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~~ ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

Niterói, f/de ag'ôsto de 1950. 

axé 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de submeter à confirmação 
dêsse Ministério, para que possa produzir efeitos, cãº . 

soante prescreve o § 29, do art. 56, do Reéglamento d0' 

Ensino Normal do Estado, aprovado pelo Decreto Estamfifl 

2 n. 3.176, de 13, publicado a 29 de “junho de 19u7,o ato 
junto, acompanhado do processo que 1he deu origem, ex-~ pedido a 15 de fevereiro Élfimo, concedendo regime de 

mandato ao Ginásio Angrense, com sede na cidade de An- 

fig» 
gra dos Reis, para, anexa, funcionar uma Escola Normal 

“', — segundo ciclo —, que se deverá reger pelas legisla — 

«É: 
ções federal e estadual aplicáveis. 

Aproveito o'ensêjo para renovar a Vossa 

Excelência os meus protestos de elevada estima e dis - 
«. 

tinta consideração. 

A Sua Excelência o Senhor Doutor Pedro Calmon MunilLg ‘ 

tencourt, Ministro de Estado de Educação e Saúde.
. 

IBM. 
P. 725/50.
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sàº “ANGRG EXMO. SR. DR. asseio/9310 DE EDUCACAO :3I

~ cºxª OFICIALIZADO 449 && DQ RIO UM") JATÍEIROJ' 

ANGRA DOS REIS 
E. DO RIO 

O GINÃ& O ANGnJNSE, estabelecimento de ensino secun— 

dário, reconhecido o icialmente pelo Finisterio de Educacao e Saúde, 

tendo em Vista a imneriosa necessic ade da criação do ensino normal 

no mmhM ipio de ngra dos Reis, afim de atender'a todo o sHl'fldmi— 
-'» mange, que n; Io tem meios de fazer opnovimento de suas escolas primª 

rias vem, desejando prestar mais um serviço & coletividade, requee ,f 

rer a V. Exoia. a outorga de mandato para criar um curso normal do 

Eº ciclo, de acordo com os artigos QO, Al e ME e seu § unico da Lei 
Orgânica do Ensino Normal e de acordo com o artigo 33 e seguintes 

do decreto lei 1.758, de 20/9/u6 (Lei Org qanica do Ensino Normal Es- 

tadual) e conforme o artigo 53 e seguintes do regulamento do ensino 

normal, aprovado nelo decreto 3.176, de 20/9/U6. 

Na cidade de Angra dos Reis não eciste estabelecimen 
nl I 1 , to normal OIi ial e o requerente possue predio e ins <+ alações adequª 

l—" 

\ 
. . . das ao curso normal, esta adap ado as le s do engino em Vigor, tem 

corpo docente composto de brasileiros natos, idoneos e capazes, e

\ tem curso ginasial reconheCido. Compromete—se a sa tis azer as de— H) 

mais exig qen cias legais. Junta fotografias e atestados para instru—
A ir o presente pedido, podendo ainda atender o que mais for solic ta 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 
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O regulamento respectivo,no capitulo referente ao ensin 

normal mediante mandato5estabe1ece seja designádo um delegado dp 

Govêrno para verificar "in loco" as condições do eatabelecimento, 

finalmente emitindo parecer dentro de he d1as,no maximo. 

Para essa missão tem sido sempre designado um Técnico d 

Educaçaõ do Ensino Pré-primário e Primário,cabendo—me esclarecer 
que o municipio onde funciona a Escola Normal neste mencionada faz 
,parte da região a cargo do Técnico de Educação Dr. José Augºsto da 

camara Torres. 

Niteroi,11 de novembro de 19h9 
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- —-— 57 - "'-"'” .. Á/ f***-""T— CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA 
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PROCESSO FISCAL Fª E R Í o D O'" : " ' ' AVALIAÇÃO FISCAL— 

N.º____ ___________________ < 
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TAXA % VALOR D‘Q IMOVEL LOCALIZAÇÃO ho IMÓVEL. _, 
DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO : SAUDE 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

onnsãm: DE Buen“: szcnnwolnmo 

mo o: Jua-no. Chii "
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H () lªr~ 

.. ‘Portarta hºagu, de laêae junho de lquó 

. Concede reconhecinentoaao Ginásio 
.= Angrenee, de Anqra dos Reis.

& 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, 
de acôrdo com o diapoeto no artivo 72 dz lei orginice do ensino 
secun_xqrio e na portaria ministerinl nºãiz, de SQ de novembro de 
19L2, resolve: 

Art.1° - É concedido reconhecimento, sob rezime de inspe— 
são preliminar, ao Ginasio Angrenee, com sede em Angre dos Reis, 
no Esta o 10 Rio de Janeiro. , f- Art. 2° - A denominaçao do estabelecimento de ensino se- 

. cunlario ie que trata o artigo anterior continua a ser Ginasio 
dn renqe. 

Rio ie Janeiro, 19 de Junho de 19h6 

(a) Trnesto de Souza CampOs 
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VÚEDÉ 112,—: 

áÁº/º v “3 
MOM/Q, 

Pneu W W Maxi/Z) , 

do selo por verba conform. 

conhecimento RPÉZZ'ÁQÉQÉM Élcio ”nãº 
GOLETOBIA ESTADOA DB A ' RA DOS REIS 
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O\$ OFICIALIZADO &&~ 
ANGRA DOS REIS 

E. DO RIO 

€ . . ’ 
O Dr. Tarc151o Tuplnamba Gomes 

f*** 
“ . , . Inspetor Fedeval de an51no Secundar_o 

. , . Junto ao Glna51o Angrense « 

Mªl.

A 
Atesta que o corpo docente deste Estabelec1— 

* , . . mento e de comnrovada 1done1dade e vem desempenhando com real 

aproveitamento as sues atividades eeucaeíonaís. 
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ANGRA DOS REIS 
E. DO RIO 

\$ OFICIALIZADO 
Cb ~ 

O Dr. Tarc151o Tupinamba Gomes ' 

“ TI ' , I 
4 

.
. 

Inspetor Federal de ànSa Secundario 
k/Áízífáº 

. , . Junto ao G1nas1o Angrense ., 

“ar,—.

. 

Atesta que os senhores Prof. Sylvio de Castro 
' 

Galindo, Dr. Euclides Ferreira Gomes e Prof. Jair Natalilo 
( . '“ . Espindola Travassos resmectivamente professores de Geografia, 

. , . A . "' . . Historia e Portugues neste Estabelec1mento, sao bras1le1ros nª 
tos.
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~ ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PRÉ-PRIMÁRIA E PRIMÁRIA 

INSPETORIA DAla' 
______ REGIÃO ESCOLAR / % 

V/ f

/ MMO 
Em cumprimento da designagâo do Exmo. Sr. secre- 

P A R E C BIB 

terio de Educação e Cultura, visitei o GINASIO ANGRENSE, situado 

à rua da Conceição, nesta cidade de Angra dos Reis, afim de verif 
ficar as condições necessarias & outorgà de mandato pare funciona 

mento de um curso normal do 29 oiclo anexo ao mesmo estabelecimen 

te; 
O pedido se baseia no artigo 40 e seguintes da 

Lei ºrganica do Ensino Normal Federal e satisfaz ã exigencia do 

§ unico do artigo 42, pois o GINASIO ANGBENSE possue curso gina- 

sial oficialmente reconhecido, conforme prova existente no proces 

se. 
> , , _ 

O artigo 55 do regulamento aprovado pelo decreto 

3.176, de 13 de junho de 1947, estabelece es condições_necessári- 

as ;ºconcessão, pelo Estado, de mandato a estabelecimentos parti 
colares para funcionamento de curso normal. 

, «ª _ 
> > 

_

. 

_ 

Em primeirº lusar‘ .- ww 
gªg _ O GINASIO ANGBENSE ocupa um prédio adaptado, com frente pa- 

ra a rua da Conceição, na parte_residencial, do centro da cidade, 

tendo fundos para e rua Cel, Carvalho, onde se encgntra largo ten 

reno Que se presta, perfeitamente para a pratica dg jogos. e - 

ministramento de educação física, pois é uma area livre, plane e 

bastante apropriada. º prédio é alugado mediante contrato, ten— 

do 4 salas de aulas em funcionamento, com areas variaveis entre - 

30 e 40 m2. Alem disso, tem sala<de secretaria, sala de jogos e 

uma sala de fisica e história natural, tem uma area coberta de 

66 m2 e lugar para mais duas salas de sales, com area superior - 
8'30 m2, para serem construidas imediatamente após a primeira ne- 

cessidade; º GINASIO está plenamente mobiliade, com material 
moderna, revelando bom gosto e boa orientação. Tem a direção de



/z 32’ 

do Comandante Alfredo de Morais Filho (proprietario) e prof. Jair 
Hatalino Espindola Travassos (diretor), feito todos os esforços — 

possiveis para satisfazer todas as exigencias da legislação fede— 

ral do ensino, Fundado em 1946, vem progredindo de ano para ano, 

pois a matricula ascendente é um indice da consolidação do concei- 

to do ginasio perante o sul fluminenseª 

f1946 — 42-alunos 

1947 - 68
ª 

1948 — 83 "' 

1949 €98 'ª' 

_. 
1950 —l20 “ (previsão) 

. H 
O ginasio recebe alunos de Angra dos Reis, Parati, Han 

garetiba e Itaverâ e_ê amparado pelo governo municipal com uma « 

subvenção atual de Cr$ 12,000,00, º Estado, pela verba da Seer: 

taria de Educação e Cultura, destinou no organento vigente de 1959, 

uma subvenção de Cr$ 20.000,90. "Assim, verificamos que, alem de 

' possuir prédio e instalações adequadas, e GINÁS;OHA$CRENSE tem baj 

se reconomicaw_e apoio oficial que permitefa manunteneão eficiente 
do ensino e ampliação de suas atividades, para o ensino nprmal, — 

por exemplo, 
, ,., _ 

_ 

O corpo docente é bastante eric iente, sendo mesmo um - 
'dos melhores do interior, pois conta com professores e oficiais do 

Ministério da Marinha que servem na Escola Almirante Batista das - 

Neves,, ºs exames tem sido rigorosos e o Ginasio temf'ana de re— 

provar os alunos que de.fato não podem dar conta dos estudos,. — 

O professorado é todo constituido de brasileiros natos, os quais - 

se acham perfeitamente enquadrados nos preceitos da legislação vi- 
gente, alem de ser moral e profissionalmente idoneo,

, 

, 

O GINASIO ANGRENSE se compromete a manter o professor — 

fiscal que for designado pela autoridade estadual para fiscaliaar 
o ensino normal, A base economica do ginasiol, onde tudo é modes 

to porem feito com idealismo e dedicação, permitirá, como tem per— 

mitido até agora, o pagamento de remuneração condigna e satisfato- 
ria ao professorado.



MV 
Em vista do exposto, as aulas das tres series do curso 

normal poderãe funcionar, perfeitamente no prédio atual, apezar - 

de Que o mesmo ainda irá ser ampliado para atender a novas exigen 
cias; 0 professorado para as varias disciplinas do curso normal 

Será ºbtido sem grandes dificuldades, já tendo a Prefeitura Muni- 

cipal.§remetido dar uma subvenção suplementar Para atender a des- 

pesas com professores sapecializados do ensino normal; 
*

_ 

*_* Quanto, perem, 
a 

exigencia de uma escola primaria ane— 

xa, para demonstaaçãc e pratica do ensino, e GINASÍO ANGRENSE po- 

derá manter, mas cremos ser muito mais eficiente e facil a utili- 
zação do Grupo Escolar Lºpes Trovão, cujo prédio é moderno, pes- 
sue 18 classes, com varios níveis, dade e critério pedagogico — 

que preside à organização das mesnas classes. ' Alem disso, o pra 
fessorado do Grupo é competente e pode prestar todo auxílio às a- 

lunasemestras. 
,, . 

Q 
Grupo Escolar Lepes Trovão dista do GINASIO ANGRENSE 

mais ou menos 200 metros;, 
.

V 

. 
» 

Alias, o artigo 63, § unico, do regulamento do ensino 

corral permite que, "até que se opere“ & adbtagão das escolas pri 
marias anexas, “.a pratica de ensino poderá realizarfse nas esco- 

las ou grupos escolares oficiais, sob as vistas do professor res- 
ponsavel pela direção dos mesmos". 

_ , _ , , > 

_ 

O GINASIO ANGRENSE já está tratàndo de construir uq— 
dificio proprio e moderno; Aí então se poderá fazer a prática 
do ensino na escola_prhnaria_anexa ao curso normal. 

Crendo,_assim, haver esclarecido o orgão do Governo so- 
bre e referido processo, julgo cumpridq,a designação que me foi aj 
tribuida de acordo com o artigo 56 do regulamento do ensino normal 
e para finalizar declare que a criação do prumeiro curso normal no 
sul fluminense constituirá uma realização de grande alcance social 
e educacional, pois virá, trazer a solução futura do grave proble— 

ma da falta de professores para as nossas escolas primárias, as f 
quais permanecem meses e meses fechadas, á espera de que professa



preféssoras do norte do Estado e de minas Gerais se disponhan a 

preencher as vagas. 

º GGVerno Estadual deve dar todo amparo e facilitar 
tudo para que o Curso Normal do 29 ciclo que ora é pedido para 

Angra dos Reis seja uma realidade já em 1950. 

Angra dos Reis, 30 de dezembro de 1949. 

gíªó> 
__-& 

JOSÉ AUGUSTO DA €£s TORRES 

_ 

TECNICO DE EDUCAÇÃO

/
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A'VISTA DAS :NFORMAçõEs PRESTADAS PELO'GÉONIOO DE EDOOAÇÃOJBR, 

>CAMARA T®RRES,E BSS'BECUMENTSS QUE INSTRUEfl O PRESENTE PROCESSO,DÃO TE- 

NHO DUVIDA EM OPIDAR PELO DEFERIMENTO D0 PEDIDO DESTE CONSTANTE,PARA O 

EFEITO DE SER CONCEDIDO OUTORGA DE MANDATO DE ENSINO NORMALgDE 2ª 0:0Le 

AD GINÃSlG ANGRENSE,BE ANGRA DOS REIS. 

O Glméste EM APREÇO E RECONHECIDO PELO GDVERDO FEDERAL,POSSUE 

OORÉD DOCENTE IBGNEG,PRÉEIQ E iOSTALAçãEs ADEQUEDAS E SERVE DÃO APEMAS 

_A® mumtPIS ODDE FUNClGNA E TAMBEM AOS DE PARATI,MADOARATTBA E ÍTAVER 

RÃ,DAI'SE OODOLUIDDO QUE O FUTURO CURSO NSRMAL DEVERÁ SER FREQUENTABG 

POR HGÇAS DESSES DUNIOTPtOS QUE,UMA vês DIPLGMABAS,NELES DESEJARÃD SER- 

vna. 
,

. 

E'OOHDEOTDA A DIF:OULDADE COM QUE VEM LUTADDO A AÉMIHRSTRAÇÃô DO 

ENSlmO PARA OODSEOUIR PROFESSORES DIPLSMADOS QUE QDEIRAS TRABALHAR Desi 

DUNlOiPIOS ED APREÇO. ESTOU CERTO DE QUE COM A CODOESSAD QUE DESTE 

SE PLEITEA ESSA DIFICULDADE BESAPARECERÃ Em PDUOO TEMPS.
' 

A'OONSIDERAOÃO DO EXMO. SNR. SECRETARIG
' 

N:TERO:,6 DE FEVEREIED DE L950 
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SERVIÇÚ DG EXP-[2" F'NTE 

., FA ,,,, 

SECRETAPJA fir: 6615151510 

ESTADQ'DO RIO DE JANEIRO , 
E 

V 

I, 
DU M \— u 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 8 r ª— J Ú / 
GABINETE D0 SECRETÁRIO Ficha No s ';

. 

SBTADÉ ' 

. El 
Niterói, h de fevereiro d‘lé’i‘l‘y’Wfd no. 

Of ._ nº 181 

",,,—.. M..; 

Senhor Governador , , íª ªbba 'g 

C ad 
& n 

.

A 

Tenho a honra de passar as maos de Vossa Excelen— 

(gia o incluso processo em que 0 Sr. Diretor do Ginásio Angrenso, 

. 

;fe Angra dos Reis, solicita outorga de mandato de ensino normal, 
«("/ao segundo ciclo.

, 

2. _ 
Ã vista dos documentos apresentados edas informa- 

Uçães prestadas oelo funcionario designado para verificar as con- 

, dições do Ginásio, opina esta Secretaría pelo deferimento do pe- 
. ,1 

. (3, »;~ 
dido, que, entretanto, submete â elevada Consideração de VossaE; 

celência para que se digna de resolver como julgar acertado. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelên — 

cia os meus protestos de elevada estima e consideração. 

xâfzw a“ ,no 
FRANCISCO BY'ETENCOURT SILVA 

SECRETÁRIO 

A Sua Excelência o Sr. Coronel EDMUNDO DE MACEDO soms E SILVA, 

Digníssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro.
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ESTADO 00 RIO DE JANEIRO 

TRIBUNAL DE CONTAS 
âââ'lââº 

W. 3855/5915 

viste,. a» Want; “amam the: an ªr;. swap; 

Mºr, &. 15 as sºm.—am imam, «:c :: regime a mast; 

{a w 6153519 mam, em nãº na mgr; aas nem : 
emíãeranân qm as ªmamos da na. 5a, 7 a 8 

arctic sagaz” na sagaz tº, esa rmliâaç'à, ª: mustangs & 
sªla 1331” mm”, &: cama ºu o art. 5h, zeta z, rim ;, 
mum m o a... 2:3, as umª wag-mean pm: 1:: n. 39, a 
B & &ezeahm as & 9311: 

nas I EEK, whim; amam» 393.5:- 

mta aa diligêmh, rm a mmieméa m
. 

m M wºw & 31W; 31 dª W a 
1 % 

_aa.) ADOLPHO SUCENA — Presidente 

IS () PEREIRA DA SILVA — Relator 

Mªmma SEIXAS 

BRANDÃO JUNIOR 

SCYLLA SOUZA RIBEIRO - Procurador 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TRIBUNAL DE CONTAS~ 
Of.G/l.277 

Proc.3866/50. 

Niterói, A de julho de 1950. 

Senhor Secretário. 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce- 

lência, juntamente com a cópia da decisão proferida por êste 

Tribunal, em sessão hoje realizada, o processo relativo ao a- 

'to do Sr. Governador, de 15 de fevereiro último, concedendo 

regime de mandato ao GINASIO ANGRENSE, com sede em Angra dos 

Reis.
» 

Reitero a Vossa Excelência os meus proteg 

tos de elevada estima e distinta consideração. 

: ,3: _: _ '..
7 

PAULINO JOSE SOARES DE SOUZ VETO 

PRESIDENTE 

A SUA EXCELENCIA O SENHOR DOUTOR LEONEL HOMEM DA COSTA 

RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA. 

NLC.
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a) PAULINO NETO —Presidente 

SEVE BOMFIM -Relator 

SIGMARINGA SEIXAS 

ADOLPHO SUCENA 

BRANDÃO JUNIOR
_ 

SCYLLA SOUZA RIBEIRO _ Procurador 
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“O Governador do 'EStddo'do Rio de Janeiro, '. 

RES 01.63,, 

usando de atribuição légal' conceder; nos têrmoé do 5 29 do 

art. 56 do Decretó n. 3 176, de _13 de junho de 19h7, regime- 

.de mandato ao GINÁSIO ANGBENSE, com sede em Angra dos Reis, 

para, anexo, funcionar uma Escola Normal - Segundocie1p —, 

que devera reger-se pelas legislaçoes federal e estadual a; 
plioaveis. 

. , 

PALÁCIO DO GOVERNO,— em Niterói, M) de fevereiro de 1950. 

9/2/00“ afff/e ªfã—AW ("
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fas-namo DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARiA DE EDUCAÇÃO E CULTURA~ EuuªNETEIN)SECRETÁRH) Niteroi, Z de agosto de 1950. 
' 

<= “W .; EXPEDE 
Of. nº lOOO. 

@LRVQ Nag“
E 

sãsaETARu %% ao“; : 

3 AGT 1950 

, PI,. =”; E:" 

:2 2 a J~ 
Senhor Governador, 

& N 

Tenho a honra de passar as maos de Vossa 

A I . Excelenc1a o processo em apenso atinente ao ato que concedeu.rg 

. .l. 1. .(_.1. 
glme de mandato ao Gina31o Angrense, sediado no munlolplo de Aº 

LR 
gra dos Reis, solicitando seja o mesmo encaminhado ao Ministério 

2 de Educação e Saúde, para efeito do que dispõe o parágrafo Zº,do 

_ art. 56, do Regulamento do Ensino Normal, aprovado pelo Decreto 

nº 3176, de 13 de junho de i9u7. 

Renovo a Vossa Excelência os meus protes- 

tos de elevada estima e distinta consideração. 

cJãíw4É1(>áítc(42zzcãúzíâíªfi 

LEONEL HOMEM DA GOSTA, 

_iª (Resp. p/ expediente da 5.5.C.) 

A Sua EXCia. o Sr. Cel. EDMUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA, 
. ( . -. . . DigniSSimo Governador do Estado do Rio de Janeiro.
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