogx— 

de do Soter do cºnstruçãís Lscelarea da Instituto agcíçnxl da 

'Estudos Pedagâglcaa da fiiniatérie da fiducaqfic e Cultura, & ímpar- 

tâmcia supra && CR:$20.G&8,QG (Vinte ail crusaireal,para canntvu- 

ção da prêáía destinada na runcienaménto &: assºla Eur-l da Ota- 

debaira, na ªunioípíe de Çanceíçªc da Feira, cºmo pagamente dn 

terceirs & última prestaçãº, cênferme ao narmns estabelncidas a: 
Carta de Tarefa firmada por mim da 16 da garça do 195h. 

salvadsr, 75g%c,o % fff/h 
gif/”wª 

o passe“: ºesnusnvo gaitªs" mª 
com AUTÓQ'ZACÃO oo (IMO u wuvs 
no nt smc—cio : cuuuu. eOUFop 

“E o nao: » ' 5'063' 5" INEP 

Salad. q/ &.7,50 

ªnelar. gut & uígnntâríc 
&xecuàeu, realmaata, as 

Serviçºs.
1 l 
,! 

& W} LW‘W: , 
Pisca * "É.“



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

ca:sleg.ºao,oo 
'É 6 

na VIA 

RECEBI do Sr. Hildsrice ?ínheire do Úlívaira, âncãrroga— 

do do Satar da Construqêea Escçlares dº Instituta Raciºnal da E:— 

hudos ?edagêgícaa ão Ministériº da Educegía e Cultura, & impertin- 
cía supra do CR:$195.000,0G [Canta & cince mil cruzeirae), para 

pagamento da saldº final da censtruçíé da Grupa Eacelar (Eª/3) do 

Buornrema, na município do Itabunn. 

;; 

* 

» "'“ 
Salvadur, ,f'í a;» wºw—ala ou ) 9 f ./ 

" 

// . , 
,, 
fª //,A:v 

V;, '/ ,,! /.Í _ ,] ,.”
' 

. s _ 
,' 

L/áJO'A/L' : '
. 

/" ' f 

o PRESENYI !AQAHENVO FOI !l'smnné 
com Auvóavnçio 00 uma " wma 

Sªlª-dº º/ CB=$33500 TRO m rnuCAçlo : cm.-run. eOuFOR 
me o ”oc «.* 5:003054— INEP 

Dgclara que . aignntíris 
executou, realmente, os 

sêrViQôs. 

&. “./çulrpk & 

.J&£iªy%ªfff 
Ficcal do Igggª ”,”,Mu J 

!;

3

x



WW 
SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

5 
cn: 0.000 ou nª: VIA 

— - RECEBI de Sr. Hílderíca Pinhsire de env—gira, Encarrega- 
do do Setºr de Censtruçêes Escºlares de Instituto Kacionll do E:- 
tudº: Podagâgícos do Minísêirib da Educação e Cultura, & impertin— 
cia supra da CR:$30.000,00 (Trinta mil cruzaíres) para pagamente 

da cenatruçía de prédiº destinadª na funciºnamenta da Escola Ru- 

ral de Benfím, ne municípiº de Itabunn, coms pagamento de ldiln— 
taments da primeira prestaqga, cºmprºmetendo-me & seguir as nêrmls 
ostnbelecídas na Carta de Tarefa firmada por mim em 8 da marçc do 

1955.” 

_ 

: , ,/ - Salvador, 58 4,4 Mw ou (,,/9 r Wª 

/ / "" 

O .RESENTI PAGAMENTO ºº' Gl ? cou AuvónvZAçío oo ix 
E “nª 

MO “ mm: no ol EDUCAÇÃO : cuurutu canton- me c nnoc » ' 5:063154- INEP 
Selada c/ Qa10,50 

AteSto & exatidão do pagamento 
supra. 

Em % de MMA“ de 195u



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

CR:$20.ÚOO 00 4 

RECEBI do Sr. Hildorlco Plnhairo dc Oliveira, Encarregade 
do Setor de Ganetruçãea Escolaras de Instituto Kacional da Estuápa 
Pedagígícos de Hinistírie da Educação e Cultura, & impertânéia do! 

CR:$20.090,00 (vinte mil crazeiroa), para csnstruçªa && prédiº rural 
destinadº na funcionnmcnto da Escala Rural do Prívinido, na Huníeíâ 
pio do Irecê, cºmo pagamentã dl 3:16. da última prestaçªo, por ter 

' 

uxoeutade integralmente as naraaa dltnbelocídas na Carta de Tarefa 
firmado por mim em 23 de março do 195h. 

Salvador,*7ªf;2ág 2%2225261Íá57 CÍZÉJ,//€ZK:Í““ 

(L;/% gu 
o PRESENTE DACAMINTO BOI grav—um— 

com Aummncio oo (wo “ wwe 
no ou :numçxo ' cm.-run. ecurow 
“E O #noc. “ ' 5:063 ' 54- INEP 

Sªlad. e/ 63:37, 50

! Declarº que . aígnatarig 
executºu, realmente, 'os 

aervíqas.
? 

&? fÉAHAábâzêjêxivbiªífs 
aged do HELP.



SECÇÃO DE» DOCUMENTAÇÃO 

GR: 0.000 00 3 
;Uêq 

RECEBI do Sr. Eilderieo ¥1nhniro do Glivcire, Engarrogado 
it Sater do Construção; Eacelaros do Institutoaxneíannl do Ettudcs 
Pedagégicos de Híníotêrío da Educaçãº e Cultura, a importânciu na! 
pra de ca:$5o.ooo,oo3 (Trintn n11 aruzoírsa), para construçío da [ 
pridio rural destinado ao funcienananto da EªggãgwRurnl_dç'Iplncmn, 
ao município de Zrceí, como pagamanto da sogundu prestaçio, compro— 

metendo—no : seguir as normas ostnbaloeídas na Carta de Tarefa fir- 
Eldª par mim em 3 do agfisto do l95h. 

Sªlvador, “fdx; Mexe mu,/I “ÍÓÁ 

%d“; (ªÃ/%% Jam/«r99 

o passem: DACAuenvo =o. !IETUADÓ 
com nuvensuçlo oo uma “ nuns 
mo M raw-min I cununa ecuzow “; - ans-us: INEP 

Solid. q/ Cr:$10,50. 

Dcclaro que . signatirio 
executou, realmente, os 

serviços.
I 

KM Dçíkª€5j«'ª;nfªégjkºªáª,, 
Fuscg;74.<rxgr.



%%%&“ 

sacçÃo DE DOCUMENTAÇÃO 

UB VIA 

RECEBI do Inatituta Naciªnal de Estudºs Pedagêgicas de/ 
Mínistêria da Educaçãa & Cultura, par intermédia da Engenheiro / 
Hilderíce Pínhaírg da Olivaíra, & quantia supra de cincº mil cru— 

zeirºs (&.5.000,00) earrsspandente aa pagamenta da saída da últi— 
ma praataçãa da Carta de Tarefa nº 13, para censtruçãe && Egggàgê/ 

gªzgà dª Encarnaçãq, nº municípía d& Itaparica. 

Salvador, ; ná %%? Já /Q/Íºjv 

”Wa/00% %%%&/zw OZÓ'Q/ÁW'VLWWÁ 

o criassem-: Muuu" BOI EFETUloó 

com Aufºqzucio ao uma. eu uma 
Tao m :DUCAcKo & CULTURA. eeuson- 

ME o caos ., = 51063! M-INEP

' Declaro que & aignataríe 
executau, realmente, as 
serviças. 

.,; . , 
V) 

& 
, 

"ºf/LULA“ « KW ' ,,» 

"Fiscal aªª IÉEP.



Scanned by CamScanner



~ 
0 Instituto NacionnL de Estudos Pedagágicos,lão Ministério da ÉÉÉFÍ 

cação e Culturn, : 
João Guilherme Pinheiro de Marques Tormenta. 

Pela execuçío dos seguintes serviços de desenho, ujustados:com 
êsse Instituto. 

cr$ 5 000,00 

ln Cõpín da planta do prédio existente em Bom Jesus, nos limites 
com & sidade universitária e onde serão instalados futuramen— 
te as dependências do I.N.E.P. 
2 originais a lápis, nu escala de 1:100. 

2— Centro Educacional de Maceió, Estado de Alagoas. 
Distribuição dos móveis por sala. 
16 originais : nankin, na escala de 1:109. 

3— Centro Educacional de Maceió, Estado de Alggoas. 
Desenho dos móveis de cada sala. 
? originais & nankin. 

Jardim de Infância JI-Ol. 
Cópias & nankín do original. 
2 originais & nankin, escla 1:50. 

4:- : 

TOTAL: 27 originais. 
Nota: Os serviços ncima.re1acionadosq ípnªmãâxe_ 

de lº—Sªªã'a 31-8—55,ê ~~ 
'x 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Pedqgoaàces, do Ministério 
da Educaçao eªCultura, & importanciã&de &$ 5 GOO 09 valor desta. 

3 "?A. «x 
Rio de Jarfêíro, D.F ., ÍWM «e,W 

% 
, 

º > “”

~ 
.» /26'5' 

«— ' ªma— 
am wª % %WYÇÓ 'º: 

é, 
a; 

arf—Mªde e que está de acôrdo 

um a; amar; 33!“ Tr.-::> de ãervâço



%híáfázéb &; gahcafão & gp/uuz WWW gwwpâaxáúãxªâ ªª 
íª? VXA

~ 
,lro Híflââer'íco fi- eíro de O vez/ªa, 

nstruço/vsg ªÉSco Pes —'

~ 
Centro Regional 

/ * 

Ç'wàflosD qaªêg cv do Mínísrerªío da Edu- 
ç imoorâãWÉ 1,957 É 351%: 6 .000 ,00(seís mil cru- 
í esponde 1.43?” c; e meus salarios dos mezes de il ulho 0915“; por:/( e»

~ 
Wagner Melo Santos. 

Selado c/ Gr.), 
Declaro que os serv Vªi 

prestados.
. 

”,,,—'" 
_ 

,, ( (' . 

o negam-: n WWFEEVUAoó 
cºm AUYÓQWA no vma en mms 

TRC) DA EDUCA :) : CULTURA. cônica 

ME O paoc. "35363 ! 54- UNEP 

os ãoíeíai;



M;)ziófázía aí» gfÁLaafã/b & %ÃMQM 

ígãZÉXâxâxXÉâãéããágãáiªãá%ªãâkxãâxííiéâªãªák ~~
~ ~~ 

~~~~~~ 

”“ CR$:6.000,0 

ae Oliveira, 
Encarrzó Ce' ro Regional 

Ministerio da Edu- 
' C'1.-.OOO ,00 (seis mil cru- 

“ 
,eus salarios dos mezes de &- 

bril & ju lo coríâãâªx por sçrV1 ;— prestados ao aludido Se+ov ÁÁ/ 

r; 

cação e Guª urââ lmportgygªª supêa
, 

zeiros' nofâgápondenteâââ &ífereng “ãe 

. ”T.ESIJIÉJ“ ., ' 
x

, 

'NAEIUNAL
; 

Odorico Barberino Lago. 

56131510 0/ CI— 11050 
Declaro que os serviços foram 

prestados. el; 
.- 
riª/kiª " ª“ / WWW".— ~~ 

~~ 

o !!!a 
com Auvónsz ~~

~ to "no, ou mm- "0 ºª tººº cio . cum-run. conan- 
ME 0 noc- u.» 5:00: | 54. [map,



MEWW 
“,; 

f K 

s."; 
.. 

55 
\ CR$3.500,00 r VIA

J 

RECEBI do Engenheiro Hilderíco Pinheiro de ºliveira, En- 
carregado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importân— 
cia supra de CR$3.SO0,00 (três mil 9 quinhentos cruzeiros), correSpon— 
dents ao meu salário do mês de julho do corrente ano de 1955, por ser- 
viços prestado no Setor dé Construções Escolares do CRINEP na Bahia.///

~ 

Declaro que 0 

prestados. ~
~ 

:063 l 54- INEP ~~ MEÓPPOCNVI



PWIMEKWEMRKXXÃMXI 

54 
& CR$ :l;5o,oo 1ª" Viª 

RECEBI do Engenheiro Hílderico Pinheiro de Oliveira, Encar— 

regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Es-' 
tudos Pedarõgicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$:M50,00 (quatrocentos e cinquenta cruzeiros), correãponden— 
te ao meu salário do mês de julho do corrente ano de 1955, por serviços 
prestados no Setor de Construçõesscolares do SHINE? na Bahia./// 

~~ 

Salvador,'f Rx— 

(NM/'u'XkNJRWA—NÁKÃ 

Selado c/ &.2,00 
Declaro que os serviços fora : 

! I“) 

com AJYÓR'YA ixuo on wms 
ªmo oA souc. Ko : euu-una. eôuvoa 
ME O 990: .: 5'063 ' 54- INEP



12 
EVIA

/ 
RECEBI do Setor de Construções Escºlares do Instituto Nac 

cional de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a 

importância supra de CR$10.000,00 (Dez mil cruzeiros), corresponden— 
te ao meu salário do mªs de maio do ano de 1955, por serviços presta- 
dos no Setor de Construções Escolares dº CRINEP na Bahia. 

Selado x/ Cr.Lp,50 

Declaro que os serviços 

prestados,
& f . Aj 

* ' 
_ 

:' Eai—x“ 

!, 

o 'RESENY! ºnsAuªvo : 
cou Auvómncio 

E 

Exmo 
ªmo DA ecumçxo sªcuurun. 
IE 0 Plºc. u.! 5:0631 54- 185 "



1-3“ 

RECEBI 

regado do Setor os 

dos Pedagôg 
pra de 

de Oliveira, Encar- 
Nacional de Estu-

~ 

u ll ª 

x“:“ ”Mum-l 

% kanon—<

~ 

wagner Mello Santos. 

Selado q/ 6,2,50 

Deu-dro que os serviços fora;-1.1, 

prestados. WWW 
OFRESEMT! .A.AM "Y. :o. CEST .nr 
com Auvómznçio Do :xuo an wuvs 
no DA EDUCAÇÃO : cuurun. coupon 
"E O anaº. u ª 5:063 ! 54- INEP



na 

(33 

té
& 

CR$:25 .ooo,oo 

RECEBI do Ehgenheíro Hílderico Pinheiro da Oliveira, En— 

carragado ão Setor de Cºnstruções Escolares do Instituto Racional 
de Estudos ?edagégicos do Ministério da Educaçãº e Cultura, a impºr- 
tâncía supra de c&$:25.000.00 (vinte e cinco mil cvuaeírcs) para 
conclusão do prédio destinado ao funcionamanto && Escola Rural ?60 

Barreiro Grande. no Município de ªum Jesus da Lapa, como gamanto 
por adianterento, da primeira preatação, cºmprometendo—me & seguir 
as normas estabelecíãaa no Têrmo de Compromisso firmaáo por mim em 

27 ªº outubro de 1955./// 

Salvador, 29 de outubro da 1955. 

ww» zwzwba “ªeww— 

Antutlo Cordeiro de Souza. 
. f t . Poder Publico. Pre aí º 

AfasTo A EXATICÃD Do PASÃM—ÉNTO SUPRA 

EM ,os—__ 4 ___ DE ma.g—

~ 

(: nnsssuvz PLlAMEN'ro rod “'s-ruma 
com Aurcmncio 00 uma aº v—ws 

TRD nn rmvCHCÃO e evnuru. comarca 
r n nw— &. 30533 .- 54-INEP 

at a
,,



~ 
CR$:10.000,00 

RECEBI do ªngenheíro Hílôeríco Pinheiro de Oliveira, Encarre— 
gado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Estu- 
dos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, & impurtgncía su— 

pra de CBÉ:10.)00,00 (dez mil cruzeiros), por conta, para efeãuar o 

serviço de inspeção nas Escolas de Poções, no Município de Juazeiro, 
Barra da Cruz, Poço de Pedra, Fazenda de Fora e Sobrado, no Município 
de Casa Hova, Saldanha e Brejo da Serra, no Município de Pilão Arcado, 
Sêde do Município de Sento Sê, Sêde do Município de Ibipetuba, Lagoa, 
Chapada e Ibiacema, no Município de Xique-Xique, Fazenda Jatobá, Cari- 
parê, Olhos d'Agua e Sêde do Mhnícípio de Cotegipe, Torrinha, Fazenda 
Grande, Igarítê e Píragíba, no %unícípio de Barra, Mbrparâ, no MUnícÍ- 
pio de Brotas de Macaúbas, Boa Vista, Tapiracanga, Várzeas 6 Sítio Gran— 

de, no Município de Barreiras, Brejo Velho, Santa Helena, Cantinho, Su- 
cesso, Missão do Arícobê, Tabocas, no Município de Angical./// 

'Salvadc'r, J'ógç (9% óá/SJ'J' - 

Heyder Barboáa Coelho. 

Selado c/ ªah,50



415 
II-ª VIA 

casªmºomoo 

RECEBI do Engenheiro Hílderico Pinheiro de Oliveira, Encarre— 
gadojdo Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Estur 
dos Pedagógicosú do Ministério da Educação e Cultura, a importância su— 

pra de CR$:Á0.000,00 (quarenta mil cruzeiros), para concluãía do pré— 

dio destinado ao funcionamento da Escola Rural dupla da Sêde do Municí— 

pio de Ubatã, como pagamento da primeira e única prestação, de acôrdo 
com & Ordem de Serviço datada de 26 de agôsto de l955yãó/ 

Salvador, ; ao (“&t di "f 
“€£d UW ca wma/t; 

,,.a ' 

da MM? fl vce/pau [Ézcg 

Everaldo Oliveira de Azev'êdo, P.P. de Sandoval 
F. Alcantara. 

Selado c/ Cr.15 ,50



"E

A 
*; 
ou 

_! 

cn$zao.ooº,oo 

RECEBI do Engenheiro %ííldaríco Pinheirº de Glivuíaªa, En— 

carregaâo do Setor cie Construçõas ãscolax—as do instituto Z-Eucícmal de 
Estudºs ?adagõgices do i-iinístézºío da Educaçãº & Culàmªa, & imp-;_rtên— 
cia supra da CR$:20.000,08 (vízte mil cruzeirºs) para cam-amiga:;- dº 
pré-:ííc &estínaãe ac funciºnar-tentº da Escola Ramal de Sízzyatíag 110 m- 
nícíplo de Rui Barbosa, demo pagamento do saldo da terceira e última. 
weatação, de acêrdo com as normas estabelecidas na Carta, de '; «efa 
rir-macia per mim em 10 de mmo às 1955./// 

Salvadºr,,N/Ã/á M,, fâ : & /?5?— 
f Cf", ' fª « 

”já ' * ' 1. 

Higino do Olivaira Plinio. 

Selado c/ &.7,50 
DPclaro que os serviços foram 

executados. «. 

]! ( : 
o IRESE%E(IM:WÃFETUIUÓ 
com AuY esçio oo EKMO u wwe 
TRD nl : ucAcÃo : eunum. cºuzoa 
ME o ºuro;; » * 5'063 ' 54 INEP



hal 

' cnàzgoªàóooªà » 

RECEBI do Engenheiro Hílderico Pinheiro de Oliveira, En— 

carregado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importân— 
cia supra de CR$:50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), para construção 
do prédio destinado ao funcionamento da Escola Nuclear (EN/3), na Sé— 

do do Município de Itaguara, como pagamento do saldo final da quarta 
e ultím& prestação, de acordo com as norma estabelecidas na Carta de 
Tarefa firmada por mim em 2h de março de 195u./// 

Salvador, /€ Pó M/ZA/P ”& /ç-(3f'. 

6%, ma 
Pedro Petrolina Chaves. 

selado c/ &.1650 
Declaro que os serviços fariª 

executados. 

.
/ 

o‘wmessmt IA‘ 
com nuvens Acic nua n wwe-

I 
TRO m rnumclo : cun‘uu. eowon 
ME O 99°C N 

‘ 5063'54- INEP 

~~

~ 
~~

~



48 
me W.;-à 

CR$:22.000,00 

RECEBI do Engenheiro Hílderíco Pinheiro da Oliveira, En, 
carregado do Setor de Construções Escolares do Instituto Racíanal de 
Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cuitura, & impºrtân— 
cia supra de CR$:22.000,00 (vinte e 3013 mil cruzeiros) para Conclu— 

são do prédio destinado ao funcionananto da assola Rural de Lagoa Ko— 

va, no Município de Santa inês, CC&O pagamento da primeira a única 
prestação, de acõrdo com as normas estabelecidas no Termo de Compra— 

misso firmado por mim em 18 de agôsto ãe 1955./]/ 

ahahahª/Já —- Ígf/x 
Mª/KWªº-ºdªâ 

Juveªll Caruso de Matos. 
Prefeita Municipal. 

Poder Público. 
Afesro A EXATIÃD DO PAGÃIÍENTO SUPRA 

, 

' 

DE 195 “__, ~ 
~ ~~ 

ximº“.- de ªma?/_ 
a TREZE-ivi Wiiiêm Fa! ÉiE-FG-inó 

com Auvómuçio De uma se wma- 

Txo DA EDUCAÇÃO »; euuuu. ecºpon- 

ME 0 P305- mº 5:053 I54- INEP



% 
IE VLQ 

CRªzª.OOGªOO 

RECEBI do Engenheiro Hilderíco Qínucíâo de ªlíVGíra, Encarre— 

gado de Setºr de Gcnstruçãçs Escolares do Instituto Éacíonal de Estudos 
Pedagógicos do Ninistéríc da Educação e Cultura, a impºrtância supra de 

CR$:h.000,00 (quatrº mil cruzeirºs), por canta, para efetuar o serviço 
de inspeção nas Escolas de Fazenda Serra'âranca, no ªunícípío da Queimª 
aas, Quícé no Munícígíc de Senhor do Eonfim, Filadélfia nc Município de 

Câmpo Formoso, Séàe do município do Pindºbassú, Baas Barraa no Município 
Eorro do Chapéu, Ipanama e Achado no Nunícíaíc de írecê, Gameleira e 

Iguítâ no Município de Santo# Inácio, Plntaâa, Araci e Wata do Bom Jesus 
no Município de Brotas de Macaúhaa,ãueimada Eova & Sêde do Eunicípío de 

Oliveira dos Brajínhgs e Paulista ão Lunieígío de ?aratingayóá/ 

Salvador, J/—/p, 9/2/— 

%%&, 
(«l/,a __, _ 

Almir Ferriira de Freitas. 

Selado c/ &32,50



13?v 

cnàuowooloo 

RECEBI do Engenheiro Hílderico Pinheiro da Oliveira, Encarre— 
gado de Setor de Construções Escolares do Instituto Hacíonal de Estudos 
Pedagêéicoa do f—Zínístêrío da Educação e Cultura, & ímgortâncía supra de 
CR$:10.000,00 (dez mil cruzeiros), para cºnstrução do prédio deatínado 
ao luncíonaªrento da Escola Rural de Guapira, nº município da &»amºaggogípo, 

como pagamento do saldo final da terceira e última prestaçâº. áé acôrdo 
com a Carta de Tarefa firmada por mim em 21 de Julho de 19513../// 

Salvador,ÍfÁK'ÚÁ%/p£ l/óábâk 

Antonio Paulino doa Nascimento. 

Selado c/ 91514150 

Declaro que os serviços for-am 

executados.
; («3 & x»,

& ~ ”. .4/ 
o passem: PA AMENTÓ/F/OI EFE'ruu-w 

cou AUTOMZA 10 Do (wo “ wma 

TRO m enUCA _io : Gunma» eowoe 

MG o neon .. -'s-osa . 54 INEP



cn$=10.000,00 

_ 

RECEBI do Engenheiro Hílderico Pinheiro da ºliveira, En— 

carregado do Setor de Construções Escolares'do Instituto Ha Mí nal de 

Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a ím;3 ortancít 
supra de CR$:10.000,00 (dez mil cruzeiros), para construçao do predio 
destinado ao funcionamento da Escola Rural de Ipu ala, no Munícíjío do 

Irecê, como pagamento do saldo da terceira e ultima prestação de acor- 
do com as normas estabelecidas na Carta de Tarefa firmada por mim em 

3 de agosto de l955./// 

444. J 5
’ 

Salvador, 310% aªª/74; ZÁO ( 7 

aih/oo WW 
Otacílio Rodrigues Dourado. 

Selado c/ Quh,50 
Declaro que os serviços foram 

executados. 

o PRESENTI IA 

'rRo ol mum ia a cuuum. couro:— 
Mi 0 anos u a 5:063! 54- INEP



~ 
CR$ : 10 .000, 00 

RECEBI do Engenheiro Hílderíco Pinheiro de QlíVGíTã, Encar— 

regado do Setor de Construções Escºlares do instituto Eacícmâí de És— 

tudos Pedagógicºs do Ministériº da Educação e Cultura, & impcrºãncía 
supra de CR$:10.000,00 (dez mil cruzeiros), para concluaão do prédio 
destinado ao funcionamento da Escola Rural de Várzea da Rºça, no E — 

níoípio de Kairi, como pagamento do saldo final da última.prestagâo, 
de acõrdo com as normas estabelecidas na Carta de Tarefa firmada por 
mim em.11 de junhº de 1955;/// 

Salvador, 404 w/
. 

' "" ªo & ' 0479.. 

f?“ , Zªªwoaáa' 
.| 

[É & Mobº ? , % “o./%d 
Raimundo Xavier às Almeida, p.p. de 

Alfredo dos Reis Kavarro. 

Selaáo c/ Crzâp, 50 
[Declaro (que os serviços forazn 

executado& (“ª“. 

, ULj'utu ao sr 
PIE o ººoc » « 5:063! 54. INÉIPN

OR



~ 
CR$ .000 oo 

1/ 
."
/

~ 

& g 
&\e Oliveira, Encar- 

n ufi‘o Nacional de Es-
\ 

e Cglt ' "a importância 

&& rução do prédio ~~ 

~~ 

as°stabwfiw$ 
7 de abri deuªlâêª 

" %“ 

.t.—;.- «» 

%xçãxºh 
~~

. 
Decio Castelo Branco 

Selado c/ Cr.5,00 
Declaro que os serviços forum 

executados. . Í 
&. 

‘3 ‘fittkavvu ;9v454/%g*,= 

o reagem-! BAoAuzq eu EFEYUnnr 
com AUTOMIAcKo oo wo II vlws 
TRC nA ºnucnclo : c, Vrum. cºuro» 
ME- 0 o-m- N 5003134 INEP



~ 
CR 0.000 00 

RECEBI do Engenheiro“ H . de Oliveira, En- 
cªrregado de Setor de .- » -. . — 

~~ 
Cultura, n im- 

uz ros) ,para cons— 

de Estudos P -: Í'Ogicos 
per a s 

~~~~~ 

truçofp . 

' amento da Er‘ la Rural de I- 
lha, . cero Danta “ªpªgªm: da segunda 

Prest 9 cometendo-mv qªl/í as normas est.-ga elecída na Car- 
ta de Iarefa firmªda sªiªm 

mm m 

Sm. 

à” d in}- = .e l ./// 
-gASlL Fª ~ 

Dr. Osvaldo Fernandes Badaró P; P. de 

João Batista de Andrade

) 
Seladp c/ Cr.10, 50 

Declaro que os serviços foram 

executados % ML 
0 PRESENTE eu AMEN'I'O =O! CREW-IDP 
cºm Auvôn'ncAo Do :wo on vlws 
ªmo DA anuncio & cuuun. eomron 
ME o no:-. ».. u 5.063 I 54- INEP



Setor
; 

g ico “'s ' 
. 

ª º 

supra de l' o m 1 cmzeíroswwàªªonj 
“dio destina cíonamentoIWg/ªªlaªãural de Ensead

~W 
~~ * iveíra, Encer- 

~~
~ 

regado dn 

tudos Ped 

acíonal de Es- 
~~~~

~

~ 

~~~~~ ~~~~ 

~~

~ 

çiã ; Cultura7kv importância 
~~ 

truçao do pre- 
no Municí— 

pie de Mar: -ºgipe, cªlm 
ultima parcwlqwªª %% ometendo-me & 

Carta de Ta 

»vrceira e 

nas estabelecida na 
“ra firmada ce março de 195u. ///

; 

Alípio Amando da Silva. 

Selado c/ Q32,50 

Declaro que os serviços foram 

executadoa 

É; Íªao “ª“mgçnítoMVÁªª“ 

. ousou". AQWO na Elevuqoo cºu Auvóv- ncia 
no rn cm.—., 

00 (IMO .. “'N'.“ 
cin ' ª'" 'U'ª Cºutº!!- 

MEO ouro;; ., 3003'54 INEP



~
~

~ 

de Oliveira, Encar- 
to Nacional de Es— 

a, a importancia ~~ cinco mil,)? 
ntd/ªíía Escola Bur SLi—'de Pedra Grande, 

. 

Iraí,]???

' 
, Jeronimo Sa Rodríguez s,. 

Selado c/ Cr. 9,00 
Declaro que os serviços foram 

executados. 

& , 

xx 
> «'t/i/ª—ÃÚª 

' :;ÍW “'t
) 

O PRESENTE 'AUAMENYO =o: !Ig'rugnr 
cou AuYÓR'ZLÇÃO oo uma .: mms 
730 M ?ºUCAcio : euuun. Genro» 
ME 0 ººoc » º 5063 0 54. INEP
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RECEBI do Engenheírn -'”u % f; “.ª veíra, Encarre— 

gado do Setor de Co - çºª f—âí # 
. 

onal de Estu— 

dos Pedagô; '-— 
& 1 ' 

pra de C'$18 
destinado -_o , ~~~ 

~~~ ~~ ~ 

'; Í~ « 

“ Es ola/ªura; 
'_ êâªfos, como pa ”yêq ? 

, 
ometendoçgzçf “ªw i;!- 

,) 

Tarçfa firmava 
K?€%?Xª 

em= de mar] ; 

a do gostinho, no 

'contg éo aalâw da terceira 
" a l'; 

' 
í; ;— ! 

ao . lda na Carta de 

~ ~ 

Município «eº 
~~~~~~~ ~ 

.—º 
',z

, 

prestação, 

Alvaro Péreira Vilela. 

Selado c/ G37,50 

Declaro que os serviços fez:-;; 

executados. 
% É 

É . f 
«& 5 W ,, ”Mªkrº 

'õ iuseuvi uma" Eh. ""uma 
com AUTOMZILQÃO no “no. ou mm: 
vao DA EDUCAÇÃO : eunun. coupon 
“E O pago. ".| 51063 | 54- “NE?



mm 

RECEBI do Engmheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, 
Encare. agudo“ do Setor de Construções Escolares do Institute Nazi nal 
de Eomdos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a impor- 
tância supra de CR$:5.0G0,00 (cinco mil cruzeiros), por conta dos

' 

serviços de pintura da parte interna do Auditorium do Gínáaío de Ita- 
paglpª-l/l 

Salvador, gy]; W;!” zé , 5/9 A 7;: 

., 
, fl 

“%./Á; ./ %nâ â/cº fir” /:7 Saussure “umª“ m,- ”E“, 
com Auwmncxo oo W Herbert Pinto de Carvalho . mb,-_ 

Solado c/ Cr.3.00



BELEGWC *TFEDIWWMÇKQÃDXDSÁKRNW

~ ~ ~ ~ ~ ,a - «m. '1. m . . ML.““: É 
:“ º , º“ ' ª- "'ª—““?"? A.» *ª'ª—“ºúªªªª «É, «309 ,a 395115) 'ª" 5117795 Th“ Tr , 

" , :F m «% . :; '": ' fifª '.? €—Sª;ªªí;l€t J.LK '“ “J&J. vª“) ". r “ª _ . . -, 
—. «. x <» “.. ).,» ' f“? ,Í/Í 'º ""“” a» », “' nºw —_-<—- «3 ., FCI !:a ,. m' ,, —.<,, .A ! n'ª—' _ _Lj/f.., , ,» 

~~~~ ~~

~ ~ 11 
* 

- r » 

[um 
«a &; .."ª'vz 

NJ Lª? ]) “ ".... 
— 

rw,“ 

~~

P Jun-aneto ~ ~

~ 
Declaro que os serviços fo 

exeCutudos.

~ & 7“ ª'ª-Á/àv'ª'ª 
» M&M)“ 

o awesºme "uma" Eu trafuwõ com au—mmuçio De uma eu ww”- 
“VRG DA :DuCAçKo s su: ºwn. aeww-“».. 
ME 0 nao: N º 5063! 54 “NE?
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T 

, «. 
_, . '., _,.g . 33038- do 3239. Wildeficj Plrucªro 

ªª Sºfor dª Ccnstrvqães Rscolareº r , ,o Tnºtíhnboc Nacinrºl df “stuªªº _ _. _ 

A . P&ãaçôgícos do Ministério da Educaçgc & Cvltnra, a ªí“ortfêcíí supra 
dª CâââO.LUG,OD (Vinte mil cruzeiros), rarª canºtrvÉfo do precio ªê;— tinado ao funcícnamento da Escola Rurªl de Fazenda Blacho, no municí- 
nio ãe Glôría, como pagamento de saldo final da terceira iarcela, de 
;cêrdo com as normas estsbelecida La Carta de Tarefa firmada bar Jim 
em 9 de março de l;5h./// 

Declaro que os serviços f 
executados. 

,
r 

o ewe-sew: nin" ’zuvo vó: uzvumôi com Auvomuçl no :wo ou maus- “mo DA EDUCAQ o ª ªUUuaA. cºm": ME º "0:- N.‘ 5:063 I 54;. luasº



MWW 

CR$:1 .ooo,oo ~ ~ 

R’BCTEBI do Enzº. 'íílderico Pinheiro de Oliveira, Bnoerregado 
do Setor de Construções Escolares do Instituto F:»íaoíonal de Estudos Pe- 

dagógicos do Mªnístêrío da Ííélducação & Cultura, a izmuortêncía sqpra de 

CR$:15.000,0D (Quinze mil cruzeiros), para construção cio prédio desti- 
nado ao funcionamento da Escola Rural de Angico, no Município de Reman- 

so, por conta do pagamento da terceira parcela, comprometendo-me a se— 

guir as normas estabelecida na Carta de Tarefa fíl'º'haôã por mim em. 7 de 

abril de 195h./7/

/ Selado c/ L31": 

Declaro que os serviços 

executados. . 

ç ) cit/duh) º 
«- _;r; 

'. ) 
1 

. 
"

. 

o M7539"! OAGAUEII o ta ergvunno 
cou Awrómncio Do sumo II ww; 
no on mumclo I cuumu. canon 
me :: Pªco n.. 5003 I 54- INEP
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3533?“ do Eniº. Hilãeríco Ficheiro le (lªveírã, Encªrregado 
" ' -, ' v,"! ,ª, T '- ,“. do Sesc? de Construcoes âscolares do Instituto ÃQCIÓAÃL de JSbÚuOS 

' ». . ' -. N , - º A ' ãagozícos ãm lzstºrío &? Eaucªçfo & ““àtvra, & lmbnrt_n01a suçra
~ lx. ,. aíuànze Mil 

ngte LO funcionamento de 
.'c .i U #

) 
l":) ª“: (".) ',“ [J 3) 0 ? ri». 'C) *É (') ':1 (D G' m 5 3.2.4 O »! (% (') so, gor canta do pafamento da tercea'» 

. ,.“
& guãm ag norvas estabelecida me dera? ãe Tãfefâ firmâãa Dcr vim em 

~~~ Sºup; 
r_v «: all,.— 

w 
' f n "BCGV Gf «4.0,40 

DCCIIHO que os serviços fora 
executauos. 

& 
«) 

Da./“ªuf auê—23: 
'» 

.“; %%%&/if(“
. 

o pasep"! uuuçwn veo ”wu-nó 
com , v*"'*'ª"LC'AO (ao nua em mmº 
"o ,,,, j'x : iv. ”':/Dª ê'uªºã 
.“ o, .,”- ., socª : 64 INdÇP

' 
o predio desti-

' 
301310 de Reman-



f?'?ª£ 

CR$:129.99E,00 

RECEÉZ do Enganhãíro ºílderico Pinheiro às Oliveira, Encar- 
regado de Setor da Construçôes Mscelares do lnstítzto Eficíarnal de E,» 
tudos -?eãagógícos do Jínistér'o da? * “gran & Cultuwn, & im ortência 
apra da CR$:129. 994,00 (canta e vinha e nova mil ngveeentcs & noventa 

a guat o cruzeiros) p ira CG$GubSàO do arédic dastinadº ac funciºnaman— 

to do Centro Educaci— al de itapagipe (Auditorium), nesta Ca;ita1,como 
9awamento do s.? ldo final da ultira pres;açã0, da acoráo co“ as normag 

estabelecidas na Carta de :arafa fírmaáa per mim e FZA ãe fevereiro de 

1955—/f/ 

Salvaííor, /? 3% áydí/L/ 0%“ /9'NP 

N/ 54%” MÁ 

Eng“. Damosthenvs fãulo && “ata. 

Seal ado 6/5? ?. 1.3.0, 50 
I)0claro nue os serviªm“ yu; ~ ~ ~~ o PRESEN gp;—Í; ,,,,9 AMENT. :º, ' 

“umª 
COM ªUYÓ'Ç'NCÃO 

MG ou mms Tao DA («;p-vácm : eUL'run. coupon ME G'PDOC «: ' 5:063154- INEP
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IÉ“VLA 

“ caàzªa.noo,oc 

RECEBI do Engenheirº Bilderieo ?ínheírc && Oliveira, En— 

carregado de Setor de Construções E3001area do Instituto Naciºnal ãe 
Estuáoa Pedagôgícos do ªinístârío da Educação e “altura, & importâneía 
supra de CR$:30.000,00 (trinta mil cruzeiros? por adiantamento, pára a 
construção dº prédio destinada ac funcionamento da Escola Rural da Fa— 

zenda Vista Alegre, no ªunícípío de Lags, cºmo pagamento da primaíra 
palntaçâo, cºmprometendo—ma & asguír as normas estabelacidas na Carta 
de Tarafa finmada por mim em 5 de agõstc de 1955./// 

,- /ª ” ,,__ (: ..:, . 
,, 

Salvador, a éKx; QKÍPLFVCí »/““'/ ?v 

'um JC? , 

~ 

wtf/«,

/ 
v— 

Ruy Jbaê de Almeida— 

Selada 3/ &»10,50 

A'Í'ESTO A EXATIDÃO DO PAGÃm—fNTo SUFRA

~ 

__ 
EMMÃ ..... DE__ __ 051 5 

<”““'""'““>cãá, Íª“'”“' ,eí/ÍL<=——-— “" “4:23:2- 
» meº.»-M 

o "euu—rl naun". m "uu-nó 
cºm Auvonsznolo no “no " mms 
TIO oA coucAçIo : cuuuu. cannon 
ME 0 "cc. ...o 5:003 ! 54- INEP
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~ 

~~
~ 

_? , 
' 

I 4“ &?» 'ª: ar, ~ ~ 34 " , 1.4,» .É. 'e'/if— "zlçd.— "x, 

, âmazmxâãâmzânàéªâcwªmàª&&;n é???; 

II? VIA 

“xana: 59.069,99 

nªcaax ao Enganhaíro ªilaaricm Pinhaira de Úlíveíra, En— 

cmªreggaªão de setor ãe Conatnõaa Ementas ele institute ªaaíonal de' 

Estamºs ?oãagógícas da Iªíiníatéricx && Esiuzzaçãa e Cultura, & &zwrtâmíz 
supra da 3398039939 (trama mil cruãaíms), mr aàíantasxêntowara & 

canatruçâa ao prédio daatínacín as» íªmcíanwxantú (às; 337391?» íáural cia Ep»- 

bussâ, no Municípiº ãe Ztiruasá, cºmº pagamanto cia prmaíra pªras inaçãº, 
ecmpramatemio—aa & aeguír as mama astabalacídaa na Caz'àa cla ?amí'a fixª— 

mda parª mim em 5 da aaãsto as 3.955 ”"/[' 

SalvadºeW 94— /956” 
(W,-A7!” %., %%%&—ºº'— 

54101t Eliªs de ªndrade. 

Salaáa of (3.19, 50 

Ao DO PAGÃÍÉNTO swf; 
-- A EXATlD 

ATESTQJ 
_ DE 195 «3 

~~ o ”um": no ' . ron "uu-no 
cou Aum—qualche "no " mms 
'no oA mucnclo : cuwun- eau-oº 
me o nr»— . 5093 v 54 INEP



A'Í'ÉS 
o, EXATIDÃD 

EM _DE 

hh ? Cr

~ 
cnâzaa ,não, 09 

RECEBI do Enganheiro Bílãvríco Pinheiro de Olívsíra, Encarre— 
gado de Setor de ºonstruçães Escolares do Ingtituto Naciºnal de Estu— 
dos Pedagógicos ão ªinistérío da Educação e Culâura, & ímpertância eu— 

pra de CR$:20.000,00 (vinte mil cruzeiros), para concluªão de prédio 
destinado ao funcionamento && Escola Rural && Cassilândia, no Municíçio 
da Itambé? comº pagamanto pº? adiantamento, cºmpromeêenào—me & seguir 
as normas estabâlecídas na Carta de Iayafa fírmaâa por mim am 22 && agas— 
to de 1955.///

~ 

Salgado:—, & , 

Coriolano ãbaé Fagunàeaç 
Prefeito. 

Poder Públiao.
~

~
~ 

n.“-“vª 
«, 5057'54 ?Nrru



CR$:25.090,00

~ 
IIE‘VIA 

RECEBI do Engenheiro flilderico Pinheiro de Oliveira, Encar- 
regado do Setor do Construções Escolares do Insfiituto Nacional de Es— 

) , 
— . ' . no . '. 

twdps Pedagogicos do hinlsterlo da Educaçao & Cultura, a 1mportancia 
supra de CR$:25.00Q,OO (vinte e cinco mil cruzeiros) para conclusão 

' . . . '! ªmv 
'

' 

do predio destlnado ao func1onawento da Escola Rural da morro do “Opes, «.!. . no MunlClplo de Santaluz, como paramento, por adiantamento, da primei— 
ra prestação, comprometendo-me a seguir as normas estabelecidas na Car— 

ta de Tarefa, firmada por mim 23 de agosto de 1955./// 

Salvador, Q7) (10 ªxo/ih eçª ‘95‘5‘ 

fi§<i 
, 

É; Q 
(1V— 

José Ayres Segundo, P.P. do Cláudio Hualbevto da Silva. 

Selado c/ &.9,00 
Afi-:sgo A EXAmÃâDo PAGÃM—ENTO SUPriA &- 
EM DEM—___” DE 195 

LIL:- lª!. ª ,( 1,5) [M . 

nspetor do 

o PRESENTE unusun : 
com Aummnczo oo sw Tmfib «m I,‘ “. 

AVS : ÉHI'UCQ GOVVGQ Me 9 _ 5051'“ 'Nrrp

~ 

OI EFETUADG 
º 6R M'V'S'



~ 
CR$:2.000,00 

RECEBI do Engenheiro “ilderíco Pinheiro de Oliveira, 
carregado do Setor de Construções Escolares do instituto i—ªac;'Lonal de 

«« 
' f».— . ' . — - 

"' 
Estudos Pedagogicos do Mlnlsterlo da Educaçao e Cultura, & 

supra de CR$:2.00U,OO (dois mil CPUZGÍPOS), para constru É 

. A lmgortancia 
1 

' . 
990 ao predlo 

. . f» - x ..f. 
destlnado ao func10namento da Eacola nurai da Enseada no “unlclplo de, ~~ ~~~ a: . _ 

. . — .. _ f—« 
Mªragogipe, como pagam-nto do salao da terceira a Mi? 

m ..... acordo com & uiía. de Tarefa finmada por mim em 9 de m:«"f 

Se lvador, ,,; 5 &i?“ [;(/' ~ 

Selãdo d/ &.2,50 
& EÃAÉO que os 

“'ªzxdca 
(::ÍNÍ/çv4,L%7 (:* - 

, 

fá ~~ 
RM_ÉV .................. EFF> 

O PQÉSÉV'É 'in-v «” — '. . ª m _— tôl Erg—um!! 
com AuvóevncAo oc svvo sn:. «: M 
TRC.) DA EDUCÁcÃo e euuum. em,-wa 
ME O PROC. » ª 51053 ! 54. INEP 

Lia grestaçao, 
da 195&.///



Hªâãà 

CR$:25.000,00 

RECEBT d» ª ' " 
à o hngenheiro hil“ ' * 

Q&T]. :“1 '. ** -
) 

co lnnGe de OllVGlra, Encar-
o vado (3.0 ôôtOZ slÉx (pl OI-LD vllu (Jt/_! 4—1 001“ 64 do IS blª/Lªb (“Olªria-l e (: 

'A 

1 l ( (é 
': ;* lálªs ('a), E; ] " 'i'vlf &' d E S 

tudos I ead. ' O Ylºo * 
iv"- , : > . 

"— 

» 

i >.“ 

'A'; 
v , 

g 
«, 

É.) 0.0 lil-L.;]. ..): bu ..-- (:? di.“ End— lc É.;(Ç (LO & (41.13 L1l1'= i 3 
V M 

O]? 1' i 
, É". 

. ;. , ;" f ', » 

( - . uz. , &; . _:_si º..) UOL iC & 

S (1333 (J CE;. .2 Sto—JOJL' . É Vliíúfi G 0.1.1-60 fill]. C.A."uá ill/. u) » 

(.e-n. ul
: 

., ª t. 
» 

[, * " “ ' (7' '(;ª-n CV “H (“',“ K: ! used) 
., '' 

“& . 
. 

u 
_ :|

, 

da PPGl destinaôo ao funciona Sªt0 ªº º“ ' “ “ &" , “& usCulá rural da ituyaru, no 
hr- A : r- 

5 . 
1 ] . 

ª 
.. . 2/ fl.-' , l ' .! MAA »." . :.- ». (,.. vªl »,4 ui) L;. L)[ I.” ei.l'ª 1” && CJ. 3.5.0 dg &I'l lá...-UZ, GO:?“ finª: w-Ú LutO JO]? ] L .. . « ij. '. * -"' > 

, C
. .; 

pI LS íztíc- 8.0 C C“ ªU, I 'Me be (ª — º L!. _) y ' 13 ' tem " .) Lãs da Cªl krª, ,. , * .; 0ª n A") m '”.zíçíuàr: '.“. nvÉ—ÃS GS bn "É—c ' ”> . 

d u arcª lw flI'I.-c*<,'—í JOY." Mm elf] 2 LL, € 8.0 O...»: tº (16 19 S. 

>A] &, .: . 

iª] 

Salvador, >_> .áçç «74533» a”? nf? 
, _

, 

T”Xº “€ Lª Lanayxr %%ªvªªªlg 
;» 

José A*res ªªª “"= ' 
J >eíuuuc, P.P. de Claudio Gualberto da Silva . 

Selado c/ &.9,00 
ATESTO A EX T , A, DO PAGÃMENTO SUPRA 

EM %; DE "__, ___“ DE 195 [;
~~ 

º' gws'rUADÓ 
O PPESEKVTE 'IGA info 9 

M'U'S' 
M A ,vheCÃº ºº “"ªº ". 

co 
,...—0 .“ » -n-"“ª.cÃn : CHLYUDL causou 

“& , ans—us.: INEP

&



~ 
CR$:20.000,00” ~~ 

REC El de Bngenhaíro ªííjeaú ce finheíro de 

vªde do ,ç+nr dº Cmnstvuqnªs Eacolºrvs ag ªnstítuto 
. 

' P | , "! 
dos fedagogícos do Minist,r_'c da Educaçao & Cultura, 
gra de CRÉ:20.000,JG ívínte'zí? C”"Z'ªªõãj para cn“rl" 

v 
-v .“ t“, "' 

. z' "' A... . A- . -. ;- "..xa vufrui Mu, Leao ilªií..i'£,à3 .? hain ~ ~ ., L:? ," .,n. .. “:! -, y.. ,.;_,. dwsuLisáo ac Lanvionc.cnbo 
a (* .. fªrt. ,. £ * 

, .. « . ,-41'v , “. » — ..1 “+. '.f. ue «fa “ Láreàànna, cºma ga Wu.atmg gap amianuanennus
» 

,a$au, eu aproxszwnd —m€ mozºmas eaâahelwcid
~

~ ' , '". « -: fv Dep. dos, “caraca vaz ~ 
Selada c/ 337,50 

ATESTO A EXAT.CÃO DO PAGÃMENTO SUPrtA

~ 

o nasceu" "um“ o :o: crew-uma 
com Auvonwwío oo-Exuo " wms 
ªmo m “Macio : euuum eauuon 
"ços—'x' 5053'54 INEP



IP'VDl 

saw) . 000 , ºº 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de ºliveira, Encar— 

regado do Setor de Construções Escºlares do Instituto Nacional de 

Estudºs Pedagégicoa do Miniatério da Educação a Culture, & importâap 
aia supra de GR$50.000,00 (cinquenta mil aruzeiroa),para construção 
do prédio deatínado ao funcionamento Escola áuclear (EH/3), na Sêde 

_ 

, do Município ãe ;iacho ãe Santana, por conta do pagamento da segunr “, 
aa prestaçâº, comprometendo—me a seguir as normas estabelecidas na 
Carta && Tarefa firmada por mim em 19 de julho de 195h./// 

Salvador, .i/ a/É/ Cã7arví, fa//9.rv'— 

”'"/$ª aca é/ //e/Ma/avo/í:7á tar/A)~ .o que os serviços fora:-1 

o Passem! PAQAMENTO :o(/.,, 
, ' 

com Amounclo 00 uma 3:51:23: Amaldo Cardoso cºutlnhº. 
"ao DA EDUCAÇÃO s CULTURA» em.-Foe

. 
\_ ME 0 Pace. n! 5:053 I 54- INEP 

Selado c/ fiL16,50 

[ / “1- L/c46k fcixfii ªº «ª“ªªª [ºf “1“; tag 

. (4.1, kgq _ “'ª'/â/é/ J'w/ LAa/L 

(KJ, A hurt/(9%.
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Hªm 

CR$ ! E 0000 zºº 

ECEBI do Engenheiro Hílderieo Pinheiro da ºliveira, En— 

carregado do Setor de construçães Escola:—$a do Instituto Nacional 

de Estudos Pedagógicos do ª““ªínístério da Educação e Cultura, & ím— 

portância supra de CR$850.000.ÚO (trinta mil. cruzeiros) para cons- 

trução do prédiº destinado ao funcionamento da Escola ªtura). de Mi—
. 

nuím, no Município de Jeremoabo, como pagamento da segunda presta— 

ção, oomprometando—me & seguir as normas estàbelecidas na Carta de 

Tarefa firmada por mim am 10 de março de 195h./// 

Liberato da Carvalhc Leite. 

Seladº c/ &.IOJO 
Esclºro - º“ que 03 SGIVIÇOS foram 

executados. Çª (' Kaio—J (:*—'N 

o hacen"; Manu:)": Bonªire—”“i 
vez?-ncia aº um 

UADÓ 

me m EDUCAÇÃO E eULv 
55,35 o pr.—Oc. “_º 5:063 ! & 

COV A , 

O SR "sms.
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us$:ao.ooo,ooi 

Rà—CEBI do Engenheiro Hilda—ico Pinheiro de ºliveira, 
Encarregado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacio— 
nal de Estudos Pedagógicos do êâinístêrío da Educação e Cultura,. 
mpontamia supra de cr—zâzaowoomo (vinte mil cmzeiros)para song 
trução do prédio destinado ao funcionamento da Escola aux-al de My 
tá, no “ambição de Jaguaripa, correspondents: ao aumento de to— 
tal da suplmentaçâo, na conformidade do than firmado em 3 do &; 
tambm do 1951M” 

Salvador, Içá &&Á í ç (»,—_C- 

Arnaldo Neves Barbuda, 9.9.4.» Edmundo Pedro dos Santa. 

Selado (3/ $237.50 
A'Í'ESTO A EXAT CÃO Do PAGÃNTÉNTO SUPRL 

EM r DE __ q __ DE 195' >.) 

'Lnsºot» 

o Far,-“saw! DAQAM F01 EFEYUADO 

cov A vv‘tv'ncio no two “ mmg- 
Tºº '“ ª "UCACKO E CUL‘I'U'RA- eon-oa- 
IE o pwoc- N.º 5:063 l 54- INEP



—» 

LP VDA 

CR$z50.ooo,oo 

RECEBI do Engenheiro Hílderico Pinheiro de OliVeira, En— 

carregado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicosd do Ministério da Educação e Cultura, & imp 
pórtância supra de CR$:30.000,00 (trinta mil cruzeiros),para cons— 
trução do prédio destinado ao funcionamento da Escola Rural de Duas 
Barras, no Município de Morro do Chapéu, como pagamento da segunda 
prestação, comprometendo—me & seguir as normas estabelecidas na Car- 
ta de Tarefa firmada por mim em 17 de março de 195h./// 

Salvador, Ja aLr. fãa/gm al.,, lª? rr - 

Mªi—»» GMM—139 

Jubilino Cunegundes. 

Selado c/ à.10,50 
I)oc!aro (que os serviços ÍOÉÇÍÉ 

êgââ€êãíªâgáªãjkgggªªªªzââa;Zít===>
~ ( KJ * "Z,;LLZT:;= 

_, “m...,”- 
...—""'”...- 

o onçssm nun nn iii-mma 
Gov A "ª“ª"lCÃO O EXMO “ wq' 
mo nn caucAçÃ : cuuum. eOuFOR- 

na o nos. “.ª ÉOSSI 54- INEP
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ca$=2o.oau,ao 

RAG BI do Engenheiro Hílderico Pinheiro de OIIVeira, Encerre- 
gado do Setor de Construções bscolares do Instituto Eacional de ag 

tudos Pedagógicos do Ministéríu da &ducação & Cultura, a importân— 
cia supra de CR$:20.000,QO (vinte mil cruzeirºs), para construção 
do prédio destinado ao funcionamento da hsccla Rural de Ouriçangaa, 
no Éunícípío de Irará, como pagamento do saldo final da Éeréeire e 

última prestação, de acêrdo com aa normas estabelecidas na Carta de 

Tarefa firmada por mim em 12 de julho de 195h./// 

Argon Maciel de Lima. 

Selado c/037,50 
IDeclaro que os serviços forana 

ª executados. * 

A“: 
' <:fí9/1&9£S%L%55253m2#0m/ "; 

\ a » & 
o PRESENTE IAMEN FEvunoo 
com Aura-v " ao Exmo " mms 
'nº o. pau. «Cão s cuuun. campo» 

"E O oo')— í” 5‘063 ' 54» INEP~



RECEBI do Engenheiro Hílderíco PínheíTo de Oliveira, 
Encarpegadc do Setor de Gonstrugõeº Escolares do Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos do Kinlstâríe da Educação e Cuitàra, & impor— 

tância supra de CR$:100.GOG,GO ícem mil cruzeiros), para conclusão do 
prédio destinado ao funcionamento do Grupo Escolar (G.E.6), da sêde 
do Município de Amargosa, aero pagamentº por conta da última prestação,“ 
cºmprometando—me & seguir as norwas estabelecíias ** ªa Garza dg Tarefa 
firmada por uim.em lh de junho de l95à./// 

Salvador,020 %ÁEÁ'? 54 /.9,/“J-x 

67,7>';: çfªfíílãZf/ÍL;;Í£9 

João Leal sales. 

Selado c/ úuõm,50 
“Dcc 

execaíud 

(::::ZÉZÇMH " 

º PºFssx'vç 9 
CO 

"'R' 

ME 

Iaro que os serviços fª;tªª 
OS. 

RW,.) , .,..m ,__;1'..;:_;:_';.:"“> 

*MEN'NI na &.a ”(7 CÃO ºº EYMO sw «» º º“ FºººªcÃo e euu
* 

º “ªoc u - 5:053 : 54. 

VI Aviv); ) 

U“» &&:e- 
INEP
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IP VIA 

cn$z125.ooo,oo 

RECEBI do Engenheiro Hílderíco Pinheiro de Oliveira, 
Encarregado de Setor de Construções Escolares do Inatítuto Nacional 
de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a impor- 
tância supna de CR$:125.000,00 (cento e vinte e cinco mil cruzeiros), 
para conclusão do prédio destinado ao funcionamento da Escola Nuclear 
(EN/3), da sêde do município de Ibicuí, ex—dístríto do Manícípio de 
Poções, como pagamento da segunda e parte da terceira prestação, com 
prometendo-me & Seguir as normas estabelecíd<s na Carta de Tal efa rir 
mada por mim em lh de junho de 195h./// 

,/l? zi? QZÍÍLáíàaç ;Zííí é'ªª/FÍ/hx 

///7 ÉÉQZQ! ÁÍÍAyéx/ází7 cá; /i27&kéª£;a 

Salvador, 

Jºsé Gusdes de Magalhães. 

Selado c/ &. 39, 00 
Dccxaro que os serviços Í .:::; 

exacut; ãuGS. 

/ Y “,,“. 
, “,.—”". 

...A—"'ª', 

(: PRESS“?! ensn 
.</« ““'/W E”“ “Wu ! l nó 

ODM AMV '? 7xcÃ DO EIN/lo An “W.,. 
Trab m ;nucAçio : eulvup, gºrgon- 
ME 0 ªnos » ' 5063 l 54- INEP



Duº?! 

OPRESENTEfªlª!-”_mfgõuwm. 
cou nuvem Acic DO :xuo " mms- 

'rno oª anuncio : euuum. conca- 
UE O ªnos » " 5:063 ' 54- INEP 
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[ÉVIA 

'A 1,“- ... 
juíza: «;x—;, da“) 

__, , n ,,h ." ,., , 
efa-«.e ãe meet-er de uª'w'f'» Mw 3733.» lº J 4 , “fils :?“ .*..zfgacmnal 

# o - 
.,.— " :..“ tª., ;— ...,-.f . Mas—: .Bedagegªlcus Lui; ganham.; ., :, ~ . , » vu.. ('E'?) 3:- uni-3431“— 

1..».., i ,- ªsª-*;"É-— ' «“ ;**» “, * »“ "“= f 7 h »- 
; 

., .. ,, ., _; ';. .” 
M,»,ªprªíl QG âJÍkª,*:j—'.ÍQKJ &.»n &.» .- 

' >” ' '. ' ' 
» 

* ª" &; &.É 
* Lªu—galº 

* vx. ,? .ª—s. 
':? 

“rªid—Tak. nª»: íºuu—

~ 
.*". 

.!. fur. ,. » w,,: 
L.)—;: Eª" “aja“?— &Vbu dª»: .; alí—Uu; _.glm'ÁJ :~ 

., Cl '_ , ni; aaa ~ _. ªfl”? “wa ,.;rosta— 
Aª.“ 

.wa -: gama,-rão coº“ 53 

1h & 31.7;àhe 

. :. fitar: iza &; firmada
~ 

««º-— 
. ,» Salvador, /J GU. Miúdª,» de; /'.7s/'</' 

f-x 

ªir/Www “iz/m;; %%%&—'? 

gªnhar.—<??- ªtrªzº ª.fêxfw 'É: ”' ªf. mºer: 9. . 

Salaam c/ ªlí-LH 53 
um que os servxçes br::m

~



42 
HT VIA 

cnhuoaomoo 

RECEBI do Engenhoiro Hílderíco Pinheiro de Oliveira, 
Encarregado do Setor de Construções Escolares do Imstítuto Nacional 
de Estudos Pedagógicos do MínisÉêrio da Educação e Cultura, a impor— 

tância supra de CR$:h0.000,00 (quarenta mil cruzeiros) para constru» 
ção do prédio destinado ao funcionamento da Escola Rural de Poções, 
no Município de Juazeiro, como pagamento da primeira a única presta— 

ção de acordo com a Ordem de Serviço de 2 de setembro de 1955./// 

Salvador, /]£[0L' 0,“b OL ÁQSS' 

4% (paulo (VW MW 

Dr” Paulo Padilha de Souza,'P.P. de 
José Padilha de Souza. 

Salado c/ &.1 ,30 ' 

.Tia'sxowyexcr 439,9 Pes w; TQ 5163345 3 ,:E' .. ' ' ."f x., ». __ & 

DE ._Í___ ___ DE 195A, 

, x 
' 

LA - - ' ! ,.. Ç 
'. v.. 

"5— u- '. V w _ . 
v 4 . * ...-.......-........_......._. (- 

º .wçsçuv! DIDA'MENTO 'O. 6361" 

cow Auvbwncio oo sac-mo wms 

TRC) m rnucAcio e 0 un. cºnven- 

ME- o ªlo-c u ' 5‘063 54- INEP

~
~



CR$:25.ooo,oo 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, 
Encarregado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultuga, a import 
tância supra de CR$=25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros), corres— 
pondente ao pagamento para conclusão do prédio destinado ao funciona— 
mentº da Escola Rural de Jacutinga, no Município de Itírussú, como 

pagamento da primeira parcela por adiantamento, de acõrdo com o Têrmo 
de Compromisso firmado em 12 de outubro de 1955wÁÁ/ 

Sálvador, Le &&! [ºiºªi/v «Úlc/Íff 

Antonio Francisco dª Paula Neto. 
Diretor do Serviço de Colonização a Imigração da 

. Secretaria da Agricultura, Industria e Comercio. 
Poder Publico. 

ATESTo A ex T Ã , DO PAGAMENTO su? .A 

~~ “ºº'—”imp.... ,;
~ 

o nnessms BAlAuENTo Fba EFE'VUAD'C. 

cow! Auvóa'nclo DO sumo sn war—<;- 

=—m:«cio :, eunuco €Í7LÉZÇ-ªl 

» º 5.053 ' 54» INEP 770 mA 

me o ”ªº:



Bããâãããããêããxããããâãããªãêâlâããã 

execuiadea 

&. 

uewnà 

cn 86.2 o 09 

RECEBI do Hugº. Hilderico ?1nheiro do ºliveira, Encarregado 
do Sotar de Construçães Racclarea do Instituto ªacíºnal de Estudos Po— 

dagêgicos da»Hínístêrío da Educaçãº e Cultura, a impºrtância supra do 
GB$86.2&0,DO (ºitenta e seis mil duzaatas & quarenta cruzeiros), par: 
acenclugêº ãº prédiº destinado nº funciºnªmento do Carinªe Educaciºnal 
da Itupagípe (Auáítorium), nasta Capital, cºmo pagamanto dos númerºs, 
mªs, cinco, sete, eita, dez., traz., e, quatorze do item.:íº & de nâmcé 
ro ma dº item quinto, da Carta de Tam-fa nº 170, firmada por mim em 

2h do raven—eira de 1955./// 

Salvador, /? fg % Á /íJ# 
“___“ $$$/;; fºi ”ªº“; 

Dªmestànes ?atúo cia ªªah-.. 

Salada c/ Cr.â29>,_;€) 

? Wax.” “DHX“ — -:; à,,zvzâl'nºlxusu, 

o PRESENTE wzeAMZu-rm =04 ere-mmc 
cºm AUTÓQ'YIÇÃÓ o fumº na mms 
TRO DA sou:».cio ; :uuum. eomroe 
ME O Ppa; N º 5.053 ! 54: INEP



&avgzwúxfu , . , 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Para ºrientação do Dr. Hilderico Pinheiro de Oliveira , 

Chefe do Botar de Construções Escolares do GRINEP - Bahia 

Aºlíºªgâº dª Bªldº diª Cri 2.562.215.ª0 

l. Proaseguímanto da ecnatruçio de 125 escolas 
e 15 grupos escolnres, não cºncluídos, & cons 
tantes do planº de auxílio fedºral para na —~

~

~ ~~ 

pliagaº da rêdo assºlar de Estaâo ....... h78.599,50 

2. 5907679140 

5. 

_ 

509'6h3970 

&. 
. 

315.570,80 

599.775oºº 

6. 599—523o50 

7. o de Gueno— 

611... ....ooolnnbo __IUQQIJ'ÚQCIOCODCOnão.-C.! 56,50~ 
T efr A L m$2.562.715,uo 

N A: Saldo recolhidº pelo Dr. Sambaquy (existente na DeLg uni-_»— 

gaoía quando de sua extinção). 

Remetidº em'janeírc; de 55 aº rar-. H. P. º.
.
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IªVIA ~~ 

RECEBI de Sr. Hílderíco 
de Sater de Cºnstruções 

_ ' 
Peaagogicss ~~ ~~ ~~~~ ~ 

~~ 

, 
e a_“ ííãàwââ de Ouriçagã 

Qt da segunda par Éíªãºªªââêfof 
“»— 

. 

º: 
, &» ªstabel cida “E; e,Tercfe fínma & por mim em 

%;»ffámv 
'ª 

~~ ~ ~~ ~ ~

~ ~~ ~ 
, AIX/« (- xvxlfm~ 

Lie-lada c/ (21310,i 
o vºssª-we ºssAuEuvo ron crevxunr 

' onu AUTÓ'9'7LCÃO oo nua na wwe 
., .* , m_ Sí? Ai. LÇOS fu“ ” ªmo ol :nucacko e euvrum. GÓSFOR 

ME º ”os ., » 5:0630 ãl-lNEP 
ff ”&

&f 3;%



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

IE'VDK 

RECEBI de Sr. nilderico Pinheiro de ºliveira, Encarrega— 

do de Setor de Conatruçães Escalares &. Institute Hacienal de Ea- 

tudas Pedagêgicos do Ministério de Educacªo e Cultura, & importan— 

cia supra de CR$75.766,00 (Setenta e cinco mil setecentºs e sessen- 

ta e seis cruzeiros), para execuçíc dos serviços de'cenclusio do 

Gínâsio—Auditcrinm do Centre Educacional de Itapagipe, no Munici- 
pio de Salvadar, cºmo pagamentc das parcelas correspºndentes aos 

nfinnnos um, dois e treis, do item segundo, a, dois treis a quatro, 
do item terceiro, das especificaçãº: constantes da Carta de Tare- 
fa nª 170 de 2h de fevereiro último, cuja nsrmas estabelecidas 
eomprometo-me a seguir. 

Salvador, /€â%- a 
ag— /7JT 

Way/ww“ ”“Z“/”ºº '
> 

o ”Gº“" "NW—W" =o: nevumó 
COM A «" \ - ax no imo .. mms— 
TRO na - 3h -. emvuu. canton- 
ME O ºm): & 5063 '54- INEP 

Selado c/ CR:825,50 

Atesto que os serviços 
foram/realmente, execu- 
tadas. 

/' 

xqflgaia-z/x < %% 
Físca dg,1KEP.

,.



szcçÃo DE DOCUMENTAÇÃO 
___— 

CR:$50.JOO!OO 
&] 

RECEBI da 

Ministêr * 

Hild 
132.33 

cruze-: (

& 

ra cons ruçaa da Escalawgwa 
gegipe. % 

&“gkº 

““W““

~~~ segunda " 156, pa- 
c pio de Mara— 

~ ~~ ;ÍÍFFLM 
mam , 

«nuam mmm' 
" [Kªlª [Bªíª 

5 nnssems Muuu" =o- ”sm-nó 
com Aurómncão no cmo " wms— 
Treo ol FnuCncio : cuuun. acumu- 
ME 0 anºs. » º 52063 0 54- INEP

' Declare que os sígnatario 
executºu, realmente, as 
serviçºs. 

* 

.,» K/jàmkf 
Fisc l-â INEP.
~

~
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SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

I‘VHA 

CR: 0.000 00 

BECE: .- Peda— 
gógicos do Ministf éo o do/ 
Engenheiro . __ supra de / 
trinta mi cr'.'1r.‘L;a Li} _ 

, , 
:g£.; to / 

da segunda . 

nº 16, parª 
-e Tarefa / 

Tomaz men- 

Declaro que o signntírio 
executou, realmente, os 
derviços. 

L. Dcégkfl‘ ,jéLkéJLW(Tm_J 
Fiscal\ W “

I

;
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SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

7 
P'VLA 

ca:§12.ooo,oo ] 

~~~ ~~~~~ Miniatêri- ªº: ermadie de . 

Hilderice 
E . 

. , a 
q::nt1iA§%W 

Mâªíqãinz 
cruzeirºs ( “:~; O ;DD) ªcerrespo Í ª 

9W5 

~~ ~~ 
m carnaçãe, no mu—

~ 

o PRESENTE ºmnueuvo =o: !IETuApo 

com Auvówncio oo imo .. mmg- 

TRo os FDUCACAO & CUL'U'A. couFOR— 

ME 0 Pace. u º 5053 ' 54-19139

l 
Declare que e signataria 
executou, realmente, as 

serviços. 

‘Fiscal de “Fly



IE*V1A 

CR$:6.265,00 

RECEBI do Engenheiro Híláerico Pinheiro de Oliveira, En— 

carnegado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacioial 
de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, & im— 

portância supra de CR$:6.265,00 (seis mil duzentos e sessenta e 
cinco cruzeirºs), por conta da montagem de 6h5 peças, confecção e 
reparos, do mobiliário da Escola Normal de Feira de Santana./// 

%âáa %%?“— 
Sálvador, 96 ºf! 

Herbert Pinto de Carvalho. 

Selado c/ chaga 
A'IÍ'ESTO A EKATÍ'Á? DC 332.5.)uíífwí'õ , 

EM4ªíDsnmqÁ£l_mW, z 
32 

A 1% 
o PRESENTE M.:MMEHTG rs)-." “iªrª“:ª',“ »ª: 
com "'—UTCQ'ÍAÇÃO na :van 
"rss 03 EDUCAÇE? =. ;— 

dus (: racc. ::.-ª 59 , » “
~



Wªr: 

SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

cm$3o.000,00 Iª VIA 

~~~ ~ ítuto “Japg'whªvxd 

rªp & Edu 
QZÉÇÉ 

eºCulturnon/rn 
lderícox lrº,%9/Ó1%Íª 
Wà.30 ' 'f"l 

co 

prestação

~ 
~~ ~ ~ 

dos Peda- 

rmédío / 
~~ spondente ao paga- 

o PRESENVE ""new-ro row !IE'I'UADÓ 
cem AuvºmzcçAo 00 uma IR M'UIQ' 'no OA souco : cuuun cºntou- 
ME 0 ”oc ». . 5:06.“ 54- Juanª 

. . Declaro que o sígnatarlo 
executou, realmente, os 

serviços. 

ç a;»íªxjx (» ,3'6£$**Jbªª 
iscal ªo INEP.



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

CR:$30.ooolgg 

~~ 

”Pedagó- 
'dio do/ 

&, aguª 
* 

hsm- 
Sui Rh 

& passem": n&nusnvo =o. ursvunoó 
com .uvoqvncio oo EYMO on wwsº 
TRC) nA EDUCAÇÃO : cm'unt ecOR- 
ME O PIOG- ",! 5:063 ' 54- INEP. 

. ' ' Declaro que o Slgnatarlo 
executou, realmente, os 

serviços. 

&& AWM 
Fiscal ag IEãEV



~
~ 

ca:#5.ooo,oo 

REGIBI de Institute Nacion .” 

Ministério da Educação e Culturª, po &) 

Hilderico Pinheiro de Oliveir , - 
» 0~1- 

zeiros (G;5.000,00) correa-o . 

_ 

, 

ª ao 

da Cart: de Tarefa nº 
tara, no município .e ªih 

- de Paz— A., 
I. 

'o amass“: BAGAIAE‘NTO =o: zlsvumó 
com Auvównclo no imo ut wu'sº 
TRC ni rmucacã'» : CluYuflA. eOuFOR- 

ME 0 pact; ., -' 5063 ' 54 INEP 

Declaro que o signatário 
executou, realmente, os 

serviços.~ 
Físca (49,3NEP€/',W



ne VIA~ , 

cªno .000, oo 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, 
Encarregado desªtar de Construções Escolares do Instituto Nacional 
de Estudos Pedé ôgicos do Ministério da Educação e Cultura, a impor- 
tância supra de CR$:10.000,00 (de? mil cruzeiros), por conta da mon- 
tagem de 650 (seiscentos e cinéuenta) peças de mobiliário da Escola 
Normal de Feira de Santana.///

» 

aff,/., ,, 
" / ?s?" 

Salvador, 7? del” % ” JC:; 
. 

11 l/1 (:“ :: 
4 

f”, % O;, %% %”. ,.f; .ffâízrwªªf/ 

Herbert. Pinto de Carvalho. 

Selado o/ «34,33 
A'Í'ÉSTO A EXAtÃD DO PAGAMENTO SUPRA 

~~ ...,- 

-_ DE “iª 

o Fºssem: wAeAuEu'ro Fba Ers'mncó 
com Auvómzncio De uma sn M'N's' 
Tr.:o m rm'mcí'm : amªm“. enema- 
ME 0 ªnos u “ 5063 v 54- INEP



mm 

1o 
ca$:8.ooo,oo 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, 
Encarregado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a impor— 
tância supra de CR$: 8. 000, 00 (oito mil cruzeiros), correspondente : 
uma pªrte por conta da contecgao de 72 (setenta e duas) alavancas pa— 

ra basculantes, para a Escola Normal de Feira de Santanag/[/ 

Salvador, m plcª Mªt/«o J; 1717" 

%" ªfã/gf ªxa“; %%. 

Herbert Pinto de Carv-alho. 

Selado c/ Club,, 50 

ATESTO A EX T Ã) DO PAGÃMENTO SUP \A 

LF;—___.— _DE 195. 
Sª

~ 

(1 P 

o O-Essuvs on AMEN": =O! EFETUADO 

com A.;cvncxo oo uma m mms- 

ªr;-eo m rnucnoio : euu-run. CONFOR— 

ME 0 anoç. »,. 5:063 l 54- INEP



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

cn: .000 00 2 g 

da Ministerio dQEdu<çaíp 5k CulturaªZeÃ- t/gvmcylwfºy ; heire/ 
Hilderico Pinh inàªjo%%fíveíra a gun” ”., . co mil crum/ 
zeiros (Cr:$5. 0‘0 ,OO) peª %xâªgªgçae dolor: e " =rquitetên1co para, 
construçao de tr 2V§$§§% rupos ESCoº e: — Cidade do Salvador, in-/ 
cluindo datalhea »e esquadr ;;, 

Declare que és serviças 
foram executados.

A 

ª # 

FiscàLÁc/WÉNEP

~



nª! VIA 

CR$80.099,00 

Enermeíro Híldz—ríco Pírmeíro ãe Oliveira, Exmºr- 
regado do aeuvr && Cºnstruçães Jil—';scolare de “111335 ato Nacíarnal de Lietu- 
dos Pedagêgicos ao â-«íinfãstfrío da “náusea <% Cultura, & imp .rtêzzcía su.- 
pra ãe— Cã$83.394,úô (Lite—intra mil cruz“, -' e.), cºmo adiantamsnªcg, na forª— 

me da cââugula décima quinta dº Têrmo de vâj.;ste, datado de 10 de agôsto 
de 195.53, para executar as SÉPVÍQGS de czarscclusãe ão pavilhão cla ;;scola 
Normal de $ 3.13 df: Saitama, neste 3'?s*',.f.>..«:ic, ãemendo o contratado presstar 
contas dentro de 5—3 ãías & partir deaatn data./Af 

,? 
Salvrãor, Y lºt/Wi“ yu. fªfíi 

E.,-ga 
;»? 

4 ;f ,," . ª já) É é??? Vaz—W Garça,-«'ª?! wi yz ~ ~ 
Manso Cabral €£$-is.. Ltda. 

Salada c/ (31325, 53 

ATESTO A EXATIDÃO DO PAGÃNTÉNTO SUPRA—

~ 

o messuu DAIANE)!” =o. srsvumó 
cºm AAIY'IQWICKÓ oo Exmo eu um"? 
TRO M -;Ko e amªram.» Gow-0: ”go., 5063'54 INEP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ~ 

cr$ 100.000,00 ») 

~ ~ ~~ 
~~ 

7. 
ªmacefbi daçlªã'stªâtuto Nacional de temidos Peâagôgicos, do 

ºf) ºoª'da Educaçaº &' Cultufa, & ímpqr 03% supraa de CEM MEL CRU- 

ZEH (anº 100. G60,00), relatifazlâ a; da (2a. ) parcela do auxílio 
destinaào && obras de ampliaç ' '~ 

ma do Ac rdo “speeíal dêlebra 
I.N.E.i . xFªÍàdacao "Dr. 

~~~
~

~ 

Rio de Janeiro, é 
//7 

D & Lp Apm & exatidão dt; 
açª'ºfãªgfªz'ªá'í.0 sumª º que essª 

ZW com & auâorizaçàe
A 

& nº-......[..É.... . 

Mªlé; --------~



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

qª 100.000,00 1/ 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Pedagôgicos, 
do Ministério da Educação e Cultura, a importância supra de 
CEM MIL CRUZEIROS (0% 100.000,00), relativa à primeira (lª)pag 
cela do auxílio destinado às obras de ampliação da Escola. Re - 
gional de Meriti, na forma-do Acôrdo Especial celebrado em 26 
de novembro de 1952+, entre o I.N.E.P. e a Fundação "Dr. Álvaro 
Alberto'.’ 

BRASIL 

~~ Rio de Janeiro, 
[" EUR 

, 
1r 

V, ’ 9”” 53am: «., 

-
. 

1 1
'

~ D E C L A R O a exatidéo‘“ do 

~~ 
pagamgmo supra Aqui:; 

º-“é'stá 

da aired-“dz; com a ;or'zaçâo 
I »];J' L 

de dais—pesa nº. ......... >! .................................... __ 

Rio. hide L‘WJSSi; 
CJ %% fl": _º/fíj 

32.1; .
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ªca-zon 
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TRO DA F'v'jqcª' A0 5 CULTUQRA. 
5063 I '54 . TN 
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~
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GR$82.500!00 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, 
Encarregado do Se.or de/bonstruções Escolares do Instituto Nacional‘ 

de Eªtudoa Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a impor— 

tânciª supra de CR$:2.500,00 (dois mil e quinhentos eruzeíros)para 
conclusão do prédio destinado ao funcionamonto da Escola Rural de 

Barra Grande, no Município de Itaparica, como pagamento do saldo f1- 
nal da 25 presentação, de aoôrdo com.as normas estªbelecidas na Gar— 

ta de Tarefa finmada por mim em 9 de agosto de 1955./// 

Salvador, »Z/Á á/Í—S'S 

WW 
Engº. João Antonio Fernandez Cardillo. 

Salado c/ (3132, 50 

:,,Hãaro que os senº-733 foram 
, “. 

4. - _zrcutudos.~ 

~ ~ Ginsu“: a «amava rm spun,” 
”RUM-”MAO oc :w 0 m Wm; 
mnA F‘« c ínf- ,.U,I_€ EC‘.‘ FOR 

IF ' 161'54 IN:,P



CR$=2.5oo,oo 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, 
Encarregado do Setor de Construções Escolares dó Instituto Nacional 

de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a impor- 

tância supra de CR$:2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros),para 
conclraão do prédio destinado ao funcionamento da Edcola Rural de Por— 

to da Telha, no Município de Itaparica, como pagamento da segunda e 

última prestação, de acôrdo com as normas estabelecidas na Carta de 

Tarefa firmada por mim em 9 de agôsto de 1955./// 

Salvador, Zlà &LIQSC

W 

Engº. João Antonio Fernandez Cardillo. 

Sela do c/ c:.2,5o 

Mª...,» ' (“ªo que os serwços foram 

o PºEsENv! BAGAMEHva Fã?m:t?u;nõ 
COM Awl'ªª'º'“iªz) nª: ;_ ' 

" . 

TRQnA' 
Me ª “ 

'? ºrg-,,; 
"“afôª 

ªli:“; ;5 'Já—;,



12 
$?ÉÁ 

inª-X 

CR$:30.000,00 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Olivaíra, 
Encarregado do Setor de Construçães Escolares do Instituto Hacie- 
nal de Estudos Pedagógicos do ãínístérío da Educacão e Cuítura,a 
import a4nc: .a supra de C““.30.0 O ,OOItrínta mil cruaeíros), .paratw 
ccnclusão ão prédí o des tínada ao funcionamento da Escola Rural de 

Brnfim, no Municíoío de Itabuna, como pa "amento do Salão final da 

segunda e última pr estação, de acordo com as normas estabelecidas 
ma Ca; .a de Tarefa fi da ? r mim em março de l)55 .///

//
/ 

Salvad'r', .Z/GCL M íuçí— at.. /7v7— 

*. Francisco Berruira da Silva. 

Selado c/ &.10,50 

Tªv—º “, ” . __.uaªc que os serwços foram 
T_Líado& 

cal/DPª 
Kikª—*K—EN «., 

!SENTID en "19 rf»; W.“...“JMS 
C?“ AUYªª' ' 630 oo cy v, 
TIÓDA* =xge...,_,v,_ 
MEª“ “351154 14.3

'~



~ 

6R$8h0.009,00 

. 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Olívaíra, 
Encarregado do Setor do Constrúções Escolares do Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a impor— 

tância supra de CR$t.OO0,00 (quarenta mil cruzeiros), como pagaman— 

to para construção do prédio destinado ao funcionamento da Escola Nur 

clear (EN/3), da Sêde do Município do Santo 355 por conta da quarto, 
o última prestação, comprometendo—ne & seguir as normas estabelecidas 
na Carta de Tarefa firmada por mim am 26 ãe abril de l95h.///. 

Salvador, /1 É WWÁ—º/ínf J íª 
Antonio Nun” sento sé; 

Bªladº º, ªol-3, 50 

1- . 

.UCCLEH'O C1303 w;. Is; éixl 

K. “Cuiuaos 

O Pªss:“: Plum: '7.» ”eu arm-mob 
cºm AU""1°"A ,.ÃD DC- ;xuo GR www 
730'“ "“ '- GUITUDA. ec)-grow 
”, , * m 54 15159



~ CH$z30.009,oa 

RECEBI do Engenheiro aildaríco yinheíro de Oliveira, Encarro— 
gado do Sater de Cons trações Baume—“gras do Ins-titan: Ramona}. fie Estu— 
dos Pedagógicos do fiinistér'io da Educação e Cultura, & imgozªtância sui— 

pra de CR$:‘50.000,00 (trinta mil cruzeirºs), para construçãº.: do prédio 
desªnimado ao funciona:—:ento da Escola Rural de Santa Terezinha, no Kimi— 
cípio de São Felipe, como pagamento «ía segtmàa prasàaçâo, coxamxeten— 
(lo-ms a seguir as nor-mas eatabeleciciaa rm Carta de Tarefa firm—Mía por 
mim em 17 de março da lããlçJf/ 

Salvador, f % % â a4. (15,3.— 

Joao da Cruz Iriorais. 

n _ 

, ' _. ,- gzelado C/ ªí"—3.0, U 
Declare que os ser ços forum 

Q ,/,./ 
STM-nr 

executados. 

O PRESENTE DA AMENTO . 

~~~ 

com AUYÓRZYA Ão oo : MO m wwe 

'rno m anuncio : cuuun. coupon 

M! O peco « I 5:053 I 54- INEP



03%: .006 00 

RECEBI do Engenheiro Hilãeríco ?ínhaíro ãe Dliveíra, Bn- 

carfegado do Setor de Const açãas Escolar 8 do Institutº Hacícnal de 

Estudas ?edagõgícºs de Kínístérig dã Educação e Cultura, a importância 
supra & CR$ &;ÚO0,03 (quatro mil cruzeiros), correspcnâente ao servi— 

çº de íngpeção efetuado nas Escglaa Ruraíg dos Municígícsde Maragºgipe, 

Cachosira, Castro Alvas, Santa ªerezínha, São Felipe, Sãº ?eííz, São 
non Gonçaic aos Campos, &, Cancaíçuo dº Almeida. 

Salvadori/Á/ººA/pmf'/444wvtac?4€ííº,áíççáfºªírfr— 

%% aff 

Vivaldy de &enna.

( 
º FQESENYE ': Éliªruvm ,. 

CDM AU?Ó€3.*Ã “j., ”C 'A! 
"º““.“1'fó 

, v ,. ,_ . 
“» 

TED DA r- . 
» * .; «ªº ": GU; TL,-::. (.A, ,,,? u .:v MEO º:!h— 5.053,54'16159



anâ::o,ooo,oo 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de OllVaâra, 
Encarregado do Setºr de Cºnstruçôss Escolares do lnstítatc Tre c— 

nal de Zstudos Pedagógicos dº Rínistãríe da Edu 5330 & Gªltàra, & 

importância supra de CR$:30.QGQ,OG (trinta mil crazairea), para 
consâruqão de prédio destinadª as funcícnamante da A&ccla 33:31 de 

?oçe da ?ôra, no Município de Curaçá, como pagamewtc de saldº final 
&& segunda e última prastaqão, ía acõráo com as nCLúas 93t3541$01à33 

na Cart & de Tarefa firmada par mim em 5 -âa ma; ªge de 1354whá/ 

: ,? , 
f,] 

1 (f é,)? ! 
T1— 

Salvador,jff3 52% z'Jêr44f/qóáa JÁ, « 

A» 

, 

) 

(: jig/> 

%; “Tl"; W , m 4224 ;“ ifzzóoó'ff €7'ª7'" 
—Nx /l, 

,; 
,.“m 

- 
“Nx // ”“#-L %%%&—ua ' “(& 

Tamístocles Duarte Lima , p. p. de Jºãº ÃT&HCÃSCO 

Falix. 

selado c/ &310,59 

,.,,.4»_,u,_l_k_ «3. 

x.. Í“ «M xr 
? W / WH — 

, 7 '



CR$:1.900,GO~ 

TST—

~ «nu- 

Em 

ApCEBI de Engenheirº Hí;áaricc Pinheira de Glíveíra, Éncarre— 

gado de Setor de Co struques Lac 

dos

1 

(tv .a 

?edegsgícos do Hinístarío da Educaçao & Cultura, & 

lares do Instíhutc N cícneí de Fetu— 

ímportnncía cu- 
pra de CR$:1.900,00 (hum mil e nçvsccntos cruzeirºs), cºme sªlão do 

serviço cºm a viagem de inspeçau 
de Juazeiro, Barra da Cruz, Poça 

“ no 

nºs Lscolas de roçoes, no
, 

Juraci—inc 
de Pedra, Fazenda de Fora e Sobrado, 

"' : ' N 1, 
» .. 

" : “' , 
«ª no uunícxplc de bass Nova, bede du “uniampio de Sento Se, Saluauua,no 

Município de Pilão Arcado, Mºrparâ, no Município de Erntas de Ãacaúbas, 
Chapada, Ibiacema & Lagoa, no Município de Xique-Xique, Sêde do Munici 
pio de Ibipetuba, Fazenda Jatobá, nº Município de Cotegipe, Iyarítê, 
Píragíba, Torrinha e Fazenda Grande, no Município de Barra./// 

Salvador, (_3 'ÁL 9 Wémá /SJ'Í '— 

%? 
)Círdáªfvªª (ÚZAÁÉÉL 

Beyder Barbºsa Coelho. 

Selado c/ &.2,5o “.“ ., ..»w-«Tn , 

LJCCÉGFO (gue os SÇÁVLSCS

~ 

,! "__ “, A 

0 922555s Baguá-:v =»), E'??? “, 
cam A_'“ªv'ª'7nCZ7 .,: “um —— » 

Tºººªª“ : azar,—;", pvc?~ 
ME (: &:a «, 5053 : 54. INE,»



GR :20.00Q_00

/ 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, Enº, 

carregado do Setor de Constru gam Es colares do Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos do Mihist é§_1 o da Educaçao e Cultura, a'importêneia 
supra de CR$:20.000,00 (vinte mil cruzeiros), para concluããe do prédio 
destinado ao funcionamento da Escola Rural de Ribeirão do Largo, no 

Municipio de Encruzilhada, como pagamento por adiantamento, de acêráo. 
com as nºrmas estabelecidas no Têrmo de Compromisso, firmado por mim 

em lº de dezembro de 1955./// 
x,’ 

Salvador, 6 de dezembro de 1955. 

Peder Público. Nelson Palles de Oiiveira 
Prefeito. 
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HECE I do_Engenheiro Hilderico Pinheiro de &livcira, En- 
carrsgndo do Setor de Construções Lscoíares do Instituto Nacional de 
Estudos Pedqgêgícoe do Ministériº da Educação e Cultura, a importância 
supra de CRÉ:&.550,00 (nuatrn mil quinhentas e cinquenta cruzeiroe)cor- 
respondente ao serviço de inapeçãa efetuado nas Escolas de Venda Rovn, 
no Munícíyío de Santo António de Jesus, Araçá em Jiquíriçâ, Traíra, R1- 
beirão e Sêde de Mutuípe, Jªcuting$ & Upabussâ em Itlrussâ, Palmeiras 
e Sêde em Ubaíra, Avenida, Emburrado e Ibirataia em Ipiaú e Alto da La- 
goinha no Município de Ubaíra, num total de 13 unídades./// 

Salvador, pf, ,a; 6X€É%25=—fxííi4º cªô? /1/3? SFS,— 

Viraldy de 

Senna.ííjíííjã
_ 

Selado c/ &;2,50 
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RECEBI do Engenheiro Hilderíco Pinheiro_de Oliveira, 
Encarregado do Setór de GODSÉPJQSGS Escolares do Instituto Nacio— 

nal de Estudos Pedagôgicos do Ministérioha Educação e Culturaw a 

importância supra de CR$:10.000,00 (dez mil cruzeiros), para con— 

clusão do prêdiohestinado ao funcionamento da Escola Rural de Ven- 

da Nova, no Município de Santo Antonio de Jesus, de aeôrdo com as 

normas estabelecidas na Carta de Tarefa firmada por mim em Sçdo 

qgêato de 195h./// 

Salvador,. 2; && Autª—Á“) & /fJ—J— 

% , '%%&/Áwaá 
Domício Francisco do Andrade. 

Selado c/ úzh.50 
Declaro que os SGÇVÃÇOD fºram 
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xRECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Olivaira,Encar- 
regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importân— 
cia supra de CR$:600,00 (seiscentos cruzeiros), referente ao proje— 
to de uma planta de uma Escola Rural./YA, 

__ 

Baivador, z/g //rm$of{/7 75“ 

' Wfifi% % 
Raimundo Barreto da Silva. 

Selado c/ &;2,50 
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ÉECEBI do Engenheiro Hildertco Pinheiro de Oliveira, iªn» 

carnegado do Setor da Construções Pªcolares do Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos da %inistêrío da Educação e Cultura, & imper— 

tãncaa supra de CR$:10.000,00 (dez mil cruzeiros), para conàtrução 
do prêdio destinado ao funcionamento da Escala Rural de Ilha, no Mu— 

nicípio de Cícero Dantas, ccmprcmetendo—me & seguir as normas esta— 

belêcídas na Cªrta de ?arefa firmada por mim em 23 de agôsto de l95b. 

Salvador: & & (?“/T (W ÁÉZ aff/ %% 

Jbão Batista de Andrade Souza. 
Prefeito, 

Poder Público. * 
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RECEBI do Engenheiro Hilderico ?ínheíro de Oliveira, Encar— 

regadº do Sater de Construçêas Escolaras do Institutº Eacional de 
Estudos ?edagõgícos do Mínistéríe da Eáucação & Cultura, & imporâ 
tância supra de CR$:23.DQG,OO (vinte mil cruzeiros), para conclup 
são do prédiº destinado ao funcionawente da Escºla Rural de aanta 
Rosa, no &unicipío de Monte Santº, como pagamento da primeira prqg 
tação, comprometendo—me & seguir as nºrmas estabelecidas no Termo 

de Cºmpromisso, firmado em 11 de agãsto de l955./// 

Salvador, 55 aª— '>4g,zu46n )? OSM'. 
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RECEBI do Engenheiro Hílderico Pinheiro de Oliveira, Encarre— 

gado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional do mg 

tudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importãnv 
cia supra de CR$:60.000,0G (sessenta mil cruzeiros), para conclusão 
do prédio destinado ao funoíonamento da Escola Nuclear (EN/5), da 

Séde do Bíunicípío de Ibicuí, por conta do pagamento da tercoàra praa 

tação, comprometendo—me a seguir as normas estaba lecidas na Carta do 

Tarefa firmada por mim em 1L de junho de 195àmÁÁ/ 

oZá///p7ff 
g/m Je% 
José Guedes de Magalhães. 

Selado c/ &.19, 5O 
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RECEBI do Engb nheíro Hilderíco Pinheiro de Oliveira, Encar— 

regado do Setor de CCuuu"UgÚGS Escolares do Ins ªítuto R$ cional de Es— 

tudos Pedagógicos do Ministério da Educaçao e Cultura, a importancia 
supra de CR$:60.0GD,OO (sessenta mil cruzeiros), para conclusao do 

prédio destinado ao funcionamento do Grupo Escºlar da Sêde do Municí— 
pio de Camamâ, correspondente ao pagamento da primeira prestação co- 
mo adiantamento, comprometendo—me a seguir as normas estabelecidas na 
Carta de Tarefa firmada por mim em & de janeiro de 1955./// 

S a “,ª 
Salvador, ,? a(ããc'l'm (>: fo ((> (?> S 

Vital Santos Souza. 

Selado c/ &.19,50 
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