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I - ATOS DI @MINISTRAÇÃO

L

•

q

!.2.5l:..!

FED~~

1 - É pUb1icada a port~ria n2 1 176, de 25-10-951, do Ministro da Agricultura
que ~xpede instruçoes re1ati!as aos exames de sufi~iênci~ especiais para o~
bençao do diploma de conc1usao do Curso de rniciaçao "Agricola, para maiores
de 17 anos.

,

5 - E publicado o Decreto n2 30 133, de 5-11-951, que altera dispositivo do Decreto ng 28 503, de 14-8-950, que cria o distintivo do "curso superior
de
Guerra", da Escola Superior de Guerra.

,

5-· E publicado

o Regimento

,

da Escola Nacional de ~uimica.

7. - É publicado o Decreto ..•
nQ 30 127, de 3/11/951, que aprova o Regulamento
ps Centros de Instruçao de Oficiais de Reserva da Marinha (CIORM).

para

13 - É publicada a portaria n2 980, de 9/1l/9íl, do Ministro da Viação, que aprov~ projeto e Orçamento para ! con~truçao ~e uma escola para filhos de 0perarios da Estrada de Ferro Sao Luis-Teres~na.
13 - É pub1icada a portari~ nQ 1 178-A, de 26/10/951, do Ministro da Agricul~ura
que aprova as instruçoes para o runcionamento do Curso Avulso de Extensao
sôbre Febre 4ftosa, ass!nadas pelo Diretor dos Cursos de APerreiçoamento,
Especia1izaçao e Extensao.
14 - É publicada a portari! ng132, de 7/11/951, do Diretor do Instituto Rio Bran
co, que baixa instruçoes para os exa~es finais do"curso de APerfeiçoamentode Diplomatas.
14 - É publicada a portari! n2 133, de 8/11/951, do Diretor do Instituto Rio Br~
co , que baixa ãns ta-uçoes para os exames finais do primeiro ano do Curso de "
preparação à Carreira de Diplomata.
,

14 - É pub1icada a Re~olução,ng 2, de 25/1/951. do Conselho universitário,
que
regula a concessao do titulo de proressor-adjunto a ass~ente de ensino do
cente-livre.
17 - É publicado o Decreto n2 3°.160, de 12/11/951, q~e concede reco~ecimento
aos cursos de Ciências sociais, Geografia e Historia e Letras C1assicas da
Faculdade de Filosoria e Letras de JUiz de Fora.
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17 - É publicado o Decreto nQ 30 159, de 12-11-951, que rixa prazo para observ~
cia do disposto no Decreto-lei nQ 2 316, de 18/6/940, que dispõe sôbre
a
realização de concursos, nos estabelecimentos isolados de ensino superior.
19 -

É

publicado
ordinárias

o Decreto nQ 30 166, de 14-11-951,
á entidades desportivas.

que concede subvenções

extr~
,.

20 - É publicado o Decreto nQ 30 152, de 9-11-951, que altera as Tabelas l~ericas ordinárias e Suplementar da universidade do Brasil.
21 - É publicado o Decreto nQ 30.179, de 19-11-951,
de ~i1me~nacionais.

que dispõe sôbre a exibição

21 - É publicado o Aviso nQ 789, de 16-11-951, do Ministro da Guerra, que suspe!!
de, temporàriamente, a exigência. constante do n s 3, do parágrafO Único, dó
N' de Saude dos Candidatos a
" matricula
artigo 10 das "Normas para a Inspeçao
nos Estabelecimentos de Ensino do ExérCito", em 1 952.
21 - É puhLãcada a portaria nº 1 008, de 12-11-951, do Ministro da Educação, que
designa o Professor Anisio Spinola Teixeira para exercer as funçoes de Se ,
~,
.
cretario Geral da Comissao lns tituida. para promover a Campanha N~wJ.onal de
,.
Aperfeiçoamento de pessoal de nivel superior.
,

~,

N

22 - É publicada a Lei nQ 1 469 "BIf, de 16-11-951, que reconhece
,.
plic~ o Instituto Brasileiro de Historia da Medicina.

24 -

de utilida.de P~

É publicado o Decreto nQ 30 180, de 20~11-951, que concede reconhecimento
,.

.

,.

aos cursos de farmacia e odontologia da Faculdade de Farmacia
~
,.
de Goias, com sede na capit~~ do Estado de Goias.

e Odontologia

27 - É publicada a portaria ns 1263, de 21-11-951, do Ministro da Agricultura,
que institui, no Serviço de Economia Rural, o registro de professôres
dis
escolas e cursos de classificadores de produtos e matérias primas"de origem
animal, mineral e vegetal.
28 - É publicada a Portaria nQ 30.141, de 6-11-951, que concede reconhecimento ao
curso de ciências econômicas da Faculdade de Economia do Rio de Janeiro,com
sede no Distrito Federal.
28 - É publicado o Decreto nQ 30.217, de 28-11-951,
.."
gu~~ento
para o colegio Naval.
~

que altera dispositivos
~

-

do Re

29 - E puhLãc ada a portaria. nº 1 023, de 21-11-951, do Ministro da Eduo açao , que
expede instruções relativas a vestibulares, matricv~a, regime escolar e outras atividades nos cursos de formação profissional das escolas industriais
e técnicas federais, equiparadas e reconhecidas.
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II - ATOS DA ADIvIINISTRAÇAq DO DISTRI,TO FEDERAL, DOS ESTADOS E DOS TERRIT0R:I~.

,

,

...

1 - E publicada a Circular nQ 13, de 31-10-951, do Secretario Geral de Educaçao
e Cultura, da Prei'eitura do Distrito Federal, que trata de um Curso de Orientação Educacional, que será ministrado em inglês, no Instituto Brasil-Estados unidos.
1 - É publicada a Lei nQ 83, de 25-11-951, do Estado de Sergipe,
,
Escola MUnicipal no Povoado Saco, em Aracaju.
1 - É publicada a Lei nQ 360, de 30-10-951,
deira do Estado de Sergipe.
1-

É publicado o Decreto nQ

que estabelece

que cria

os distintivos

uma

da ~

4 039,

de 31-10-951, do Estado do Rio de Janeiro,
~ue r,ooltrutura e estabelece finalidades para a Junta Executiva Regional de
,
Estatistica.

1 - são publicados Atos de 27-8-951 e 29-10-951, da Secretaria de Educação e~
, .
tura do Estado do Rio de Janeiro, que contratam professor de ensino primario e cassam subvenção a escola particular noturna no município de Teresóp~
lis.
2" - É publicado o Decreto nQ 4 041, de 1-11-951, do Estado do Rio de Janeiro
,
que denomina "Coronel Felipe pinheiro" esoola no munilê1pio de são Pedro d'A,!
deia.
2 - É publicado Ato de 27-8-951, da Seoretaria de Educação e Cultura do Estado
"
,
do Rio de Janeiro, que contrata proi'essôra de ensino pre-primario e prima rio.
3 - É publioada a Lei nQ 648, de 30-10-951, da Câmara dos Vereadores do Distrito
~ederal, que cria, no Departamento de Educação Técnico-Profissional,
da Secretaria Geral de Educação e Cultura, duas Escolas Técnicas Proi'issiona.is.
3 - É pub1icada
to Federal,

a Lei nQ 649, de 31-10-951,
que cria

da Câmara dos Vereadores,

o uPlano de Contrução e "'Equipamento de Escolas

do Distr!
Primá •.

rias.
3 - Ê pub1icada. a Lei nQ 764, de 31-10-951, do Estado do Paraná, que autoriza a
abertura de credito especial na Secretaria de Agrioultura, para subvençao a
,
. ,
Esoola Superior de Agricultura e Veterinaria do Par~na.
4 - É publicado o Ato n2 3 506, de ,3-11-951, do ,Governador do Estado
de Pernam...
buco, que designa o Promotor publico de Vitoria de Santo Antao para assinar
a escritura de doação de um terreno para a construção de uma Escola Tlpica
Rural.
,

4-=

H

,

É pub1icada a,., Lei n~ 1, 572, de 29-10-951, do Estado de Alagoas, que autoriza a concessao de auxilio aos conc1uentes
do Estado.

de 1 951 da Faculdade

de

Direito
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4 - É publicado

o Decreto n2 523, de 31-10-951, do Estado de Alagoas, que dispõe
sôbre o regime horário do expediente do Departamento Estadual de saúde do 00
,
'.
legio
Estadual de Alagoas e Oolegio
Estadual More1ra e Silva.

4 - são

publicados Atos de 3-11-951, do Governador do Estado do Rio de Janeiro,
que concedem diversas gratiricações de magistério.
,

H

-

publicado Ato de 30-10-951, da Secretaria de Educaçao e Cultura, do Estado
,
do Rio de Janeiro, que designa tecnico de educaçao para veriricD~ condições
,
,
de colegio no municipio de Nova Friburgo, que solicitou ou torga de mandato pa
ra o ensino normal.

4 -E

-

4 - são

publicadas as Portarias nQs. 1 113 a 1122, de 30-10-951, da Diretoria de
,."
"
,
Educaçao pre-primaria e Prim~!a, do Estado 'do Rio de Janeiro, que designam
inspetor de alunos, diversos proressôres adjuntos e suspendem o ensino na e~
,
,
cola Rosa Machado, no municipio de pirai.

4 -É

publicado o Edital de 10-9-951, da Secretaria de Educação pré-Primária e
Primária, do Estado do Rio de Janeiro, que baixa instruções para concurso de
remoçao de professores do ensino pre-primario e primario.
#ri

,..

,

~

,

H

,

5.- Sao publicados Atos de 1-3-951 e 1-10-951, do Governador do Estado do Ceara,
que concedem diversas bôlsas de estudo.

6·- É publicado o Decreto nQ 11.005, de 5-11-951, do Prereito do Distrito Federal,
que dispõe sôbre o regime a~~inistrativo do Teatro Municipal, instituido pelas Leis nQs. 619 e 620, de 24 e 25 de setembro de 1 951, respectiv~~ente.
6 -

do Estado do Piaui, que eleva à cate
goria de Grupo Escolar, as Escolas Reunidas "Antoni1)oFreire" de Canto do Bu+
,
riti.

6 -

são publicados Atos de 1-3-951, 1-7-951, 21'-7-951, 1-10-951, 19-10-951 e 26,
"
10-951, do Governador do Esta,do do Ceara,
que concedem diversas bolsas
de e,!!
tudo.

É publicada

a Lei nQ 486, de 25-10-951,

6 - É publicado o Decreto nQ 163, de 26-10-951, do Estado de Pern~~buco, que de~
tina a bô Lsa escolar Lns tituJ.dapelo Decreto-lei n e 1 136, de 2-5-9~.5, ao c~
teio de éstudos em estabelecimentos de ensino secundário, normal, comercial é
supe~ior, sob a fiscalização federal ou estadual.
6 -

É pup11oado

O Ato nQ 3 510, de 5-11-951, do Governador

do Estado de Pernam~
dá

,
"
co, que abre credIto especial, como auxilio à Quinta Jornada Brasileira
puericultura e Pediatria, a realizar-se em Recife.

6 - É pub1icada a P9rtaria nQ 1 956, de 3-11-951, da Secretaria de Educação e Cul
tura do Es tado de Pernarllbuco,que determina que os pr-or es aôr-os
inseri tos no'
concurso de 4ª entrânoia afastem-se de suas r1.U1ções,logo após a aplicação
, .
dos testes pedagogicos.

,

6 - E publicado Edital de 1-10-951, da Faculdade de Medicina da Universidade do
Recire, Estado de pernambuco, sôbre o concurso par~rovimento
do cargo
Professor catedrático da cadeira de Histologia e Embriologia Geral.

de
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6 - É publicaàa a portaria n~ 595, de 5/11/951, da Secretaria de Educação ~9 E~tado de Minas Gerais, que institui no serviço
de
Orlentaçao Tecnica do E9sino Primario e Normal das Zonas Rurais
o ns~tor dos Clubes Agrico1as das Escolas Rurais" ~ e baixa ãns>
truçoes reguladoras do seu funcionamento.

6 - É publi9ado Ato da Secretaria de Educação, Departamento

de Ens!
no frimario, do Estado de Minas Ger~is , que institui a denomi~
naçao de "co:')onelFe1icio Mirandalt as escolas reunidas de Jagua
rassu, municipio de S. Domingos do Prata.
~

6 -

É publicado o Aviso de 5/11/~5l, do Departamento de Educação,do
Est~do de Minas Gerais, que estabelece normas para exames e pro
moçoes nos cursos primarios.
~

6 - são publicados Atos de 5/11/951~ do Governador do Estado do Rio
de Janeiro~ que~concedem divers~s gra~ificações ge magistério e
nomeiam professora de ensino pre-primario e primario.

7 -É

pub~icada a Lei n~ 1 12~,de 6/11/951, ~o EstadoHdo Oeará~ gue
autor1za a aber~~
de credito destinado a.conclusao de ~ predio onde funcionarao uma escolá, ..
uma biblioteca e um ambulatorio.

7 - são

pub1icad9s Atos de 1/3/951~ e 1/lO~951, do Governador
tado do Ceara, que concedem diversas bolsas de estudo.

do E~
.

7 -É

publicado Ato de 1/10/951, do Governador do Estado do ceará,
que designa professor~do Instituto de Educação do Estado, para
estudar a reorganizaçao do Ensino Normal Rural.

publ~cado o Aviso n~ 4, de 5/11/951, do Departamento de Ensino
secundario e Superior, Se~viço de Educação 'de Adultos, do Estado de Minas Gerais, que da instruções p~a verificação do rendi
mento escolar dos cursos de altabetizaçao.

7 -É

7 - são

publicadas as Instruções de c6ncurso de 6/1°/951, do Departamento de Educação do Estado de Mi9as Gerais, para provimento
interino do cargo de professor primario, regente de classe.

publicados Atos de 6/11/951, do Governad~r do Estado 90 Rio
de J~,eiro, que concedem diversas gratificaçoes de magisterio.

7 - são
7 -É

pup1icada a C}rcular n~ 39~ s/d, da Diretoria de Educação Pré
Primaria e primaria do Estado do Rio de Janeiro~ que trata
da
instalaçao das colonias de ferias, am Friburgo e cabo Frio.
-

A

'

8 - É publicada a portaria_n2 91, de 5/11/951, do Diretor Geral

do
Departamento de Educaçao e Cultura do Amazonas, mandando insere
ver nessé Departamento a Escola ttSilvia" de Corte e Costura
Bordado e Flores.

e

8 - É publicado,o Decreto n~ 1 035, de 6/11/951, d9 Estado do Ceará
que abre credito especial ao titulo Edúcaçao PUblica.

8 - são publicados Atos da Secretaria de Educação, do Estado de Minas
, Gerais, que designam inspetores. escolares, professôras primarias.

8 - são publicadas as po~tar.ias n2S. 1 916 a 1 919, d~ 6/11/951, da
secretaria de ,ducaçao e Cult~a do Estado do Espirito Santo$,
que concedem varias gratificaçoes
diretores de grupos escolares.

ª
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9 - É publicada a Lei nQ 491, de 26-10-951, d2 Estado do ~ia~i, co~
siderando de utilidade publica a Associaçao de proteçao a Mater
nidade e à Ini'ância ItNapoleão Laureano", de pio Nono.
9 - É pUblicada a Lei nQ 499, de 26-10-951, d2 Estado do ~ul,
que
r~conhe~e de utilidade ~ubli~a ~ Associaçao de proteçao e Assi~
tencia a Maternidade e a Infanc~a de S. Raimundo Nonato.
.

"

9 - ÉJPublicado o Aviso nQ 9, de 5/11/951, da Secretar~a deAEduca çao, do Estado de Minas Gerais, que faz recomen~açoes
solenidade da entrega de diplomas do curso primario.

sobre
.

a

9 - É publ~cada a portaria na 592, de 31/10/951, do Depar~~ento
de
Educaçao do Estado de ~inas Gerais, que baixa instruçoes regula
doras do concurso,de titulos para provimento interino do cargo~
de professor primario, regente de classe.
9 - É publicado Qê:J)écreto
".na,·4043, de ª/11/951, do Es tado do Rio de
Janeiro, que declara de utilidade publica terreno para construção de um grupo escolar, na cidade de Trajano de Morais.
9 - são publicados Atos de 8/1*/951, do Governador do Estad9 do Rio
de Janeiro, que concedem varias grati.ficações de magisterio,
9 - É publicado o Decreto,na 136, de 7/11/951, do Esta~o de santa.
catarina, que abre credito especial para auxiliar a co~egaçao
das Irmas da Div1na Providenci~"n~
reconstruç~o da Pred~o ESc~
lar da Vila de Itapiranga, mun~cipio de Chapeco.
#IIt#

.,.

.",

•

10 - É pUblicada a Lei n2 654, de 9/11/95*, da câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que concede &1pCi1io de-·Cr$ 350 000,00
ao
Teatro do Estudante, pela ~ealizaçao, em 1 949, da temporada
do Teatro EXperimental de Qpera.
10 -

É public~da a ordem de_Seryiço na 7, de 9/11/951, do Diretor do
Departamento de Educaçao Tecnico-Profissional, da prefeitura do
Distrito Federal, que baixa instruções para os exames de admissão aos curs2s gfnasiais das Escolas subordinadas ao Departame~
to de Educaçao Tecnico-Profissiona1.
,

10 - E,publicado o Dycreto n2 1 399, de 22/10/951, do Estado do Ceara, que abre credi~o especial dest~nado ao pagamento de,venci mentos, gratificaçoes e substituiçoes devidas a funcionarios
e
professôres da Secretaria de Edmcação e cultura.
10 - É publicada a Lei n2 416, de 7/11/951"do Estado do Rio Grand9
do Norte, qU2 reconhece de utilidade publica a Escola Ambulatorio padre Joao Maria, sediada em Natal.
10 - É publicada a Lei na 417, de 7/1l/951"do Estado do Rio Grande
do Norte, qae reconhece de utilidade publica o,Patronato de pon
ta Negra, situado na vila do mesmo nome, municipio de Natal. ~
10 - É publicada a Lei n_ 419, de 7/11/951"do Estado do Ri2 Grande
do Norte, que reconhece de utilidade publica o Curso Sao Jorge,
sociedade civil situada na cidade de Natal.
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10 - É publicada a Lei nQ ~ 278, de 9-11-951, do Estado ~e Pernambuco, que autoriza a abertu~a de credito suplementar para confecçao de testes pedagógicos,
melhor~ento
de educação, etc.
10 - É publicada a Lei nQ 1 340, de 8-11-951, do Estado do Rio de Janeiro,
abre orédito especial destinado a indenização dai professôra.
N

10 - Sao publicadQs Atos de 9-11-951,~do
que concedem diversas gratificaçoes

que

Governador do Estado do Rio de Janeiro,
de magisterio.

+

11 - É publicada a Lei nQ
279, de 10-11-951, do Estado de Pernambuco, que auto
riza a abertura. de credi to para a cons trução de um grupo escolar no Ibura -;
em Recife.
12 - são publicadas as Leis nQs 597, 598, 599, ~oo e 901, de 6-11-951, do Est~do
de Santa Catarina, que aut9rizam a aquisiçao de ar~as de terra, por doaç~o,
respectivmnente, nos municipiosde: Tijucas, Jaragua do Sul, Turvo e Timbo.
13 - É publicada a Lei nQ 655, de 12-11-951, da Câmara dos Vereadores do Dis~ito
Federal, q~e consigna nos orçamen~os de 1 952, 1 953 ~ 1954 uma s~bvençao p~
ra conclusao de obras de construçao do Ginasio no Estadio Mara.cana.
13 - É publicada a ~ei nQ,l 127, de 6-11-951, d2 Estado do Cear~, que autoriza a
abertura de credito a Secretaria de Educaçao e Cultura.
,
,
13 - E publicado o Ato de 1-3-951, do Governador do Estado do Ceara, que concede
bôlsa de estudo.
13 - É publicado o Ato nQ 3 572, de 12-1t-951, do Governad~r do Estado de Pern~
buco"que autoriza a abertura de cr~dito suplementar a confecção de testes~
pedagogicos, melhoramento de educaçao, etc •

..•

13 - Sao publicados,Atos de 12-11-9í1,
que concedem varias gratificaçoes
13 -

do Govern~dor do Estado
de magisterio.

do Rio de Janeiro,

É publicado Ato de 14-9-951, da Secretaria de Educação,e Culyura do Est~do
do Rio de Janeiro, que contrata professor

de ensino pre-primario

e primario.

13 - são publicados os Decretos nQs. 131, 132, 134, e 135, de 23-10-951, d6 Esta
do de"",santaCatarina, que faz~m cessar o funcionamento dos cursos de alfabe
tizaçao da Campanha de Educaçao de Adultos e Adofescentes Analfabetos,
,do
M.E.S!, localizados"respectivam~nte,
em Santa ~idia, mynic1pio de Itajaij
Estaçao km 34, mun}cipio de Itaiopolisj Itaguaçu, municipio de F1orianopo 1is; Areias, municipio de Biguaçu.
13 - É publicado o Decreto nº 138, de 23-10-951, 9-0 Estado de §anta Catarina, que
transfere para a localidade do Em. 63, municipi9 de Tubarao, a Egcola Mista
da Margem Esquerda Rio capivari, no mesmo municipio.
,
13 - E publicado o Edital de 7-11-951, da Secretaria do Liceu Nil0 Peçanh!, do
Estado do Rio de Janeiro, que abr~ inscrições para o exame de admissao no
curso normal, seguindo·se instruçoes para o referido exame.
14 - É pub.LLc ada a portaria nº 614, de 13-11-251, da Secretaria de Educação, do
Estado de Minas Gerais, que da denominaçao de I/c}'osefina
Vieiralt às escolas
reunidas da sede dis,trital de Santa Ri ta, municipio de Caratinga.
14 - É publi9ada a Lei nQ 1 343~ de 1?-11-951, do Estado do Ri2 de Janeiro, que
abre credito especial dest1nado as despesas com a delegaçao Estadual do I
congresso Brasileiro de Folclore; re~~izado na Capital Federal.

14 - É publicada a Lei nQ 1 344, de 12-11-951, do Estado do Rio de Janeiro,

que
retific~ no orçamento vigente, nome do centro de puericultura. contemplado
com auxilio financeiro.

14 - são publicados Atos de 13-11-951~ do Governad9r.do Estado do Rio de Janeiro,
que concedem diversas gre.tificaçoes de magd st er-í,o ,
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15 - É pUblicada a Lei nQ 38, de 7-11-951, do Estado de Sergipe, ~ue altera
a
Q
Lei n 41, de 7-6-948, que trata do ensino religioso no curriculo escolar.

15 -

É publicado o Decreto nQ 3 638, de :14-11-951" do Estado de Minas Gerais,
que cria um grupo escolar na c Ldade de Sete Lagoas" e denomina-o
8es vasconce1osll•

"Dr. Uli..Cf-

15 - É publicado o Decreto n2 3 639, de 14-11-951, do Estado de Minas Gerais,
que cria um grupo escolar no póvoado de To1edo, dis tri to de passos, e den~
mina-o "coronel Francisco da Silva Maiall•
,

•

N

•

'

15 - E publicado Ato da Secretarla de Educaçao, Departamento de Ensino pr~mari~
do Estado de Minas Gerais, que denomina "JUce1ino KUbltschek de Oliveira It
às escolas reunidas de Bananal, municlpio de Virgolândia.
Jtl3A

15 - sio pU91icad~s as portarias nQs, 1.127~de 12-11-951, da Diretoria de Educa
çao pre-primaria e Primaria, do Estado do Rio de Janeiro, que designam ins
petores de alunos e diversos proressôres para grupos escolares.
-

,..

,

,.

15 - E pU91icada a P9rtaria nQ 1 132, de 12-11-951, da Diretoria de Educaçao Pr~
primaria e Primaria, do Estado do Rio de Janeiro, que transfere escola no,
municipio de Natividade do Carangola.
15 - são publicados,Atos de 14-11-921, do Govern~dor do Estado do Rio de Janeir~
que concedem varias gratiricaçoes de magisterio.
17 -

É publicada a Lei nQ_658~ de 16-11-951, da câmar~ dos Vereadores do Distri
to Federal, que dispoe sobre a montagem de uma rede de Teatros.

17 - É publicada a Ordem de Serviço nQ 7" de 12-11-951, do Diretor do Departamen
to de Educação de Adultos, da Prefeitura do Distrito Federal, que dispõe só
bre provas parciais, finais e orais.
17 - É pub1icada ~ Ordem de Serviço n s 8, de 12-11-951" do Diretor "do Departamen
to de Educaçao de Adultos, 9;11 Prefeitura do Distrito Federal, que determi:"
na a escala para a realizaçao das provas rinais dos alunos do C.P.S.
17 -

É pUblicada a portaria nQ 217, de 16-11-951" do Governador do Estado de Ala
goas, que a~toriza o ~iretor de Edusação a ~ovimentar verbas,do orçam~nto,destinadas a construçao e conservaçao de predios e~colares, a aquisiçao de
material e despesas de pessoal para obras de interesse do ensino.

I? - É publicada a Lei n2 535, de 14-11-951, do Estado do,Espir1to Santo, que au
bor-Lz a a construção de uma escola de pesca, no municipio de Aracruz, com ã.
denominação de "Escola de Pesca Caboclo Bernardo".
.
17 - É publiçada a Lei nQ 1 348, de 15-1f-951, do Estado do Rto de Janeiro, que
abre credito espec~al para at ençer as despesas de "EXercicios Findos 11 , inclusive gratificaçoes de magisterio.
~

N

17 - ~ publicado o Edital de 12-11-951, da Secr~taria de Educaçao e Cultur!, do
Estado do Rio de Janeiro, que abre inscriçoes para o exame de adaptaçao de
proressores dlplomados por outras unidades da rederaçao.
"..

•

H

~

17 - são publicados Ato~ de 16-11-951, 9;0 Governador,do Estado do Rio de Janeiro, que concedem varias gratificaçoes de magisterio.
18 - são p~blicadas as Instruções de Concurso, de 17-11-951, do Instituto de Educaçao do Es~ado de Minsas Gerais, para proyimento eretivo do cargo de p~
ressor catedratico da cadeira de fisica e quimica.

'
19 - E"'publicada a Resoluçao n9 22, de 1 6 -11-951, do Secretario
Geral de Educaçao e cultura, da prefeitura do Distrito Federal, que cria e instala a escola 26-13 - "F:!:,ota
pessoa", situada à rua J, em Costa Barros, no Distrito
Federal.
~

N
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19 •.É publicada a Ordem de Serviço nº 80, de 17-11-951, do Diretor do Depart~m~nto de Educação Primária, da p~ereitura dONDistrito Fedenal, que dispoe
sobre provas de exames de ~romoçao e conclusao dos cursos elementar e complementar das escolas primarias.
19 - É publicado o Aviso nQ 7, de novembro de 1951, do Departamento de Ed~cação
de Adultos, da Prereitura do Distrito Fed~ral, que expede as instruçoes ~
rais para as provas de exame de l~ e 2~ series.
20 - É publicado o Decreto nº 140, de 31-10-951, do Estad2 de Santa Catarina ,
que suspende p funcionamento do curso de alrabetizaçao, da Campanha de Edu'
cação de Adultos e Adolescen~es Analfabetos do H.E.S., localizados no Que~
tel do 5Q BE~ na cidade de Porto uniao.
21 - É ...•
publicada a Resolução n s 23, de 19-11-951, do secret~io Geral de Educaçao e Cultura, c19-Pr-ef'e íbur-a do DistI'ito Federal, que aprova os Estatutos
da Cruzada de Saudeo
21 -

:8

pub'Lâ oada a Lei nº 174, de 20-11-951J, do Es tado do Amazonas, que abre cre
di to especial para pagamen to da su~nçao concedida à Escola "21 de Abril ti ;
da cidade de Man aus ,
-

21 • É publicada a Resolução,de 31-10-951, dó Gov~rnador do Estado do ceará, que
transfere a e8901a do Si tio Jv~"ema, do municipio de Bai.x:i0:l
para Ipaurnirim,
no mesmo munãc í.pão,

21 - são pub1icadas as Leis nºs. 1 292, 1 293 e,l 295, de 20-11-951, do Estado de
Pernambuco, qlleautorizam a abertura de c~editos, sup Lçmen tar- e especial,
para atender as despesas com as comemoraçoes do centenario do Historiador
Francisco Augusto Pereira da Costa e outras finalidades.
21 -

É publicado o D~creto nQ 526, de 20-11-951, do Estado de A1agoas, que incor
para à legislaçao do ensino normal do Estado dispositivos do Decreto-lei ~
o 53O , de 2-1-94
16' , e da outras providencias.
redera 1 nº o
A

21 - É Pvblicada a Portaria nQ 42, de 16-11-951, do Diretor da Escola Técnica ªe
comercio dy Sergipe, que determina a obrigatoriedade dos exames de admissao
ao Curso Tecnico da referida escola.
fY

"

,

21 - A Diretoria de Educacao Pre-Primaria e Primaria, do Estado do Rio de Janei
ro, baixa reco~endaçoes sobre a realizaçao dos ex~~es nO$ estabeleci~entos
de ensino primario do Estado.
~

A

-

-

,

22 - A publicado Q Ato de 2-11;951~ do Governador do Estado de fern~~buco, que
autoriza professor catedratico da 5~~cadeira de Zoologia Medica e Parasito
logia, da Escola Superior de Veterinaria de Pernambuco, J;ara fazer um cur";
so de P~tosa, no Instituto de ~iologia Animal, do Ministerio da Agricultura.
22 - É publicada a Le~ nº 379, de 23-11-951, do E~tado de sergipe"que
autoriza
a abertura de credito especial para a conf~ao da Carta Geografica de Sergipe.
22 - É publicado o Decreto n s 4, 01.~9,de ?1-11-95}., do Es tado do Rio de Janeiro,
que declara de u-l;ilidadepublica, varios imoveis destinados à construção de
um prédiO escolar na cidade de Niteroi.
22 - são publicados Atos de 21-l1-951~ do Governad9!' do Estado do Rio de Janeiro,
que concedem diversas gratificaçoes de magisterio.
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23 - 'É publicada a Ordem de Se~viç9 nQ 8, de 22-11-951, do Diretor
do Deuartamento de Educaçao Tecnico-Profissional, da Prefeitura do Distrito ~ederal, que dispoe sobre a realizaçao dos exames de
admissão à lª serie do curso ginasial.
•

N

A

H

23 - são publicados Atos de 2?-11-951, do Governador do Estado de
PernMabuco, que abrem creditos~ sup1ementar,e especial, para ~
tender às despesas com as comemoraçoes do centenario do historiador
Frro1cisco Augusto Pereira da Costa e outras finalidades.
23 - É publicado o Decreto nQ 3 645. de 22-11-951~ do E~tado de Minas Gerais, que abre, à Secretaria de Educaçao, credito suplementar.
23 - É publicado o Decreto ..
nQ 3 647, de 22-11-95!, do ,Estado de Minas Gerais, que abre a Secretaria de Educaçao credito supleme~
t ar ,
23 - são publicados. tos de 22-11-951, do Estado do Rio de ~aneiro,
que demi tem, exoneram e Lo tam professor do ensino pr Imar-Lo ,
23 - É publicado Atp de 22;11-951; do E~tado do Rio de Janeiro, que
outorga mro1dato a oolegio no municipio de Nova Friburgo, para,
anexo ao mesmo, funcionar escola normal.
24 - É publicada a Ordem de Serviço
n2 9, de 23-11-951, do Biretor
""
~
do Depart~~ento de Educaçao
Tecnico-Profissional,
da Prefeitu
ra do D~strito Federal, que dispoe sobre exames de admissao a pri~
meira serie do Curso Ginasial.
rt#

".

,..,,,

_

24 - são publicadas as Leis nss , 4l~o, 441, L142 e 4l~3, de 23;11-951"
,
do Es tado do Rio Grand~ do Norte, que denominara: DI'. Mario Negocio a Escola. Ru;:al de Rosario; D~semb9.!'gadorSinval M. Dias a EScola Rural de piloes; e Dr. Napofeao Laureano a Escola Rural
de
Ifcurrais velhos"" tôdas do municip~o de Al~xandria, e ainda consid~
r-ade utilidade publica o Cen tro Li tero Esport1 vo de IVIartins,r-espec
tiva."11en
te.
-

24 -

É publicado o Edita~de

16-11-951, do Diretor da Escola de Engenharia~da universidade do_ReCife, Estado de Pernmnbuco, que
baixa instruçoes para as inscriçoes como candinato ao Concurso
de
catedrático da Cadeira de Estradas de Ferro e de Rodagens.
24 - É publicado o Edital de 19-11-951, do Diretor da Escola de EngenhariaHda universidadeHdo Recife, Estado de Pernambuco, q~e
baix~ instruçoes para inscriçao como candidato ao concurso para Catedratico da Cadeira de Quimica Tecnológica e Analítica.

367, de,21-11-951, do Estado de Sergipe ,
que considera de utilidade publica a "sociedade de Cultura }J.'tlstica de Sergipelt e o ttCoral Genaro Plechtl da cidade de Cap eLa ,

~~ - É publicada a Lei n2

24 -

É publicada,a Lei nQ 368, de 22-11-951, do Estado de NSergipe,

que abre credito especial para o pagamento da subvençao concedida ao Orfanato da Sociedade Santa Terezinha.
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24 - É puplicado O E~ital de 19/11/951, da Diretoria de Educação pré
prim~ia e frimaria'Ndo Estado do Rio de Janeiro, que abre 1ns~
truçoes e--da instruçoes para os cursos do I.N.E.P.
24 - S~o publicados Atos de 17/11/951, do Governadot do Estado
, do
Rl.o de Janeiro, que concedem varias gratificaçoes de magisterio.
24 - É pub~icada a Lei llQ 801, de 22/11/251, do Estado do Paraná,que
aubor-Laa a concesaao de uma subvençao anual ao Curso de Legisl!;
ção Sindical~ e do Trabalho.
,
24 - É pubticada a Lei nQ 802'Nde 22/11/95+, do Esta~o do parana,que
abre a Secret~ia
de Viaçao e Obras Publicas gredito especial
para construçao de um grupo escolar, no municipio de Mandaguari.
24 - É publicada a Le~ n2 803, de 22/11/95l~ do Estado do p~raná,que
autoriza abrir, a Secretaria de Educaçao e cultura, credito es·
p~cial para aquisição de terreno, destinado à construção do ~inasio de esportes da Liga Esportiva de ponta-Grossa.
24-

É publicada

24 •

É pub1icada a Lei nº $05, de 22/11/951, do Estado d2 paraná,que

a Lei nº 804, de 22/11/251, do Estado do paraná,que
autoriza abrir à Secre~aria de V~açao e Obras públicas,crédito
especi~1 para construçao de edificio escolar, no municipio
de
S. Jose dos Pinhais.

autoriza abertura de credito especial para construçao
sa escolar em pinhais, munic1pio de piraquara..

de uma ca
-

24 - É pub1icada a Lei n2 802, de 22/11/951, do Estado do_paraná,que
autoriza abertura de credito especfal, para construçao de uma
casa escolar na Vila Jordão, municipio de Guarapuava.
24~.-É~_publicada ! Lei n2 809, de 22/11/951, 9-0 Estado, do paraná.,que
da denominaçao a grupo escolar, no municipio de Guarapuava.
24 - É pubticada a Lei ns 8101..•..
de 22/11/95~, do Estad9 do paraná.,que
. abre a Secretaria de Viaçao e Obras pUblicas, credito especial,
para aonstr~ção de um grupo escolar na cidade de Governador LUpion ou Guaira.
25 -

É pub1icada a Lei n2 1 297, de 24/,11/951, do Estado de pernamp~
co, que autoriza a abertura de credito especial para atender as
despesas da V convenção Nacional de Engenheiros, realizada
em
Recife.

25 - É publicada a Lei n2 76l, de 24/11/951, do Estado de Minas Gerais, que concede isençao do imposto de transmissão ftinter-vivos It à Faculdade de Medicina veterinária de JUiz de Fora.
25 - É publicado o Decreto n2 4 050, de ~/1*/95l,
do Est~do do Rio
de Janeiro, que extingue o Curso Secundario do municipio de
cambuci.
27 - É publicada a ordem de serviço N2 82, de 23/11/951; da Diretoria do Departamento de Educação Primaria, da Prefeitura do Distrito Federal, que dispoe sobre oportunidades de educaç~o para
os aJ.unos, de ambos os sexos, que concluem o curs o primario.
N

~

_
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27 - ~ publicado o Eç!ital n2 5, de 13/11/951, do Diretor do Departamento de Educaç~ de Adultos, da prefei~ura d9 Distrito Fe~eral,
~ue abre inscriçoes para os candidatos a matricula nos Ginasios
e escolas comerciais noturnas da Prefeitura.
27 -

É publicado o Edital n2 1 151, de 24/11/951, do Dir~tor da S.!.,
de orde~ do Diretor Geral do Departamento de Educaçao do Estado
do piaui, referente ao concurso para a cadeira de Sociologia Educacional da Escola Normal Antonino Freire.

27 - É publicada a Lei n2 468, de 27/11/951, do Estado do Rio Grande
do Norte, que eleva à categoria de Escolas Reunidas a Escola Isolada de Riacho de Santana.
27 - É publicada a Lei nQ 46~, de 27/11/951, do Estado do Rio Grande
Norte, que e~eva à cat9goria de Escolas ReU9idas a Esçola Isol~
da da povoaçao de ti Jose da Penha", do municipio de LUis Gomes,
com o nome de Escolas Reunidas "Vicente Fontes".
27 - É ~ublicada a Lei nQ 76ª~ de 24/*1/951, do Estado~de Minas GeraJ.s"que concede isençao do ilJtpostode transmissao "inter-vivos " a Sociedade Civil Edticandario S. Geraldo, em Itabirito.
27 - É publicado o Decreto n2 3 652, de 24/11/951, do Esta~o de Minas Gerais, que cria um grupo escolar rural, no municipio
de
Tres pontas.
A

27 - são publicados Atos de 25/11/951, do Governador go Estado do,
Rio de Janeiro, que concedem diversas gratificaçoes de magisterio.
28 -

É publicado o Ato n2 3 686, de,27/11/951, do Governador do E~
tado de Pernambuco, que abre credito para atender as despesas.
com a realizaçao da V Convençao NacJ.onal de Engenheiros.
N

~.

28 - É publicada a Lei n2 77l~ de 24/11/951, d9 Estado de Minas Geraisl que autoriza o Governo Q alienar imoveis, como terrenos
e predios de grupos escolares e escolas reunidas.
28 - É publicado o Decreto n2 4 951, de 27/11/951, do Estad2 do Rio
de Janeiro, qu~ aceita doaça9 de terr~no p~a instalaçao de u·
ma escola primaria, no municipio de Sao Joao da Barra.
28 - É publicado o Decreto n2 4 052, de 27/~1/951, do Estado do Rio
de laneiro, q~e declara de utilidade publica"tex-reno destinado a construçao de um grupo escolar, no municipio de Vassouras.
28 - É publicada a Lei nQ 814, de 26/11/251, do Estado do Paran"que
autoriza abrir à secretaria de~Viaçao e Obras públicas, credito
el}pecia1, de~.tinado a cons ta-uçao de grupos escolares, no municipio de Urai.
.
28 -

É publicada a Le~ n2 815, de 27/l~/951, do Estado do paraná,que
concede auxilio a escola no municipio

de Ipiranga.

28 - É publicada a Lei n2 816, de 27/11/951, do Estado do,paraná ,
que a~torlza abrir ao Departamento de Edificaçóes credito espe
cial..,1.~R.ara'.',~
. ..,.
construção de um,grup:o.escolar, na; cridàdd ,.~
~ p;or tio .AJQ,az
,onas •
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28 - É pub1icada a Lei nQ 818, de 27-11-951, do Est!do d9 parani,
que autoriza abrir ao Departamento de Edificaçoes cre~ito especial, destinado à construção de uma casa. escolar, no municipio
de
C ampo Largo.
28 - É publicada a Lei nQ 819, de 27-11-951, d2 Estado do
farani,
que autoriza,abrir à s~cretari~ de Educaçao e cult~a credit9 es
pecial destinado a c ons tr-uç ao de predio escolar, em Cornelio procopw.
29 - são publicadas as Leis n cs, 483, 484 e 485, de 28-11-951, do Estado d9 Rio Grande do ~orte, que, ~espectivamente, reco~hece, de
utilidade publica o Educandario Padre Fe1ix; denomina 'tDoutor Jose c-on
ça1ves \I a Escola Rural de Ri acho do Meio", em Alexandria, e eleva. ã.
categ9ria de grupo escolar as Escolas Reunidas da Vila de Panatis, n0
municipio de pau dos Ferros.
29 - ~ão publicadas as Leis n2s. 489, 49~492, de 28-11~95l, do Estado do ,Rio G-rande do Norte, que, respectivamente, reconhece de utilidáde publica o Teatro de f.•mador-ea de Natg.l; denomina de "senlitdor
Jção Câmara.H o Grupo Escolar do 'tSitio,Oliveira", e "Douj:;orMario Ne>
gocioU, a Escola Rural da.cidade de Luis Gomes, no municipio do mesmo
nome.

29 - são publicados os Atos nQs. 3 700 e 3701, de 28-11-951, do Gover
nadar do Estado de Pernambuco, que exoner~m professôrcs.
29 - É publicada a Lei nQ 1 353, de 28-1L-951, do Estado do Rio ~e J~
neiro, que aprova o Orçamento GeralNdo Estado, p8~~ o exercicio
de 1 952, inclusive Secretaria de Educaçao e oultura.

,

...

30 - E publicada a Resoluçao nº 32, de 29-11-95*, do Prefefio do Distr}to Federal, que !nstitui o Conselho Artistico doNDepartamento
de Historia e Documentaçao da Secretaria Geral de Educaçao e Cultura
da Prefeitura do Distrito Federal.
30 - são p~blicadas as Instruções,~nQ 16, s~m dat~, que,regul&m a rea
lizàçao do concurso de admissao e matricula a lª serie ginasial~
dos estabelecimentos que fazem parte do Instituto-de Educação da Prefeitura do Distrito Feder~l.

,

30 - E pub1icada

,

a Lei gº 207, de 29-11-951, do Estado do Amazonas ,
que transfere o c~edito aberto ~ela. Lei nº 741, de 27-9-950, p~ra auxiliar 9. onstr-uçao do ItEducandario N. S. das Dôresu, no municiç

pio de Man.lc or-e ,
30 - ~ publicada a Lei nº 208, de 29-11-951, do Estado do Amazonas,que
concede subvenção ao Ginasio do Perpetuo Socorro, de Ooari.
30 - ~ publicada a Lei nº 503, de 29-11-951, do E~tado do Rio Grande
do Norte, que cria Escola.s Isola.das no municipio de Currais No vos.
30 -É publicada a Lei nº 508, de 29-11-951"do Estado do Rio Grande
do Norte, que reconhece de utilidade publica o rnsti tuto "cônego Mon ce!", sediado na cidade de Santa Cruz.
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30 - ~ publicado. a L~i nQ 504-, de 29-11-9511. do Estado •.
do Rio Gr:mde
,do Norte, que da o nome de, ItTenente woao Fe11pe" a Escola Rural
do Si tio Monte Alegre, no municipio de Luis Gomes.
30 - É publicado o,Decreto nQ 3 65í, de 29-11-951, do Estado de ~inas
Gerais, que da nova denominaçao a escola normal em Itanhandu.
,
30 - E puçf.Lc ada a Portaria de 27-11-951, do Departamento de Ensino Se
cund9~io e Superior, do Estado de Minas Gerais,' que abre inscri~
çoes para cursos do I.N.E.P.
N

30 - são públicadas as portarias nQs.,l 137, 1 140 e 1t41, de 26-11951, da Diretoria de Educaçao Pre-primaria e Primaria, do Estado do Rio de Janeiro, que respectivamente i'az cessar &,portaria nQ~95,
de 8-6-951, que suspendeu o ensino em escolas do municipio de Pirai,
designou professor e elevou de categoria grt~po escolar.
N

3 541~, de 27-11-951, do Gover!,!adordo E'3
tado do Parana, que abre credito especial para aquisiçao do pr-e'--.
dio onde fun9iona o Gtnásio da Associação de Ensino Novo Ateneu, da ci
dade de cornilio Procopio.

30 - É publicado o,DecretonQ

111 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

5 - É pub'l í.cada a Lei nQ 378, ,de 26-10-951, da Prefeitura
Municipal de'
""""
Fortaleza, Estado do ceara, que autoriza concessao
de auxilio
a
ASSocl8.çao de Pr-obeç ao Q Ma.ternidade e a rnf'ancia de Messejana, da c a
pi tal.
•

H

N

"A

"

7 - É publicado o Decr-e to n Q 1 036, de 6-11-951, da frefei tura Munj.cipal ~e Fort~leza, E~tad9 do Ceará, que abre credito sup1emen
tar, inclus~ve para Educaçao Publica.
7 - ~ publicado o Ato n e 2 162, de 6-11-951, da Pre.feitiur-a1\1unicipal
de Reci.fe, Estado de Pernambuco, que comissiona redator interino
da Diretoria de Documentação e cultura, para, i'azer cur-so de Museu, na
EUropa.

8 - É publicado o Decreto nQ 1 032, ge 5-11-951, da Prefeitura Munici
p:il de Forl».1eza,Es tado dç ceara" que abr-e créditos suplementa. -::;
res, inclusive para Educação Publica.

,9 -

É

pubt.Lo ada a Lei nQ 27, de 31-10-951, da Prefei tur-aMunicipal de
porto, E~tado do Piaui, que cria uma Escol.a Municipal em fritara.s,
n~quele municipio.
A

'

9 - É publicada a Lei nQ 38L~"de 7-11-951, da.Prefeitura Muniçip 1,de
Fortaleza, $stad? do Ceata, que autoriza. a abertura de credito e~
pe~i~, para auxilia a excu~sao de alunos da Escola de Agronomia
do,
ceara.
11 - É publicado o Decreto nQ 35, de 17-10-951, da. Pref'eitura Municipal de Parati, Estado do Rio de Janeiro, que transfere escola de
localidade.
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~ pUblicada a portaria nº 16 ~ de 17-10-951, da Prereitura
11 - E
rati,
Estado do Rio de Janeiro,
que nomeia proressôra.

~ de Pa-

13 - É pub'Lãc ada a Lei n s 387, de •.l0-11-951, da prereitura
M'U.nioi~al.
de Fortaleza,
Estado do Ceara, que autoriza a abertura de credito especial,
para pagamento de b~cas examin doras dos concu~sos
de
cadeí.r-as do Ginasio Municipal de li ortaleza.
13 - É publicado o Decreto nº 1 040, d~ 12-11-951, d~ Prefeitura
Muni
cipal de Fortaleza, Esta.do do Ceara, que abre credito especial de
acôrdo com a Lei n2 387, de 10-11-951, par~ pagmnento das bancas 'examí.nador-aados conC1J~SOS
de cadeiras do Ginasio Municipal de Fortaleza.
13 - É publicado o Decreto nº 363, de 8-11-951, da pr~fei tura Municipal de Recife, ªstad9 de Pern8~buco, que abre credito especial
destinado à Escola Sao Luis •

..

13 - E publicado o Edi tal de 30-10-951, da P;-erei tura)vIunicipal
de Vas
s our-as, Es tudo do Rio de Janeiro,
que da ins truçoes para concur-F
so do provimento do cargo de professor da classe inicial.

- É pub'lLcada a Lei n s 1 504, de 9-ll-951~

da Prefei1iura
de Recife, Estado de Pernambuco, que concede o au~ilio
20.000,00 ao XIII Con3resso Brasileiro
de Esperanto.

1'.lunicipal
de ••.•••

Jl~ - É pubLãcada a Lei nº 1 505, de 12-11-951, da prefei:t1}ra I'.Iuniei pp~ de Recife, Estado de pernambuco, que concede aQxilio
de
cr::~50•.000,,00 ao Congresso de pediatria
e Puericultura,
que se realizou no periodo de L~ a 10 do mês de novembro de 1 951, na cidade de R~
cife.

14 -

É pub'lLcada a Lei nº 103, de 29-10-951, da pI'efei bur-a ,Municipal
de i'.1iracema, Estad2 do Rio de Janeiro, que retifica
a ar-ea desapropriada para constr uç ao do zrupo escolar IIBuarque de HazLU'eth".
I

,

#'J

.

1L~- E publicada ~ Res oLuç ao n s 205, de 1-11-951, da. Prefei tur9- Municipal de Nilopolis,
Est~do do Rio de Janeir01. qU9 abre credito
aupLemencar a di versas dobaçoes , inclusive Educaçao Publica.
17 - É publicada a Lei nQ 395, de 10-11-951, da Prefei tura ~1tmicipal
de Fortaleza,
Estado do ceará,- que in~ ti tui quatro prêmios
de
cr$ 500,00 para autores residentes
no Ceara.
21 - É public~l.(la a Lei nQ 206, de 13-11-951, da pr~fei tura Mtm:..cipal
de Maceio, Estado de ,Alagoas, que concede auxilio ao Or-fanat;o s.
Domingos, da capital.

" publicado o Decl"eto n s 35, da prefei tura Municipal de Ter~zo-.
"
21 - E
polis, Estado do Ri2 de Joneiro, que declara de utilidade
publica terreno para construçao de uma escola.
22 - É....
publicada a Lei n s 39, de 11-10-951, da Prefei tura ~;'1uniq,ipD.1
de
~oea do Acre, Estado do Amazonas, que autoriza a construçao
de
um predio para o funcionamento de uma Escola no lugar "J;~onteverdelt o
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22 - É pub1ioada ~ Lei n2 207, de 20-11-951, da prefeipura MUnicipal de Maoeio, Esyado de A1agoas, que conoede auxilio aos alu
nos concluintes do Co1egio Estadual de A1agoas.
22 - É pUb1icada ~ Lei n2 208, de 20-11-951, da Prefeipura ~ioipa1 de Maoeio, E~tado de A1agoas, que ooncede auxilio a De1egaçao Alagoana de Comercio.
N

28 - É publioada a Lei ns 256, de 27-11-951, da Pre1"eitUra MUnicipal de Belo Horizonte, Estado ge Minas Gerais, que orça a reoeita e 1"ixa a de~esa para o exeroicio de 1 952 (inclusive Departamento de Educaçao e Cultura).
28 -

É publioada , Lei n2 77, de 11-5-951, da prefeitura Munioipal

de Joaq~im Tavora, Estado do par~a, que autoriza atender de!,
pesas do Ginaaio Estadual de Joaquim Tavora, e abre, para "isto, cre
dito especial.
-

,
IV - NOTICIARIO
,
,
5 - E inaugurado, pelo Presidente Getulio vargas, no Distrito Fed!
ral, o Restaurante central dos Estudantes.
,

•

~

•

,

,

I

,

10 - Realiza-se a solenidade de entrega das oartas de oficio a 577
alunos das escolas do S.E.N.A.I.

14 - Noticia-se

a encerr~mento do I congressm E;traordinário
Campanha de Educandarios Gratuitos, em vitoria.

17 - rnau~a-se
no Mexico.

a II conferência

Interamericana

da

de Contabilidade,

26 - Notioia-se a abertura de novos cursos de educação de adultos
em S. Paulo.
29 - Noticia-se que 1"oi firmado acôrdo entre a união e o EStado de
Minas Gerais pelo qual e M,E.S. compromete-se a manter mil e
novecentos cursos de ensino primario supletivo naquele Estado.

N

N

A

seçao de,Documentaçao e rntercambl0 do Instituto Nacional
ES tudos pedagogicos, em Dezembro de ,,·1
951.
- Elza Rodrlgues, chefe da S.D.m.
- visto - 1~ril0 Braga - Diretor do I.N.E.P.
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