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“ CR$:50.000,00 \/ 

RECEBI do Engenheiro Hildcríco Pinheiro de Oliveira, Encarregado 

do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Estudos Pe- 

dagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importancia supra de 

CR$:50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) para conclusãº ãdprédio desti- 
nado ao funcionamento do Grupo Escolar (GE/6)_da Séde do Município de 

Amargosa, como pagamento da quarta pnestação, comprometendo—me & seguir 
as normas estabelecidas na Carta de Tarefa firmada por mim em 1h de ju— 

nho de 195u./// 
WMM 

'vflflfimlfiflfifl 
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Salvador,»f 

~~ 
Selado c/ ru 

pªy Declaro que os servics am (3% 

executados. , çfáà “J 

N..—._.“ 2 __ ~~ 
~~ 

~~ 
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Fôlha de pagamento de diárias vencidas, ao Inspetor de Construçães 
Escolares - CARLOS ALBERTO GODINHO — relativa ao mês de novembro 
de l 955, a serviço da campanha de Conetruçães e Equipamento Esco— 

lares: 

Nº de Vªlor e ca— total a pa- 
diarias da diária gar ASSIE’ATURA 

cr$ CI" . :( 
,: («g 

( “A 
,. ',, .319" 

15 200,00 3.000,00 / Whª 
v} _Í' Jaw

_ 

~~

~ 
Importa a presente fôlha de pagaªêífâ &; diárias no to— 

tal de_ar$»âcOOO—,OO (tres mil cruzeings‘“
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Fôlha de pagamento de diárias vencidag, ªo Inspetor de Construções & 

Escolares - PAULO DUARTE - relativa a0 mês de novembro de 1 955., a 

serviço da campanha de Construções e Equipamento Escolares: 
%

% 

Nº de Valor de ca- Total a pa-
1 

diárias da diária gar “ªnªtª“ 
Cr$ Cr$» / É 

50 250,00 7.500,00 / & My/AMÉQ— 
_

i 

Importa a presente fôlha de pagamento de diárias no total 
de Cr$ 7.500,00 (sete mil e.:zquinhentos cruzeiros).

( “ :Ir'» ‘L 
U "F..—A ”ª:-£ c,. 1— ‘ 

Rio de Janeiro, OQ/ ////$:>“5'
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CR$36u,1o 
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A 
, _ “a importancia 

,. ssenta e quatro (: zàíros & dez cen- 
;15, ';,

> tavos), 5 ' wwr‘firaifi deª Caquendc, Ter- 
a e C)./(72,12 Compríªa, no Municí- ra Vermelra, no Muni 

' 9 

. _ ER: , %Á be 
Pio de Sal afié‘fifl UB 

(inglfi‘fi M / ~~~~~ ._...f' . 

Odori co Barb amino Lago 

Sel ado c/ Cr, 2 , 00

A 
Declare U GS ser fig-ss fafa. ~~ “"7“ ' " (“_/j , ,</' > 
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o "1592q VACA vivo :o. Elevo-a 
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7 ”>338 uQOS‘Be- 

dagogicos do “ir & 
gortancía 

~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ 
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~ ~~~ ~~ 
apra de~ ~~ 

~~ 
CR$2&0,00 (Duzen 

"! ! 
ampliaçoes fotog

, 
4111335211, a. º m "' 

,. 

'! 

., v, egos/l 0012-e a q _. gªiª l 
ã “º rm BWWQlâwâ—Efºi quê/se referem a 

“SEB _ / ( 
, . 

, í neste mstaao./// / 'K/i/Fééafi’ 

” (quat 'TZS ) 

~~~ 

~~ ~ 

l.. edlos es- 
. ( colares consnru1 U) 

~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~~ ,... .. (<# 

~~ ~ ~ 

Augusto Helo. 

Selado c/ &.2,00 
“' Dá ' ª:> {:3 as se rªça-s fc. :7

L 
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GL 3.10. o ¢5 ªm.—i! 
a Instituto Nacional &. Estado: Pedagâgaeos, do minuta-:.» de 
Educaçãº e cama, & 

Jºªº Guilherme Pinheiro de largue: fomenta. 

1a um ªo Vôos seguinte: serviços de elegem», ajustados a 
0880 Instí ”9 CI" u’m’w. 
1 » llama “ãe & 11%;“ a magnate a nasua às mu hain . 

tech a: da Emule Pruarla Rural I! ha mt. :x m .. En— 
eah: 1:106. 

22 .. Marcaçãº a lépgs e aeabmh a um cªos cork: AB o 39 
da Escola ”maria Rum}. !* ha antiga Elm - Escala: mas 

3 .. cãpía da fachada, planta e com angolana Escºla para o 
Brasil Central. 

h - Besmvolvímanâa da ante—preset» para a Esealiahafiu arte 
do Brasil cºnstatª dn—

_ 

1 ..» lanta baixa escala: 1:59 
a «- % (tre-a) fachada; escala 1356 

E333 ºs em s mina :» ;;;-emm; farm “acumen nú 
' periciªl 32 1/11/55 % 39/11/55 

, ' 

Recelgi do Institut; um de Esta!“ faáazôgiaosm I; 
1313mm; da Eáueeçm e Cultura, a impºrtancia ângowuwu 
gíâàªºº'ºº (quatro m1). e amt» email-w}; vam 

. 'a',. ,. miª » 

(_ 

R$» de Janet”: Cí º“ dªºº—«&& "º/ºª“— 
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garesâado e que estáde acórdo * 
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%Beiro Hílderico 
Pinheiro d 

' 
' ' 

éâyââúªªªíâgã cr zeiros (GR:: 
330. OC -0 ,00), correspond -

' 

nº 1393 P“ "ÉYWBBU &: 
de Jacobi «. 

de Tarefa
. Municxplo 

Edvaldo Valois Coutinho 

I ,
A Declaro que o Slgnatarlo 

prestou, realmente, os 

$É ~



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

ca:$5oo,oo 
***—"“. 2 9h 

P Vng 

v/ 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Pedagogí— 

cos do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do En— 

genheiro Hildorico Pinheiro de Oliveira, a quantia supra de qui- 
nhcntos cruzeiros (CR:$500,00) correspondente a inspeção do Gru- 

po Escolar da Sêde do Município do Itiúba. 

Declaro que os ser 
foram executados.



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

CRz$3g.000,_00

~ ~~ 
~ ~ 

ªm“ 0000 ªwcàrªos 

Tar f 
Escola Rural dQ\“ni€€ndiba, no mun 

.

'~ 
Declaro que os serviços 
foram executados.

9~~



MANSO CABRAL & CIA. LTDA. 
ENGENHEIROS E cousrRu-ras 

ESPECIALISJAS EM CONCRETO ARMADO 
___—__... fl 

CAIXA POSTAL 522 —- TELEFONE 3690 2" 
RUA MIGUEL CALMON N.º 55 — 4.0 ANDAR 

BAHIA

1 
cnzglfiozoooloo nª m 

RECEBI do Engonhoiro Hildorieo Pinhoiro do Oliveira, Gno- 

!o do actor do Construção: Escolares do GRINEP — Rubin,: impor- 
tªncia supra-do GR:$IB0.000,00 (Gents o cinquenta mil cruzoiroo), 
como odiontomonto, no form: da cláusula docimo quinta do fªrao / 
do Ajusto, datado do 10 do og‘oto do 195k, para executar o: sor- 
viço: do conclusio di pavilhío do Escola Bernal do Feira do Son- 

tono, acabo Estudo, dovonde o contratado prostor conta: dontro do 

h5 dill o partir desta data. 

Salvador, l0 04. "(""/= “ ,“ If!” WWCM <MÃÁ7 
Declaro que os serviços foram 

executados.
' 

solado c/ Cauã, so 

o uns-tun nuuun val !Isvuunó ,! 
ceu Auvonxnçlo oo nw u nuns , 

"o el :oucnçlo o ouuun. OOIFOR 

In o nºs. u - Stº" ' No INEP



Hª.“ VIA 

GR 0 000 00 ' ::! 

RECEBI Ga Ehgenhzíro_Híldar1ce Pinheirº dc Oliveira, Encar— 

regadº de Sater da Construçãoa Escºlares do Instituto Nacional de E:- 
tudºs Pedagôgícoe do Ministéric da Educaçãº e Cultura, & ímpartãncít 
supra de CR$150.0DD,OO (Cento e einquenta mil cruzeirºs), como adianw 
tamente, na forma da cláusula décima quinta do Térmo de Ajuste, data- 
do de 10 de agôstm de 195h, para executar os serviçºs de cmnalusâo do 

pavilhão da Escola fiermal de Feira de Santana, neste Estado, devená 

o contratado prestar contas dentro de A5 dias a partir desta data. 

.—J‘—’ 
Salvador, l; ,a WM ’6: /7-3 

ATESTO A EXAo DO PAGÃhÍÉNTO SUPRA 

EM "DE“ ~~ _ DE 195W 

%. ,. Manso cabral & Cía. Ltdaª ,.:ªfl. l .................. 

o 'RESENT! PAGAMENTO Fu !ÍEVUADÓ 
com Miro,.ncgº no “(Mº “ ww: 

Salada c/ :2f:h.6, 59 
fm,; ”A FMICACKO E ºº'—““" entro: 
ME 0 ººo— «. , 5063554- INEP
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'Ífjj RECEBI do Instituto Nacional de Estudos I . ' . I I . .. . 

- P edagogjcos do Mlnlsterlo da Educaçao e Cul- 
l , I . O O ' tura or Intermedxo do Ennenhelro Hzlderlco

_ , , D 
4 E Pinheiro de Oliveira, a quantia supra de sen— ,y~ 

' 'EÉJÍLLwSLAZQ .— Q‘ cofrbspogdepte *
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cn$=19.6u3,7o 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pi de ºliveira, Encarre—~ 
cional de Estudos 

~~ 

~~ 
~ ~~~~~ ~~~ 

,» 
no Munic, vader, como pa— 

," çra'o gde aco do com as nor— 

mas estaba ecidas na C 
“

p 
de 19514. // “»:s w W~ 

alg-“.“ ~ 
João Antonio de Macêdo. 

Selado c/ &.7,5o 

Drclaro que os serviços forªm 

executados. 
% 

& L , % ª
. 

o passem: u Anzu . =0! "numb
x 

com A rvomncio De (IMO on w u 3" 

TRON » .. moi-:> a eULvunA sewer: 
5063 ' 54 INEP 

Mc- ' *- 
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Mhhíézía a/w gúaafão & %kuz 

ígªàâzaaZKxââgààWZÉzáxêâªàzgmãxaáxáíãigâªzxàx 

IªVHA 

CR$:z5.ooo,oo

J 

RECEBI do Engenheiro Hílderico Pinheiro de Oliveira, En- 
carregado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagogicod do Ministério da Educação e Culturn—-a=«i portancia 
supra de CR$: 75 OQO,DQ (setenta &" cinco millcru . ), waTconstruçao Ho~ 
Município de It ºu; 
a quarta e ulti 
Carts. de Tarefa flmãda por mim em 13 de o de ãª/ '2 1f; Zap,» «..,—n

~ .» A .,“..yvyx.»~ 

Belarmino Pinto de Azeredo. 

Selado c/ Cr. 21+,00 / 
Declaro que os serviços fora 

executados. 

(7%, ~ __7 

O PRESS-UTE £75.3AME’N1'0 For! ªraruamª ~~~ cºm Au'ªrsvmcão oo “um sn vue-: 

75:00h ºº'-“' “;P-«7 % :". 'um Go.-«tn 
Cl.“. _. furl“) Meoªª'



%hé'áíázío 545 gaééaafio & %auz 

CR$:50.000,00 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, En- 

nstit to Nacional de 

, a importancia

~ 

“& onstrução 
" 

do 

: 

h 2': 

1 de Agua Cohmgrffjrfi- 

saldo segunda pres- 
críinormas estabe- ~~ 
~~ 

lecidas na; CaÍªEâ de Tarefa firm d 

mm a mauâãàíâ.
% 

.umª“ 

~~ %;m - 

«AUUNAL 
[153 OD”

~ 

() PRESENT! PAGAMENTO :O! Elevuasô 
w A _ 

_. com A d . .... Joao Anton.Lo de Macedo. '” ”"ªºªº ºº “”º " 'Mª- 
Tao on rmx'Tnçãn = ;... 'una Gnuvrrv 
"E () DTA-**.— Sfªfz . sx gªl—"ª:” 

r/V/ L// 
Selado c/ &,16,5o 

Declaro que os serviços foram ~~ 
~ 

~
~ executados. 

........... 

cºm Auvbmncio o “no ew wwe 
no ol snuc-cio cuuuu canoa

' 

“E () pooc u . 5183 º 54- INEP



CR$50.000,00 P “A

/ 
RECEBI do Engenheiro Hílderico Pinheiro de ºliveira, Encar- 

regado do Setor de Construções Escolares do Ins ácíonal de Es- 

~~ " 
t a import ancía 

destinado

~ 
Município . » ~ ~ .«ést be‘ecidar-na 

aªª—Zi 
oe Tarefa 

fi d 
" 

à dª ./2 My} rma a por , setembro 
E 

,“ , ' ) > 

A)- 

r»: mr 67,“ ' 

O .RESENTE plflAMENYD Fa Crew-Inl— 
com Au-rómucio oo nue gn wuzs 
TRC nl roucaçio E sun 'Ufia Gºa-Fºº 
MEOºªfY“ N 5053054 INEP 

João Antonio de Macêdo 

Selado c/ Cr.10, 50 

Declaro que os serviços foram 

executados. 
_ f ”, 

! eULYURA Gºnzo» 5063: 54 INEP 
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x T: SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

CR:$75.ooo,oo 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Pedagô- 
gicos do Míníttêrío da Educação e Cultura, por intermédio do 
Engenheiro Híldenicn Blnhelnn—de_nllxelna*—auquantia supra de

. 
wwe—um.»,vm. _,. . ~ 

setenta e cil 1 eauzegrâsgg3z7 
ceíra prestaã 

" 

_ q d gfifimé. 

~ ~ ~ 

~
~ 

o passem: puma". lu Guru-ue 
com Auvóº'nçío no (tuo " wma 
ªmo m rmvcwlo : cmvum. comma , 

5'063 l 54- INEP 
ME O ano:“. N 

_ l Declare que o Slgnatario 
executou, realmente, os 

serviços. 

Físcalªdó ÍNg;7"'M ”““—WNW“ ,/' '
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GR:-1 .ooo,oo 

RECEBI do Sr. Híldericm Pinheiro de Oliveira, Encarregadº 
do Setºr de ªonstruçseªimscelareª do Tnstítutm Naciºnal 

~~~ 

~~~

~ 

Pedagogíceg do Ministerio daFu, a, íquggu%a%_a ';mpar 

pie de ParÉ 
A 

V 

" . _ . ,. . acordo com; & nºrmas estab61601aa na Carta ae—Tareig9E1 

Mawmmmnflfl , Vºª
, ”í/ fw mifi em lã 

de Estudºs 
tância su- 
aê do pré- 
de Municí- 
taçãe, de 

vmada per 

Salvador,; 
'" 

ÉQJÉQ Jªl <kficbw¢4xgfl Vêgxpêé9 /É;ab&5éªfa/ 
Salado c/ u. 6, 00 

o PRESEMYE IAIAIIEN'VO FOI !le'unoó 
com Auvbevncio no Club an vlws 
Tree on muoncio s CULTURA. ecucoº 

c'aro que os serviços fc; ««, 
ME (: Paoc » º 5063 o 54- lNEP 

“«»-gm“

& 

a..—,,

A
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CR$80.000, 00 J 

RECEBI do Engenheiro Hílderíco Pinheiro de Oliveira, Encar- 
regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Estu- 
dos Pedagôgícos do Ministério da Educação e Cultura, a importância su- 
pra do CR$80. OQQ, QQ (oitenta miL cruzEiPO5l*,ggma_adiantamínto, na for- 

«,-..—.”...- w,:— 

ma da chausula decima quinta do Tormq de Ajuªtp,ígk 
de l95h, para cgacut&r os serviços do conclusao

. 

Normal deXFeíza ãe S&ntanª; 
cºntªs dentrº idéiª-ª ”ª" ª pªrªr dasa datª Jª'/5 

rªsgªm % g 
—

H 
Salvador, 

10 de agosto ~~ 
~~

~ 

da Escola 
_%a ado prestar~ 

Manso Cabral &Cia Ltda. 

Selado c/ &;25,50 
A'Í'EST A EXATEDÃO DO PAGÃIWENTO SUPRA 

"Emi DE DE 1d ~~
~ 

(: mesmu "um ib: Éi'í'iiõínô 
com AUYÓº'VAÇÃÓ 00 uma na www 
TRC! nA Mut-.cíxo s euuunA. eouon 
ME o PPOC n º 51053154-INEP
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on 1 0.000 00 J 

RECEBI do Engenheirº Hilderico Pinheiro de Oliveira, Encar- 

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

tudos Pedagogicos do Ministerio da Educaçao e Cultura, a importancia 
supra dei“ ' ' 

~~~~

~ 

ª:), como ãdian— 

dL Ajuste, data— 

íe conclusao do 
tamento,‘ '”ãâêímà quíªªaf 
do de 10 1;; gxecupmfio

f 

pavilhao 
gª 

' 

Estado, devend 
, v . 

ra ªªª i “' .; '2. , . 

o contra ado prestar contas den rõ ãe 5 
fª & p =ir desta data. 

amam no ammo, mín:-: ,. W a:

~ 

~ ~

~ ;D” 
LK 

TO A Exnr. LA) 00 PA SEAM' ENTO SUPRA 

Manso Cabral & Cia. Ltda:

~~ Selado 0/ (311,46, 50 oonsssuu ucnusuvo :o. up m 
10 sUPRA com Auvomznçio oo cmo " wwe filflfflmflf 
DE 195 # 

vao ol coucªcio : cuuuu ecu-ton 

DE 
,,,/,,,.- ME 0 Pace. 9; ° 5:093 0 Sl. INEP 

EM ___-_"; ' W3 
"”"96l ao f/jí-o/ª' 

# 193w Wag-magwwmsmfi V º - 

;uguqmjá'ggy:

&“



MANSO CABRAL _& CIA. LTDA; 
ENGENHEIROS E CONSTRUTORES , 

ESPECIALISTAS EM CONCRETO ARMADO 

CAIXA POSTAL 522 — TELEFONE 3690 4 f' 4/14. 
RUA MIGUEL CALMON NJ! 55 —- 4.0 ANDAR 

BAHIA

1 
cmglgomooªoo J pm 

~

~~ RECEBI do Engenheiro HildoricoPínhcir ' iveira, (ho- 

~~ ~ 

clusao a“ pavilhao da Escºla Nºrmal d F-‘ira de San- 

mimpfizg‘; 
gigglflfiramemami nas dentro de 

~~ 

“\Vgaro que os serviços foram 
executados. ' 

Solado 0/ Cnh-59 50 Q 
o PREIENVI PACAIIITO ru llivuum 
com Auvomznçio no "no. ou Mung 

no In coucwto : ouuun. eoúiron 

ME 0 "ou. u I 5:003! 6h UNEP
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CR$:128.000,00 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de ºliveira, Encar- 
regado do SetQ onstruçoes Escolar es do Instituto Nacional de Es— ~ ~ 

~~ 
tudos Pedagogªcogmdo Ministerl 
supra de CR$: #23300

" 

dlantamento, ha forma ÉãH 

vgªgão e Cultura, a importancàa 
.“vínte e píÉÉ“ÉII“cfuzairq_s), como a- 

tecima qulnfia ãõãTeçmo d Ajuste, da- 

~~ 

tado de 10 dé 8.53335130n If ,;garaã—xec bar QQ Hísgâde eª conclusao 
do pavilhão' EQcola Normal de Feª jªg gªnga 

% Zefiiltado, deven- 
áákfâm en ”de 30 días a pâkãír desta data ./// “,“!a %% 2 6% My 

BRASiL BRAsLLí 
“ [;;q ., - 

lg BRASILI m P” of, j
~ 

do o contra a ~ ~ 

' "— e'sl'” . 

_ 
“Aunn‘i‘fl 

Manso Cabral & Cia. Ltda. 

Selado c/ Q.uo,5o 
ATESTO A EXATLÃQ DO FASÃNÍENTQ SUPnA 
EM _

: DE __ “- DE 195 T 
.3 (ÍmfÍ'uáL. .....

“ 
"_““áêgaúz:aiããâãªªª£ºy 
: PRESENTE nun-"o rou Elsªrumó vou Aummnclo oo: 'no. n unus- na oA gnumçlo : OULYUIA. cºmma- 

E O mam—, u ª 52.06:“54 INEP

~



cR$=550,oo 

RECEBI do Engenheiror Hilderico Pinheiro de Oliveira, Encarre- 
”zu“... .. A-“ / 

gado do Setor de Construçoes Esçolares do Institut6}j-cional de Eª 
. 

_ H , ; _ à, 
:; a importân- 

cia sup ag'e CZ' 3 
J'~f .f' ªº Í ." E' 

E 

' 

,ª Éfzãiros), corres— 
pondent. . 

' & 

ii fm” l'ª“ fl; ª " 
:~2 1 de Feira de 

Santana a fim de verificar a ”nclusao dos traba1;£ alí realiza- 
dos /// msm na Wim, EMDE MM º 

W», 

wagner Melo Santos. a'PESE-‘JTE PAQAMENYO 961 FEET- 
COM AUYÓº'7LCA-O DO EXMO QR a. A.J., no OA :quc ºc—Ão E 3' )LYUQA CC‘L'FCI" 
HE 0 page u ») 50,53; 5‘- INESP 

Selado cg (1.250 
.

w 

czecutaâss. »." 

(::Í3#41LÉ / 
”m'-'(» & L_j//

~
~



E VIA 

TO~ CR$:8.000,00 ] 
___,“ ... w :;._.-x--

~ 

R CEBI do Engenhelro 

uma parte j)or contada confecção d. 

ra basculalªltªiSÃEaÚÚ mãªamír& 
ªf 

Herbert Pinto de Carvalho. 

Selado c/ Cr.u,50 
AfEsTo A EXAT LA) DO PAGÃM—ÉNTO SUPRA

~ 

o PRESENTE DAOAIIEN'TD =O! ersvunnó 
com Auvomuçio 00 uma " mm- 
130 m coumczo : eu..-run. ecuwon- 
ME o "voo u º 50630 54- INEP



H 
X.] WWWWWWWW 

PVIA 

0325386214090 x/

~ 

do Setur de Consurvç 

(3336310090 do E‘v'iiini stgl. 

03396. ZNO 3(Citenta e 

conclusão do árêâlâ %js 
Sí 

. $! 
de: Ttanaglpcxmwarªªi-or 510.

ª 

, um, cínco, set , à 
{175:7) ro um do ítem uin’bo, da Carta de. fa nº 170, firma 

21'; 6.6: fever-eir. ªaªªãªô/ÉÃÇÁENTU 
Ea ”DE wa,~ 

Demostône .s Faulo de “sta.. 

Selado c/ Cr,s§:28,50 
Declaro que os serviços foram 

executa-dos. ( “. &l “ _, 

. 

,

f L. 7 , «Dªí,-aw 'um 
o nassen—rruuuznn u ”numb 
COM Auvomznclo oo : MO u mum 
TRO at £000 AÇÃO : eu um» cºuro: 
ME O Pnoc “ º 5063 I 50- INEP 

(% 

º ªvnynªªiêieve—êcªa supra de 
— gos), bara 

u cacional
' 

numeros, 
do nume- 

d r). m im em 

339W 

. 

..::-Í



D-C-claro qug 
“x 

executados. 

I"HA .yv“ 

035443329 .99h, 00~ 
RECEBI do Engenheiro jiilderíco Pinheiro de Oliveira, Encar- 

regado do Setor de Construções Escolares do instituto Nacional de Es- 
tudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a ímoortãncía 
supra de 011141521 371,00 (Cente»»e“V1r+eke nove mil novecentos e noventa 

avªcoãàclyusªªgªdo Exº—36118213— 

to do Centro É; ue§01o§a1mad “"' “Miª 
pagamento do 1&0 j1Wd;

~ 

e quatro cruze r )ªªpaªr cionamen— ~~~~ 

~~

~ 

'oital, como 

~~
~ 

estabelecidasna Carta de 

1955./// [ª:—uiª Eª 

a .. 'ãfevereiro de 

KEEP ~ ~ ~~ ~~~
~ 

_ ;. __ 
. 

IL'FYEmunu 4 ”gªlã/uÁP-I l' ' 

I 
> . 

“"'" :º(, 
“ALI-..- 

Eng . Demosthenes Paulo da Mata. 

Selado c/ Cr. LLO,50 

os serviços 
~~ ~

, 

TRO at r 
ME 0 ªvu— v 5'063'54-INEP

~ ~~ <4 

'ºªCAo E CULTURA, een-por:-



B VIA , 

, W V 

Encarregado 
E: 

'A 

de Estudos P ' 

tancia supraªde'” R$: :000, 00 (cine o il cru e 

serviços de infirm Em %%%&!“t /, ªguiªr! 
~~~

~ 

~~ 

~ ~

~ 

pasmº—l”

~ õhnezsme nuvem» coa premmy—;p 
com Aurówncâo oo íwo m warn 
730 m EDuCAcio ; :m 'ua’: eram:.—

~~ 
. “Ebm—cc ”95053!“ “iii-> Herbert Pinto de Carvalho . 

Selado c/ 0153, 00 

Aíêsm A ammo m msâwíàurgtsuesª 

guilt-DE- k 05‘1953 

;;;»

//



executadas. 

Eª WA 

R :2.7 00 

l/ 

RECEBI do ”Engenheiro HildeI ico PW, Oliveira, Encarre- 
gado do Setºr ‘de Construçoeª Escolares do ªªustin;e acional de Estudos 
Pedagógico; go, 

' piªda Éducasgáâª eª 

CR$: 2. 7:55:30 (Em;
~~~ 

* ' 
íspportancia supra. de 

= 

=. W. », , 3 ” . % * 

(.fâsêjºéªcoçàifos e'—º 
~~ _ 

5513 ruzeiros),como sal 
1113(3d 

ª i âsío de Itapagipe. 
~~~~ ~~ 

...-«...»»...«v“u_u-Mªu..

. 

.«1 

Yr 

Herbert Pinto de Carvalho. 

Sel ado c/ Cr.2 , 50 

Declare que os surviges foram
~ 

o PRESENT! BAGA, EN") =º.“ seem”):— 
com Auvóavnclo oo nuno em v'u's 
75:a cªn't—cin ; em'uwn sonora 
ME h º--— .. 5063154 INEP

fk



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

1 
CR:$75.766200J E VIA 

RECEBI dc Sr. “àlderícc Pinheira de Oliveira, Encarrega— 

de dc Setar de Ccnstruçêes fiscelares de Institute Nacícnal de Es- 

tudos Pedagógicas da Ministériº da Educaçãc e Cultura, 

ta e seis cruzeireáÚ, para execuçao dos serviços 
Glnaqía-Audífârêúhªd_;Ceqfrc uãucacicnaí ae ãnãpa 

;» 'ª F» 

pie de balvcdaà amª pagamento das pãrçeâaà cgkr 
numerºs um,»gâ%.ª ªt%gis,igu_igfm«qegunúcj âíggei 
dc âtªm teres-irc, das especificaçães cºnstantes 
fº ..,”sssªºsssmssssºssâáínêw 'ssssº—ª 
cam rcmetc—me a segui r. 

~~~ 

~

~ 

~~ 

a impartan- 
cia supra'de CR$75. 766, 00 (Setenta e cincc mil setecentas e sessen- 

de ccnclusão da 

na Municí— 

espcndentes ace 

s treis e cuatra, 
da Carta de Tare- 
estabelecidas 

~~ 

~~ Salvadcr, 
Mªis “El 

É; 
;ê'ê'f 

~ ~ 

o passem-! OAGAMENTO BOI erp-Unna 
COM A.:v‘:mnclo oo (we na www 
'mc M Munção & cm ma— ammon- 
ME (— ozn- ., 5063 l 54 ÍNEP 

Selada c/ CR:$25,50 

Atestc que as serviças 
fºram/realmente, execu— 

tadas. 

"ªm/ºw l Kuala/”lº“ 
Fiscal daº 151%.



”ªs., 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

art Newman 

neem éo Institute mama. do Emma“ Polasõgíoou. do 
maluca—1a a; Educaçãº . mm., & upa-tância sup-a do em: m m— 
amas (ax-c 109.099,00), amu—:. & "gana. (211.) we“; do main. 
destinadº in mm a. ampliaçãº m Rum Realm de sax-11:1, no. rm- 
m do mªnªda Eupaeial celebrada on 36 as nºv—ma a» 1951+, mm s 
oaEcP. o a “aduçãº “a. Álvaro ubuntu-". 

Rio «e Janeiro. ydLLWW/fº kªfç 37¢ 

{/43}
E

à
w



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

uº- 

m 7350.00 

Bambi. de Instituto Nacional do Estados 2.535651“... 

«:o mªta &. Edno-açãº as mm;, : Wind: auras do Meu- 
7.759,06 (not. all «teimªm . «Wat: mares), relativa &: 

awn. do 3533 do janeiro an ecu-mate uno,, quê a eam na quan— 

M 46 imputar an smtmfiu “column 
'

' 

uma Janeiro, /,2' & W (Z /7f5— 

D E (3 L A ”Fª: {1'3 3 exaâééâo de: 

pagamanâo supra e que está 

de acõrdo com a a onzagae 

de deswsa nº. ...... .ª. 3 "H;—..,.g, 

Rio....e’.__.‘f.....de .................. é ______ __ 195” .......

~



~ 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

m. 12.453,90 

WBS. da mmm mama:, nx games MW 
amos no mumia»; EDWAÇZO E 0mm, & impactª 
mta mmm. de (mi RuõGwº {dam mil, “Mam-.03 e ciª 
quanta Wiz—oa), um pagamantº da: manhã:“ das 

mia ao ama a» 1952; . 3.1 ana:—1», pelo ”mien coa- 

m mamã—uw da emmçãaa acalma na ªmado da m5 
18130. 

am ãe ama—º, 2; 9L % Q; /75*5f 

&) Paulº mt. 

{a vr. 
Lv É:. C L if": ii.-=“. Ébagªghá—QU ª..; 

pagamanfio supra e que está 

de awe-do ccm a autorizaçãº, 

de despesa nÉN—Wm 
~~ R iº ' "rezºud emm.%z9._1 95.:— 

— 
- QL!“ 'a; 

93- al:: .



MlNlSTÉRlO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
* 

330331 de Instituto Nacional ao Eltudou Mngâgzem, 
ao unitário da. Educação» Guima-a, & importância supra da 
em: m. Gamma (cr$ 109.000,00), relativa a primeira. (uma; 
cela do auxilie destinado às, ºbs:-aa do 3333131133330 da Escola no ' 
gimal do Meriti, na formado Acªrau Especial celebradº em 26 
&. Wo do 1951... entre o 1.11.33. o & Fzmudação "Dr. Álvaro 
Alberto! 

Rio ao mien-o; ¢¢<p6»— ,fé” (7—7 

DECL ARC) a exatidão do 
» 

&“ 
pagamemo wma e que está 

'
v 

de a::ôrcªa com a aªtorãzaçãa :3~ 

de' (*Lqªsa nº. J' Juh



IE Vga 

GR§3159.000390 

REGEBI de Engenheiro Hilderieo Pinheiro do Oliveirn, 
Encarragado do Setor de Construçôes Escolares do Instituto Eaeionnl 
de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a impor— 
tância supra do CR$:150.0GG,OO (cento e cinquenta mil cruzeiroa) para 
aonstruçâo do prédio &eatinado ao funaíonamento do Grupo Escolar da 
sªdo do Município de Ribeira do Pombal, como pagamento da segunda pªgª 
taçio, eompromotendo—me a soguir a: normas estabelecidas nn carta do- 
Tarefa firmada por mim em 10 de setembro de 1955./// 

salvador, ª_f 

ose Domingues BrLoW Sílvar ~ Prefeito.
O 

Poder Publico. 
Declaro que os semi; ,] f . «433 

executados. 

cºm A.:vho-VAÇ'Q 00 Sªlve RT >:"..iíg 
.TRO OA r'mCAÇÃO E em'un» 53“.c- 
ME O ªmor; » - 5053154 INEP 

7W_A_ &“ «w;. m'ª
" 

; 2.....‘w‘e;‘#_, A \— ___—A.J..) 
ªi,-x,. 

., ., 
. ,“ “N!,



,: 

_, 

“a.“

_ 

IIí'VIA 

\ c::wsmºm 

&:w &: m::aheírg 551155551555“: :k & ali:“:aírg, % 
cart-55:55:55: fie sem &: mtmêoa 35:52:1555-2 «ªo 3555:3555:- 333% 
às: ‘5:- 5:55-5:55: ªvámâgíaes :55 :::-inâaàérm :::g 5355555539 g 351155553, 3. Sw 
time:: 55:55:: a: memo-0:55 (vim :::: Wim). Wªl: em: ~~ MW 
:!:: ::mgfzªg 55155551555555 fig mm::nm 5a Escala 55:51:; &: N55555: Kiwi; 
n:: * unigígía tig saguão, 5.55:5:5 %%:n :55 galãº £55533. &: :::—eam : 
f:“: : 555551;, &: 555-5555;: 5:55 as mma: “55551551555 m: ::;gr a cia 5n. 
rnª-lªt: fama:: gm:— 5:53: em 2.3“: :53 Mmc: ªª :::-hdi! -

í 

55:15:55... )7 :” o:» Mr: 
a: M 555% 

3513355 Amie 53555551555. Pd“. às . 

“&n && ªir-“' 1515-2: mm. ( 

:5- :ga! H.556 
Declaro que os sen/190$ foram 

scutados. 

rezo oA rmvtn Ão a sum”. aºs:—oa 

ME O Pace. M" 5:063 l 54— INEP



117 vm. 

\ mázzamàsm 

Eâªâãiã ªo ªngaahaãm ªllfmzea Emma aaa ªÍÍªíÍTáª im, Enam- 
Wáç cam &».t a. amam; && Sâmia—us E9 ins E3. mha Fiªcináªa En El- 

EufimE iªaâz—a ãgíws às; EEEEEEE: E €£$, «ch-EEgEE E {13;}. autºrª,». & íf»;y.áwa&mh 
mmm 1E &Fíàxza.am,w (v5.32; ES}, emfieimi, gªrºa: agua ”1,1% ªª 
EEEEE _ ME. «.9 Elm; Ema mªg; EE mªlz. Exam}; EE

~ ~ ~ Muié—aw» » 
' ÉMÉ“ 1% 'É 

. 
,'

. 

_áqF Ernie, law.—e «amªm às salªs fina; an mmgtr: E Eli-'1; “1-5.” E aminas—,ªs, 
sãº acerº-ãe) aw: aªª mms EEEEEEIEEEEEE a: (Farm, && ”Fargº fa 2:1,...EEEE gm 
miªr EE; 1*} às "Fargas «azia Emmy

~ 

salvaâau 27¢ . 

£” /9 rj 
/á/f awªr—º 

Bªga:— Ayala =r$—avªnçª. às: 

Satine {w ELEM 3E mm. 

3351, ªº ª! {32.7.50 
Declaro que os serviços foram

~ 

utados.
~

~ 

º PRESENT! 'I ". Fa Ergfunnfi 
com Ad*Óº'7IÇ o no (Ivo un v'ugs 
TRC oh f'HV'Jª-Cªo & ounum. em.-von 
ME O não: u ª 5'053 ' 54 INEP



~ 
1‘ 

ªªª—93929399 

WEI do Engenheiro Hílderico git-theirs de Qiiveíra, â:— 

carraggadc do Setor de Cons rações Escolares do Instituto Eai/caem && 

"Estudos íªedagog; ices do fiinistério aa Eaucagao a Cultura, 
É 

inmrhgaau 
supra da CRM.,GOGJO (vinte mil nmzairos), Rara conclusªº && 
ªss-â içado a9 ftmcionasflentowgawfseola “us-a}. as Paulista, no fimfiaigio &. 
º—"za.:s:*ata;;ªªaªº como adiantamentº, cmnromatsnáa—me & seguir as nem“ um 
bàlecí dªs na Carta de Tarefa fimaãa por mim && 28 de julho de lSSfiJ/f 

Salvador, za % %%, /¢a".5‘

~ 

Pompilio ifiaggalhies ªbrem; 

Selado c/Cr.7,50 Atasta a exatidãº cm magma 
supra. 

mio de



“E O PROC 

, 

É 

%% 
uª: VIA. 

\ glagooewa 

RECEBI da Enganheiro âílâenícó Pinhairº de Úlivaíraç Smear- 
pagado do Setor de Gonstruçôes Escolares do Institute: Eacional ãe Satan 
dos Padagégicos do Ministério da Educação e Cultura, a imoortgncia aupra 
de CF$10.GOO, 50 (daz mil cruzeiros), a_gg cans r çao d9 gredia destinado *ª» 

agwggncíonaªerta da Egeola Rural dinima d9 Barra; nº & ”aºíààº 43 1363‘: 
came pagamento do salão final 83 tercéira e ultima ovzsragaa da azarão 
com as nrrmas eatabclecidas na Carga ie Éarafa firmada pºr m1m.&m 16 &. 
Mw de mau./#

~ 

mm /Zºó %É/ÍJÚT 

Toadamirc Lopes dºs Santos. 

Solado c/ cause 
(“claro que os serviços foram 

, PRESENT! 'I A º =01 EFETHAnr‘ 

com Auvbw‘nclo ao Exmo n u'u'c 

ªmo on :m-moio e cuuuna eeu'oª 
u º 5:063 '54- lNEP



3 3 
* 

can-97.35690 

536231 da Enganhairº Hílderíao Pinhwiro de Glivaira, Engar— 

regndo do Setºr de Ganztruçãea Escolares do Inttttuto ªacíoaal do 
Eatudoz—ªadagêgíeea da Hiniatéria && ãdugação e Guitars, & importânp 
ein supra do GK$117.566,&9 (Santa e setenta e sete mil trezsnta: e 

sossonza & así: cruzeirº: e quarEnta centavºs), pªra 93 aerviqoa ãe 

cºnclusªº && %gcola Parana, manta Çepízal, eonforme autºrização dª 
Mme-Em» 

Emº. sr. Biz—eua:- ao way, onnatanta aº ofício nº nas de 5 de junho 
do 1955—/75 

““ªº”; 73 5Q} W ouxm‘r 
" * É Mwm pEAAMxWoLhM/‘m

~ 
Ll 

P. Empreza fiaeiunal às àngenharía Ltda. 
Francisco ªhoodora §ere£ra das Ésvçs. 

Selada c/ &.55,50 

A'Í'ESTO A EXA'I' CÃO DO PAGANTENTO SUPRA 

EM .2 DE 6 DE 195...__ 

W". “"'P 

o nasceu" none: o :o. "aew...-W 
00M AqmncZo 00 uma eu wwe 
TRC m ermo-cio : cununn eba-zon 

ME 0 Progr.; . 5:063 l 54- INEP



nº: VIA 

x cã&5.m.aa 

âãêãàl da fingtnhsiea lêaríeº Pinhaira à; iiirairug Eucar— 
rcatéa de Ester da Gfimst:u§5.l ªceolaraz do Instituào Raeivnai fie El— 
tufioa Padagéglces de Ministériº da géucfigie a âalãurl, a íapºrtínell 
supra às $ã$&5.333,53 {quaranta a ciais mil crusaironfi pagppaancluzío 
& %%%& 
&ªzezwaew Mªiº“—ªªª: m pag-mm pºr aim—mma. 
priaairn prêãânêªó, enaprªmctanán—m3 & nagaàr &: nàrwnu :saabõêoelâll 
na Cªfa; && Éªfªfª fírwada por aim «a 15 da Juana &; 1355./7/ 

' "* WªªVªªTl*ªºº,ªªªWW ' 

ªmºlªdª ªº .,ªfª-ªªíºãmfâãâãá,,ªà ªªª-ªliªm Wª ªº ,_ *ª: 

Salvaaar, N’ [1; fM/wé/p [ªo 4 9.577" 

v/<22~A>p¢>1*7P' /;;;;245;d9" éZEZLASZ: 

Agenor fisixairs'ieizc. 

Sc}. nda a] 3.153,39 .. àtcute a axntíâaa da yagansnta 

o SENTI FACA suvo :o. .:gv , 

com Aurbnzncio Do uma on w..» 
7520 DA EDUCAÇÃO 5 cuuuu. ammo; 
ME O Face. ".ª 5:063 ! 54- INEP



na VIA 

“ 68315539 

RECEBI do Engenhoiro Hilda-190 Pinheira 99 Olivcira, Encar— 

ngado do Setor de Consumes“ Eacolarea do Institute mexem 99 E9:- 

tudoa Pedagégicoa da Miniatêrío 99 Educação 9 Cultura, 9 importªncia 
supra de CR$).35, 90 (conto e trinta 9 cinco cruzeiros 9 nºventa conta- 
vºn) m99ggndonte 99 salão 99 pagamentº p919 físcalizaçao das Race-- 

199 Rurais 99 699129399 9 Terra Vemlha, m tnícípie do Cachoeirª 9 
9 Escola Rural dupla 9; Agua Comprida, 'no Município 99 Salvador./// 

Salvador, //a./e WA né /Íáváv

W ~ 
edorien Barbarian Lagº. 

Selado e/ &.2,00 
Declaro que os serviços foram 

:stados. 

7W 
( """"""" 
O'PRESENY! ' ENTO FOO [#5711106 
COM AUTÓQ'YAC oo nua em « uve 
TR!) ok :mvCac o = em 'um EOsFOP 
ME 0 aan—_ N ' 5'063154 INEP

~ 

_M“, 

,, 

LÁ), 

_m......AA..-U..v—.A__A__t_—s-mg.wA,“. 

- 

A 

_..—-;,r

4



[IÉVIA 

\ ca$29.oao, oo 

RECEBI do Mem Hilderico Pinheiro de Oliveira, Encar— 
regadº do Setor de Construção; Escolares do Instituto Nacional de El— 
tudos Pedagôggícºs do Íãinistêríº da Educação e Cultura, a importância 

uam—mumtwc-a - 'ª'- 
destinaªo ao funcionamento d9 Mccla Rural de Sequencia, no H, H W; 
de Cªcªêílra, como pagamento &o adiantamentº da primeira parcela, cen- 
promotendo-mc a seguir as normas estabelecidas na Carta da Tamra fir— 
mada por mim em 10 de junho de 1955-/// 

supra de CR$20. 0'30, 00 (vinte mil cruze-ires) para conclusao d9 predio~ 
Sal vader, // JÁ 

Plácido Ferreira Guimarães . 

Sel adº c/ 81“. 7, 50 

Abasto & exatidãº do pagmnta 
supra. 

Em 1M de KAMA/LW do 1955 

o passem: no uw" =o. Cleªr .m 
com «mamzncio oo EXMO an wwe 
TRo nn soumclo I cuuum. 902309 
ME 0 nom-. ., » 5063154.INEP



21 
In'vux 

“ casso.oºe,oc 

RLCEBE && Engenhsíro ªílderíco Pinheiro de Oliveira, Encar— 
regado do Setor de Gonstruçoas Escolares do Instituto Racional do Estar 
dos Padagogicos do Ministério da Educaçãº e Cultura, a impertançia eu- 
pra de CR$3O 000, GO (trinta mil eruZeirca) para cançlpgao do Pradiç ” tinado Q “_Qignamento Qa bggwla Rural QQ vsna Qa EQQEQ efãio airª cºmo pagamento por aàiantamento && primeira prestaçao, coª“ 

ene õ—ma & se; air as n&rmas esta&e1ecí3as na Carta && Tar&fa firmndn 
por mim em ll de junLo de 1955. ///. 

~~ ~~~ 

Salvadºr, // té/Mga dc /7'f—/ 

w '/~ 
Alfredo dos Reis Navarro; 

Selado e/ m;10,50 

Atasto & exatidão do pagamªnà. 

o passer"! uniu" =O! EFETIunr‘ 
COM AurmAqKo Do uma " wwe 
'rzo m gnucnclo : euuum. ecumº 
"(. n oº')— u * 5067'54 ‘NEP



IB VLA \ swamaowo 

RECEBI do Engenhniro ªílâeríco Pinheiro de Oliveira, Encar— 
regado do Setor de Conabruçges Escolares do Institute Sacional de El— 

tudoe Pedagêgicoz do Ministério da Educaçãº e Cultura, a importância 
supra de GR$15. 000, 99 (quinze mil cruzeiros), para coausao dc Prªçª; 
destinado ao funciona gente da Escola Rural de Tem; Vermelha na Hygi— 

' ”& » 

chóeira, como pagamento de ªdiantamento da primeira parec— 

1a, comprometendo—me a seguir as normas estabelecidas na Carta ãe Ta- 
refa ritmada por mim em 10 de Junho de 1955./y/ 

) ao Placido Ferreira Guimaraes. 

Selado c/ Cr. 5,39 

Atesto & exatidão do pngtucnto 
supra. 

5 PRESENTE Minna" =o. tre-rumo 

com Au-rouucio oo :wo on ww: 

1R0 DA soumcio e cuuum eowon 

IE 0 nos. N,. 51053 ' 54- INEP



19 “ ca$7.500.ºº nª VIA 

BEGE“; BI dc Eng enheire Hilderícº Piz—meiro de ºliveira, Encar- 
' 

regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Racional de Lata— 
ãaa Pedagêgicos do Ministefºío da Educação e Cultura, a importância su— 

pra de CR$], 500, 30 (sete mil e quinhentos cruzeiros), gare. conclusao _Ço 
predio destinªdo ao funcionamento Fla Lscola Rural de Boa Fax; 129 Fiumici— 
Riº MM como vagamente do saldº da terceira e ultima parcelg, de 
Ieordo com as marinas estabelecida na Ca r—ta de Tarc— fa firmada por mim em 

29 ãe julho de 195h./// 

SalvadOI‘, 6/4‘4 4144.. 4214926“ 
XV Wan“! 4:54 dª 

flannel Scares Neto. 

Seladº o/ ªki; 50 
ec! aro que os serviços foram 

o PRESENTE 'AOAWW . =6! EPETUADO com Au'róa zncÃo Do cima em u mg no DA EDUCACAO : c L’URA cannon 
[IE 0 Pnoc. N º 5:053! 54- INEP

D

~



fai-ª' 
JP VIA 

CR .000 Oi) 

RECEBI do Engenheiro Hílderíco Pinheiro de Oliveira, Encer- 
regaâo do Se‘cor de Construções Escolares do Instituto Xac'ianal de Es- 
tudos Padag'ôgícos do Ministério da Educação e Cultura, a íwortência 
supra da ($$$. DOO, ce (C inca mil cruzsiroa), para construçao do giredíe 
deatinadqgç funcionamento da Escola Rural de Magicª no ‘iunicipie de 

do 
iii-83517758 

normas estabelecida na Carta de ’Earefa finada por mim o n 
7 de abril de mªiª./H 

Salvadaruj M/nflé /9’/‘Jfi 

Décio Castelo Branco 

Selado c/ Cr.3,00 
Declare)“ qUe os serviços foram 

ecútado's. ( 

o passam: na ins". cu eee-r m, 
' 

com AUYÓR!YA;[O :00 two an wwe 
'rno ol scum Ko : eu..-run. co.,-toa 
ME o vnoc m' átoeslãl- INEP



II;“ VIA 
GR 190.000 09 

RECEBI da Engenheirº Hilderico Pinheiro da Oliveira, Encarre- 
gado de Setor de. Cºnstruçães Escºlares do Instituto Estacional de Esta— 
dos Pedagégicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância su:-r 
pra de CR$100.000,00 (Gem mil cruzeiro.—3,3, para 90310111559 (19 prédio 
destinado ao funcírnºa 9:159 do Grupo LºfClâP (is: Sede d9 aiciplo &d WWW” ªmv.,,—;:W A.“ r: m- “ “ª“ "““"“ "ªª-“'““ 

gone: lºan do cite, come :93; amento da terceira prestaçao, comprometen— 
cio—mes & seguir as na lªmªs estabelecida na Carta de Bafafa firmada pºr 
mim em 9 de favmªeiro de 1955,/// 

Salvador, &1 OZ“ Plª/Wº 06' /9f5‘ 

FP. rão/(,e, % («cg/«(M9130 

José fires Segundo P/P de Clâurãio Gualberto da Silva, 

&elado c/ (33,31, 50 

Declaro que os serviços foram 
cutados. 
”W 

o nesssms P/GAMEN'HD =oa Eusvunoo com Auvtw 73¢“) 00 Exmo BR Mims 
TRO on soumçio : euurwu ecuwoe 
ME () Paco u. º 5:063 l 54- INEP 

,.,___, ..__'\— ._..»'\\ _.» --_ ,., - 9 , ...,v



~ Q) 939 GO 

REQQEQ a: Qaganhpira âilàzríoº Pinhniro à: Qlivotrn, Eannrre- 
Siãº do aoQQr &: cânctruçãe: âacalarou ªo Institute Raeial && Egtur 
das §oéagégicea && aínínterie &. Eáuenqíe a Cuzsura, a zapartínexn an! 
pra &. agªsaaamao {Qriah all mnts—o:), 
detzínado na tuaaionanenko dº Swept 25:91:: “é; Seas && ticípio ”Zªg 
aiªi; à“: Vanna caldo 6Q paQaQaQQQ da uagunáa pruutsgin, cauprQantcar 
flout. I cagnir as nQruII autubalnaiQa na Gªris do QarQrt rlruaát par 
na a la &; www-zm && ass./fx 

Salvador, J&J; (Siª *Tooéo 615 / %S“Y 

' 
— > 'ª'" raw , ' 

'» 'ª " 34:s iam-a fwàªªàãdó iºf-zº cia wanna; ._,a-Q:»-Q.e:Q as; calam. 

Salad: e] ú;lâ,5º 
Declaro que os serviços foram

~ 
o PRESENTll/ACAHEN'V. rel trevumó com AUTO! ICKO ºº EXMO. . 
Tao M . -, ,_ 

a """ª 
«710 € SULY mu. 

“ , 00-1309 
306’! , 54 INEP 

Kuª.”

A



ªªªâººàº 

am: do Malasia marine maneiro de ºliveirª, m:- 
re-gaãa ”ao Setor do %atmçacn Éscalsrea da Institute Raciºnal de ªc— 

tuden P94996551»: do matutino da Edueaqãº e Cultura, a mos-93mg: 
supra da MD.8W,O€) (Bo: mil emaeírª ª), parª: cºnclusão ao 91-9919 
destinado 9o fuminnazaeato dq Escola ªmpal :19 3‘1u Phflggiflgigio a 
Barra d9 Estiva, com mwntc as tem—eira & ultima prestaçãº, d9 
&,e «um» —,,-- 

seªt—69 em as mrmas enteheíeeiún na Carts de íâarsta fix-nazis por m 
o: 5 do junina de 195k./// 

39119999, % & c);/LW" age /9/’/‘ 

,.) 

Fârí 9199 Rºvai: . 

Selado e] (2.11.50 

Declaro que os serviços foram 

executados.
7 K—fid (' “ºªk“ ”'ª':— 

o 'Rsssnn ' aula:-vo so' EFETUADO 

com nun-09:2 cio 00 uma " wma 
ªrno ul enucacio : cuuun. COMPOR 

ME 0 vºor: «: 
" 5'063 ' 54- INEP



new 

CR§§8.§:QIGO 

RECEBI de Engenheiro midst-ice Pinheiro de ºliveira, Enema-.- 
gado do Setor :19 09113131119393 Escolares do Institute ganhem]. de Estu- 
dos Pedagógicº: de Ministério da Educação e Cultura, a importância au— 

pra de ($338. 530, 00 (Trinta e oito mil quinhentos 9 trinta cruzeiroa), 
wrreapondente aee serviços d9 conclusao Qa obra do construçao do Bmx— 

p9 Escolar gia Sade £19 %icipíe Q9 Bam—__: Q9 Mauiva./// WW—wmh Mªw ““in-.a.»— » 

Salvador, Ayª, %% 4 /f/V\ df“; “ªpi“! M7, 
Alcebíades Alves Gaciba 

Selada o/ av.-13,50 

Declaro que os serviços foram 

ecutados. “W ;a£wio> 
o Passem! 'A'! Eu“" Fal trafunoo 
cou AUTOMZAçK no uma. " wma 

'rno el mundo : cuuuu. co.-ron 
3 a 54' INEP 

J..) 

"E o "ºc, ,, . 5:05



n'.“ VIA 

&. à ' º. 080.00 

m: do Mª. mãe:-Ico Pinheiro de Oliveira, Emarrogaaa 
ao Setor de Construçãº: Escolares de Institute Racional da Eatudos I» 
dagâgicos de mulatârio da Educaçªo . Cultura, a importância supra d! 
cªtho. 000, DO (Quarenta nil muro:), para construçãº do pªio do» 
tirando ao funcionamsnto do Grupo Escala- gia Soda Q Manieípío d3 Lag-, m pagamento do saldo flww da ultima parcela, de seªrch em as not. 
nas ostabalecida na Carta de Tarefa ªmada por mim em ao de Julho do 

195h./// 

fºf/ Salvador, ! :6: é»—» ªmªm 
___—'J/ 

Hilton da Silva Assis. 

Selado c/ Cr, 15, 50 

Declare que os serviços foram 

“v, 

0 passem: "une,!" =01 ere-rumo 

com AUVÓQWRÇÃO of) ammo na wmg 

‘I’RO DA cºm:-.ao e, eUqsu. earns 
MG o 9:1.— L. º, '73} * 54 (N £: 

_ 

'um 

""";" 

: .» 

115,23..— 

_1

.



MlNlSTERIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

amasawamnvummmw- “,mmwamwamwamm mªm, ao. Matªm e; W & mm... a m msm, mmamslhmmhnammmem umnmmu3.mhmm.awumzmaa Wamm.awm.mwzemmmm hnmmavmaacnuwoamzm a Mamas» ' 

m'ammu/ uma:”.

“ 

DECLARO a eXatídâo do 
pagamento, . saº-pra e que está' 
us; 5395959 cc,—mí; “sari:

s Jn : W., . .. _ 
«.» “fá; ºut:-;, ::f nº. 

m ). de 
' 

; umª 595 é.....



/ 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

mwªâíãàgãªª* miª 

malaria lugar recebidº & chaque nª 155 9999 ªº 
Banco aº Brasil, na. apex-153mm an era 1.909.996.00é mm mm 
&. ameixas), miudo pelº Instituto Kaeional do Batman Pam 
gicas, pelo quer o Gaurªma do Esme do Sawfly. dá Quindío da m 
mira parcela do tono aditivo “limãº eu Wiii/956, para cºnstava 
ção do institute de Educaçãº ao Musª. 

"é 
R$.» &; Janáira, 7 A /l7nf ºb— / 7/

x 

'ª'—“%%%“LJ 
Mamão:- ale» Eat. a‘ alma”]

»

, 

, 
' 

'— 

, :» 9 m 9 
... n:,- , wok 

ªx, 
, .A ªº ,;ã J 

‘9 X 
* I ª 

\‘9 
-_ / ge:

1 X W . 

,, 
\N 

“, ”» a“ r‘ 

xv ".; 
., L: 

BECLARO a exatidão do 

pwamevo supra e qua está 

de. asôrdo com & auªgrzzaçw 

dª (ªªsreªª n".._.‘;..:;.; .................................../ 
Riºejg...de ............ .a 395.6~ ~~ 

t , A ,. A AAAAAAAAAAAAA AAA;



nmmmmmmxxm 

' 

42 
I‘ VIA 

CRª10.OOOZOO

J 

RECEBI do Engenheiro Hilderíco Pinheiro de Oliveira, Encar- 
regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Estu- 
dos Pedagõgicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância supra 
de CR$10.000,00 (dez mil cruzeiros), para construção do prédio destinado 
ao funcionamento da Escola Rural Mínima de Agua Fria, no Município de 
Irará, como pagamento do saldo final da terceira e última prestação, de 
acordo com as normas estabelecidas na Carta de Tarafa firmada por mim em 
16”de junho de 195h-/// 

Selado c/ muh,50 

Declaro que os SC'fi'Zºª. 

executados

V 

o passem-: Inluuun ea ens'ru'fo'o 
com ”mangle no new) u wars- 
720 m soucwio : CULVURA, emmªn- 
ME 0 Pnoc. ".= 5:063l54- UNEP



amuse, oo~ 
RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, Encar— 

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

tudos Pedagogicos do Ministério da Educaçao e Cultura, a importancia 

supra de CR$h50,00 (quatrocentos e cinquenta cruzeiros), corresponden- 

te ao serviço de inspeção realizado nas Escolas Rurais de êaquende no 

Município de Cachoeira, Nagê no Município de Maragogipe e Santa Tere- 

zinha, no Municipio de Gahhoeira./// 

Salvador,

7 

~~~~ 
Selado c/ Ú;2,00 

I)ceidro qzze os serviços fora:: ~ ~~ '". 
,e. 

ªº 039mm WEE aw m wª 
G $ano on mms my~ 

TRC) ol cnucwxo sun-vu“. acaso;: 
ME ": pºor; .,. o 5-06 I 54- INEP ~



GR$50.000,00 

RECEBI do Engenheiro Hílderíoo Pinheiro de Olíveiram Encar- 

regado do Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos do Ministerio da Educação e Cultura, a importân- 

cia supra de CB$50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), para construêão 

do prédio destinado ao funcionamento da Escola Nuclear (EN/3) da SS- 

de do Município de Itaquera, como pagamento do saldo da terceira 

prestação, comprometendo-me a seguir as normas estabelecidas na Gar— 

ta de Tarefa firmada por mim em 2h de março de 195h.///

~ 
~~~ ~~~ 

. Selado c/ &.16,50 
Declaro que os serviços foram 

executados. 
”“a~ 
o onesenu ".“:a Mung} 
can Amo-undo no me " mms 

'no 0A mumcio s eu..-run. co.-ron 

ME O FOGO u ' 5:063 ! 54- INEP



~ 
_ CR$3505 ºº 

RECEBI do Engenheiro Hílderico Pinheiro de Oliveira, Encar- 
regado do Setor de Construçães Escolares do Instituto Nacional de Es— 

tudos Podagôgicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância 
supra de CR$330,00 (trezentos e trinta cruzeiros), correspondente aos 

serviços de inspeção realizado nas Escolas Rurais de Guapira, no Muni- 
cípio de Maragogipe e São José dos Pilões, no Município de São Felipe. 

salvador, 

o unseen" noun: vc :o: Elle-rumo 
com Amo.:zncio 0 uma. ou mm no ol :nucAclo I cuuruu. COUI‘O' 
ms o mun» ., ' 5-053! 54 INEP



~ 
CR§§o.ooo,oo 

L/ 
.P‘Vnk

~

~ 

RECEBI do Engenhei 

dio dest 
nicípio 

~~ 
t endo -me 

por mim e o de 195u./ 
seguir as, W 

~~ 

Ahylon dos Santos Macêdo. 

Selado c/ &;10,50 
Dcciaro que os serviços {05am 

executados. 

% Mm; __ Mim,, 
0 pne-sen" 'A—IAHEN la travo-no 
com “vo—anexo oo xuo " wwe 
*Rº m ""Je—cio : cuuun. mason 
ME 0 mm" u 5003 l 54 » INEP



2% 
GR 0.000 oo lªvrª 

RECEBI do Engenheirº Hilder eeº Pinheiro da Ãªiveira, Encar- ~ ~ 

tendo-me a sMrÉs normas es daí 
por mim em LL de %%%Wd 

m finfiommfil 
~ ~~~~~ Carta de Tª 

~ ~~ 

Ahylon dos Santos Macêdo. 

Selado c/ Cr.‘10,50 
, . 

I)€ciuro (que os serviços iarana 
# 

— 

_ 
;* 

'xecutados. , . 

f _ .:; 
*“ 'jáâbªàâ r:&¢LUA/‘ &» 

o vnsseuve,nsnu€nvo =o: !t57»-.nr
' 

com AUYOR meio ao Exmo on wuvs > 

no oA colei-cio : cuuun. cºu—on 

me o uoé. .. - 5:00: o 54. INEP



~ 
CR 0.000 00 

~~~~ 

~~

~ 

,«ºç 

RECEBI do Engenheiro Hilderíco Pinheiro de O veira, Encar- 

regado do Setor de Construçoes Es acional de Es- 

tudos Pedagógicos do'Min importância 

supra de CR$30 
. 

. 
.__‘ 

" ução dó pré- 

dio desti do ao , 
_ 

;;;:- 

' 

. 

' 

, no Municí- 

pio de Bar e as, Eon; egunda presássçãê co prometendo— 

Q noting east be 
' ' ' 

Ahylón dos Santos Macedo. 

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

executados. i 
&“ W VMJQ‘J'TN xii“! dim 

o "sum-I uuualfrlu: Emu-nó 
00M Aurbuzmio 06 “no. ou um. 
nó m snuco : cuuruu. concur 
ME O Pnoc. ".o 52003 ! 54- INEP



CR$20.000,00~ 
RECEBI do E;, 

regado do Setor -« 

dos Peda:—- cos 
pra de CR32O O O'Ó 

(_ 

destinado =o ªf É. f 
' 

da Esc 

Amargosa, 
: . 

gã'énto do ªããí acôrdo com ,— normas Ésúâê “da 
em 26 de mai qfifihM} ./// 

~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~

~ 

~~ ~~~ 

~

~ 

Jbão Leal Sales. 

Selado c/ Cr, 7, 50 
I)eclaro que os serviços forazn 

axecutados.
I ;“ .), ,c&/4iyª* [M.3uv" 3“ 

o "assure avian =00 new-moo 
com Aurómuçfo oo Elmo. en mms no on EDUCAÇÃO : em.-rum. em.-poa 
DE o ===—voc. N º 5:063 I 54- UNEP 

~~ ires), 

1” o 

Cul 
~~~ 

,4'1 
4‘2 
- “stação, de 

Ézgíjá . de ' eãa firmada por mim 

Oliveira, Encar- 
" 

Í f=cional de Estu— 
' 

tura 
paf 'iisªêíu 

a’ 'unáyªde Corrego, 
às» :,% 

~ ~ 

~~~~~ 

~~ 

~~~~ 

ªportancía su— 

10 do predio 
Município de



,A.“- 

22 
lª VIA 

CR 20.000 00 

~~ tura, 'a importância. 
construção ddprê-

~ 

nªmª ªinal cia-terceira & “"É 

José Pereira Botininha. 

Selada c/ (137,50 
Declaro que os serviços foram 

executados. 
7. 

í" 

* o 

&, 
“ “' 

,. ,7 abo—y %% &' », ” 

o "seen" un un ron eis-rumo 
cou “wrung: oo two .: mms no ;» :oucnçi : cuu'un. CONFOR- 
us o no:-, n.! 55063: 54- INEP



V..— 

- 

«.,. 

, ” ,JºVê—A—S— __ . ' _.__ _ A“ Az 

Jªxx—u; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Pura orientaçãº do Br. amu» Pinheiro as ºliveira . 
ªntro da ªcta.— a» emmçªu MM“ ao mum - Ethnic 

1. firm“ at; «asma» eh 135-95139 A ..

,

~ 
' 15 firfiPfil ªâQªªlr..g “ªº Qàúiiàíígª'ifªºWy 
&“t && plane &. matina-f . » 

alla-faia &: 155! m , » M73699,” 
' 

“59.757,59 

a &, 

**“ «ªhhw/ 
: : ,mªac~~ 

'.tlªà'i 299*775!ºº “É

, 

yª.“ FCM nun - $$$—522,55 

fªlam o a; Mº— 
C‘!‘ .... u.;aa '...—óiaiovçtvwç;n*nqnunnb 56,59 

6. 

7. ~ 
5 ex a :; “2.952.715,39 

xorg: * salªo ruma» pela :::-. Mum (maca. a nu... 
' gun time! dc m taxação). 

R.:-ctza & janeiro 6m 55 aº ir. ª. P. º.



. Mmmmxxm 
Wm%mizmflfx%fi 

xcmszlduomo

l 

ºww/'“ 

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 Cultura, a importância~

~

~ 

cruzeiros) , c orrespon- 

~~ 
Selado c/ Cr. 2, 50 INK-=> 

Declaro que os serviços foraoãxª' ~~~

~
~ 

com AUYÓQ'TA AO Do (amo an wwe 

vnoon enucA .10 c amªro-=o. eouwos 

ME o err u * 5063! 54- INEP 

o mesmu "in“



RECIn ª5 
' 

M;,-52,160, oo \/ 

Recibi do Instituto Eacíon« ze àçtudos Pedagogícos, do 
;***» 

A 5; heéé"h\ Eng. Hildoríco P1-

% 

WCWE SESSENTA CRUZEI— 
U 

& 'a'/Xx 
\% 

ROS, Cr$2.lõº " 0-1,;n - 'velaçâo 3%18 mms, (6) con SE-
~

~ 
de obras escolares 

neste est.—'o
& 

(Iv 
“% ‘ 

A Ç \V 
\\\ \b 

%*" 

Declaro que os se vxàos foram / 
executados. 

/ " 
; ' .* // o'; » ,(. .,../ / 

« ªv 7 ” .RÉSÉNT ...A a E'E'Vlllnt‘ . 

00M AUTO] '7IÇAO ao cimo sw wwe 
'rno DA enucwlo : cuuwu eowow 
ME O pace, u ' 5:0'3 l 54- INEP 

DJ alma Guedes Figuo irado 

FOTOGR AFO . 

Selada con 0112,50 
a 1a. via»



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 
» 

1 8 
J" " 

I“. VIA 

~~ ~~~ ~~ 
~~~ 

e Oliveira, en- ~~~ 
carrega e 
Institut 
Educaçãº 
6.000,00) 

»tário && n 
às Municípi 

ª., Evª.-e engenhewlgiyf. 
.“fe ,. ue Sºrªiª“ es A 
" [iana]. a: 3‘ das Pear ::».

' 

0111130323 
' ”qruantia ' 

93333355“ e nt e ' 
_ t« u,. 

, 
É. 

~ ~~~~~~~ 

~~ ~ 

~~ gae as vieiras," concertss no sani— 
. . _r . 

as trincas aº grupo Ascelar aa.ocae — ~~

~ 

Declaro que os serviços foram 
executadoa 

.4 “pr/.” m. , . Pus-zu" n Aun" 'ágv/ ..h, ºº' AUYOI!ZA O DO (IMO II nunc "o m mum to l curmu- cºuro»
. 

n: o "oc u 5'003 a 54- INEP 

;_;



z. .- 

' ) 

..,,
_ 

. z,. :. 

fifixxxxfixxxxxxxmxmmxxmxxxxmmmm ~
~ i 

.. 

:Aflmzjazoa

~ ;pcerregado 

.(Úvºrenta ~~~ 
o funcªonamºnuo 

zu; QO CO 
J. 

..J Q Q) “n m ra .__ m . Níltop.( 

Selaôo c/ &;13,50 

Declaro que os serviços foram 

executados., í , WÁL>_ * L&rk K“ & . («K “. 
& «aq .\ ., - ,- 

ama "ºptamºs! mª 
o'RES xmo :rq 

cºm AUTOR‘Z‘G Do E 

& tº 5 22a: 
Tabºª EDUC C'— , 

., 47A __:1 MP;—, ,,,, -. ,



Hf VIA- 

am: do mafia“ henna}. do 33t Macal»: d. li- 
aismu da moses. c calm, por internadas do Enganam Endor:— 
» Pim—irc de ºliveira, : quantia uma dc "à: a1}. : quinhsntn era- 
sums (ik-Jóºmºº), mamfidcnta u larvae. do iaªQZº feito m 
Raul» de sua“ m». - camião &. Jacuípe a a” Jul-din, magi. a 
um. - xmas", 191:3 «— Jammy... Mimbo“ - “genuíno. nam um. 
a - mascara, “mªm Gal.—on - am. e fire}. sum. as Gin., Itaobi— 
m - ªnalisada : saíu, Saidª «- Pont. na“ o 3.21m.m, 61-p- P.:-nu— ” — mudªra: . rm»».à, Sailor fie amm- - ragna— . Mais, Ja- 
marl '— Sªá. (Ea/5} I fim à. hulínte, inclusive saws}. tony;— 
na. 

o 'RESENT! "nun-n =o: "ammo 
com Auvoaxnçxo oo tivo :. wws 
Tab on cnucwio : euu-un. canon 
me o Fnac » ' 5:0630 54- INEP 

mm e/ mh,.5o. 

Declaro quº gs. amigas fºram 

fir st das. ge & %% Who—L., 
NTT“

'



mmxxmmmxmxmm 

CR:$. 00 00 ¢// 

RECEBI de Institute Nacio , àdes Pedagógicas da Mí— 

nistêríc da Educaçãa e Cultura, = nk 
d“5j is Engenheirº Hílderí- 

ca Pinheiro de Oliveira, 
zeiras (ú;7.500,00), d 

3% - Lage 

nspe ção fe its nas 

Escolas de Santa A ardim, Coraçao de 

Maria - 
de - ' 

T.. 

V 

_ 

~ _ j, 
" 

. ce Cima, Jacºbi— 

na - 
“& . “' : ,J/nª apinhe, Camps,» Ferme- 

sa — -— Lagarto e "ulce Ja- 

guarnri inclu 1ve sem“ go fctecra— 

f.,—A-x—k«-. 

., ,pgsgmç "suzana ªº! EEFM-n'“ 

COM ‘,:Y‘*""LCKO oo HMO e! U""! 

Selado 0/ CALL, SO. ":o ru 2— "co s cugTuwa 809309 

ME 0 can: u ' 5053 '5" ‘NEP 

Deciaro que os serviços foram 

MÃOS. à(vâi 
. 

AAA/(UW , Nix 

MY 

_,.» 

_:_—. 

”.=



“mmumxmmm 

Dermo 
festaé 

GR:-2.860 oo~~ “RECEBI de Institute 

co Pinheiro de Glivefi' 
senta cruzeiros 
feito nas ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ T;»;Wf m ,_ ~~~ ~ ~~ ~~~~ .. _‘2Esnrnu’ 

4". In «mimi-U" ~~ 
o lnsseuv: IucAuEN'ro =o: gugu-...m- 
cºm AUTÓR!ZAÇKO oo EXMO an wwe 
TRO &” :oucacio : cuu'u'u. canoa 
"E O nace. u ' 5:063'54- INEP 

Selada c/ &32,50 

quo os serviços foram 
o& x ! 

Dªiªny; umª dia; r. “X;;



€&$:123.60ª303 

111111 áº'âng&&&&ír& &13&&ri&o ª1&&&£&& && &àívÁã&&, Eanir—
& && && 8:111 11 $11121a§311 111111 as && ínààíàuào rfegfy 

2:111:11 112111111111: ão 5111331311111 && ª”“itmªªâr “ªiai, :1111- 
__ 

&&ax& && 1113120.896¢Qu &&e&t& & viuae : &it& &ià 11131 115., aura .— 

111111111; &ztn, m £15m && cíá&&&i& &&Bi&a 4111112111 && 11. &; 11.1 11mm 
1:11 && 13 && agºstº d1 lããk, &&rn 31311112 na &&rvígaà && &&&&3&&ã& 

da &: 112115.11 é: E31111 ªlma:—33. «211:1 1111 && 13111111111, 111:1"'€'1 &&, &&vw 
131 & {1111111111111 mma &&v 1311111211 511111;.11 && 513 && & g;;aiar 11:21 ªma./fi 

~~~~~ 

1111.1, 25’ ,a * ,te /é/ ; 

&u&s& &&h&al & 111. 1113. 

,. ; _ 
. 1 

«.e; mªis; cf *º*—viáriº 

"TTF-STO” A EXAT. DÃO DO PAGÃMÉNTO SUPRA 

DE 195“; f~
~ 

'““ 
..,/' 

o PRESENTI IAoAuE " soc !F'ETUADC // 
com Aura-uncle na uma na mms- , 

1:10 on :wumclo I CULTURA. eOuFOR 

us (: ow».— ., - 5-063 I 54- INEP ,, 

;. 

,,.AM-uA 

.,-

_



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

O‘Cuuru.. 
unos-063'u-WE '. 

Declaro que e signatário 
prestºu, realmente, os 

serviços.~
~



63330 ,000, os nª. VIA 

BEGEBI do Engenheiro Eilderico Pinheiro de Oliveira, Hungry 
regado do Sater de Construçães Eeeclaras de Inatítuto aíonal de E:— 

tudºs Pedagôçicos do Mínistêrío da ãàuãação e Cultura, a impºrtância 
supra de GR$39,888,03 (trinta mil cruzeiros),para construçia de prêdin 
destinada ao funcionamante da Escala Éuxal dupla de Agua Cumprida, na 
Município de Salvador, como pagamentc pºr conta da-segunda prestação, 
enmprometenda—me a seguir as normas astahalecíâa na Úarta de ãarefa 
firmada par mim am 9 de Satembrc de 195h./7/ 

Sal vader , ,]â % 
(72463 

Jºªo Antonio de 

o que os serviços foram 
Dºclar 

executados 

A/Ãa (xá/793“ 

&) measure “mum” ton gre-ru me 

@DM AurOmucKo Do vma na u'utç 
- ,. . “ and.—;x»- 

, ,,_,.. gnu'flhnf“ = e- “« ' ,, faunª » 

»,çv; '; ííº 

«»,. “ 
Macedo



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

2 
Hªm 

ca:$75.ooo,oo 

RECEBI do Ifistituto Nacional de Estudos Pedagó— 

gicos do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do 
Engenheiro Hilderico fínheíro de Oliveira, a quantia supra de 
setenta e cinco mil cruzeiros (&.75.000,00) por conta da ter- 
“caíra prestação de acêrdo com o que está prevíáto no ítem / 

quinto da Carta de Tarefa_nº 78, para construção da Escola / 
Nuclear (EH/3) da sêde do Município de Itiúba. ' 

Salvador, 9 06‘ ”É ou ) 9.53“— 

- W“ ár ºa » 
”gª-ººº” 

o PRsssm-l DAQAMENT. lºl !Fe'runoô 
com “MOW-010 00 uma " mms 
'na-o na .. "sin s cuuun. aca-won 

ME 0 and“ V 5063054- INEP 

Declaro que o signatário 
pxecutou, realmente, os 

serviços.
i 

, 
./ 

&. 
“.“ MW} &»; QM 
FíscalkdoHÍNÉE2////f,///



““ÉÉ'VUA 

º!“ 33600000.. Oº 

J'ªiíií GSGEIC do tnatitute &aciona! de Estudaa 
P «álgzgánai to Riniâtírle da Educaçªo . Bu!— 

turn, poi lntnrníéic &» taggghelro Hildcrlea 
Hahaha «chama,. & quª“ 
ta Ill cruzslroa (Grt860o000,00) a.rreupnnluntn 
to paganonts‘ia priuairu-proltae3o 4. Cart. é. 
aofa al 166, pura etastruçía &: 6.19%. Rafa! - 

Dupla de ªgua couprlác, na municípiu do Saav&- 

dor.

~ 

Salvuásr, q- OZ/ 

. 

, º. Cá /Vé‘é‘ 

a”; WW «5 %%“ 
un quznvo =O! "E'Umº 

O'RESE 
O Dº EKMO ." ”tuvº" 

Uvomzzci
. ODM A 

A'Çªn s cm 'umª-> eçgcow ,.... . l _ . 7R0 ‘3 
, 5031'5‘ INEP 

'E o awn 

AfEsro A EXATACÃO oo mainframe 3m ,» 

X‘ _,; DE 195 ~ 

3n rear: da casaca» »

~



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

cr: .000 00 

RECEBI do Sr. Hildorico Pinheiro do Olivoiro, Encarro- 
sudo do Sober do Canstruçioa Escolares do Instituto NaCiannl do 

Estudos Pªdagêglces do Ministério do Educaçía o Cultur-, o 1h— 

pcrtíncía supra do CR$15.000,00 (Quinze mil cruzeiros), poro/ 
o conclusªo do Grupe dostinado oo funcionamento do Grupo Esco- 

lar da 33d. do Mhnicípic do Paramirim, como pogamento por con- 

ta do filtimo preatnçía, compfpmçtondo—mo : seguir as nermaa‘oo- 
tobolocidoo na Carta do Tarofodfirmado por min on IR do obril 
do 1955. ,

; 

& naun" nnuun ru cru-rumo
_ 

cºm Auvºmnçio oo "no. " uma 

'no m eóucAçlo : ouuuu. canon- 

”; c nao. u. o 52063! 54- INEP! 

Solndo c/ ú36,00 

Doelaro que o nignotario‘ 
oxocutou, rodlmonto, os 

nervíçoa. 

WX gxáww/ 
Pis a; d)./W/



CR$:19.6L3,70 

RECLBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, Encarre— 
gado de Setor de Construções Escolares do Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos do Ministério de Educação e Cultura, a importância supra de 

CH$=19.6A3,79 (dezenove mil seiscentos e quarenta e três cruzeiros & sg 
tenta centavos) para construçãc do prédio destinado ao funcionamento da 
Escola Rural dupla de Agua Comprida, no Município ãe Salvador, cume pa— 

gamento do saldo da terceira e última prestação, de acêrdo com && nor- 
mas estabelecidas na Carta de Tarefa firmada por mim em 9 de setembro 
de 195a ./// 

Salvador,/L ôá flmflm ºó/ªífá“ 

'ifvóáãu ÇagíqígíªPtóàv <lá: Óªáã;ççfçaéí 

João Antonio dr Macêdo. 

Selado c/ &,7.5o 

Declaro que OI «when iarw 
executados 

~ 
~ ~ o 'maseun u new" na "uu-nó 

co» Aum—vnqio no uma ou Mum- 
1520 m “Macio e eunum. 60.1:c 
M; A º“- .. 5053: sa-INEP



~ 
< . . "“ n'í'ªtª-ÚJZJ'L'Í' tvaiwçw &. maga A 

Ilª VM 

W éo azinheira Bizarrice ruining à; anulam, h— 
emgnáo ãe ªutºr da cons traçª“ Escolares ãº Imam swim}. a 
sum“ PMQM ao Matiz—io && Educaçãº a cultura, a Wu 

f We de cah75.om,ao {um a umª m:. arame-iron), para “which 
&: prªia mexmae ao :wimento Escola Swim {M13} as: sia. & 
Mahala a. itaim. amo Wan é. um xml an swim a m 
a quart: i âlàm negação, cia mªrªdº ema as mas “abalwiáuà at 
Guru a. mata rsma— por m más &» mio ao 19533.4” 

saxm.4 ae,, ªfã/”Vá: ,e. 1451" 

/T2’JW MA;/a Wºº—> 

301W Rate an lama. 

alum :] mamae 
Declaro que os serviços foram 

com AUVÓQ'7ICA oo (IMO " wwe



Mimi/Já”; 5/4 gaíóaafía & % (an; 

mm 

maiª—833.99 

wer 3133: an mªn-«mirº ªlicia im; 333333333333; 333 ªliviam, m- 
amª agaãe &! fiafiw à! {Ems 33333333333 fiseaflamzs- rib ias-tªi fliittff 513K331“ & 
Hwang: íªsáagégíwa &: 33123313532353.3133 fia &&s às: ». 3333;332:1333, a law V 
& 3333:3333 gia 8133315933353 Aha} {aimgumta mi a 333-3333313333} para {30322333 ªrmªs» 

ª 

a» 
wªxº,»— «matirméa w 13333333133333.3333: 33333 332333213 Ei. “ªtrai Mªia dª «ªg—aa W 
ªaa, m: fWaípíº &» àaíwaásr, 63:33:33 pagmamm «:k— mafia 3:33 “;;—sm wal— 
3533;333:333 & ::s & tmcaârag ,efªsáªrwatMQ-m & ªas-gar às. rªw—m mm 
3333.3. na na Gama && “a: ra Mim 33 533333 Mªs; em 9 às; amami-aw & IWi/ 

Eaívaâam Á MOÁ %WMÍM 
OZ /755 

”((y/ 

113343 ªntºnia &! iªi-0%. 

ífaíaáa &! ªdiçãº 
Declaro que os serviços foram 

o PRESEMT na tlzvunoó 
com A dev-030 o Exmo .. nuns 
'no .A equençlo ouuun. canton 
Ila o noc- m' 5: 3 a 54o INEP 

~ ~~ 
~ ~~

~



new 

, 

msn do 8r. mm» um:» da ºnus", Emma-da' 
&. sum as Cºnstrução: ane—1a". 4- Instituto nuam ao Estudo. 
Poázgªgxen do 3411335533:- an Kanangª. . culturª:, a' inv—nªni: ou- 
pra de quinze an Wii“! £àh5.009,00), yam conclamª» do pr;- 
an autumn}. a mum“ da Grupo Enviar a: sãº. &. Mei— 
pie do urina-in, em namento a ald— a: {new pant-Leis, a 
coª—d. ao. as am: estaba-selena na Garu do Tmin umª: por 
unawa- abril 601951;.

' 

Sªntinª, 37/ Wºº %wºlço (*)/ºª / 955 W @mfimy 

ff pk WWI/€ YEW/Lb [$a/1% 
3.1m e/ 3.6.00 º ...... QAMENYD Em .:;v «» 

com Auvómncio 00 uma “ u'u'e 
. niªn”! 'I'RO nA '“UCAGÃO E O . 1390131‘0 que OS SGI'VIÇOS fºªªª'ª 

ME 0 "oc u “ 5:063 :::-YÍZEBPOWOQ 

executados. 
_ A - » ,. » ""& \ 

7" ...: 

w,“ A . < . a,“ ( “à



:Wmmmmm mm

~~ 
do Setor d. 

Ped& & ico 
pra % CQWB 

tavos), com 

po Escolar ~~

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

do Mir nister:_o 

égââlúºw %%%& mu: 
sa aldo do pagamento ao~~ 

~~~ ~~~~ ~~ »to no Gru—~! 
a 36-66 flO-PJWVV‘I p.71. (')~ 

Silvj 

Salado 0/ 032,00 

aréa-aro qua os serviços foram 
( ". 

prestados. \ 

gw" ”Mw—0x * 
...-...... -,c. n......"~ 

»]:
~ 

~~ 

o passem ãsn gun wu tlm-mb 
60M “fir-muck ao :wo " u'uvs' 
TRC o». mu: xcjo & eULYuwA. cºllº!!- .“ o ”os. N a 5.353 I 54-INEP 

H“ Ha 
.0 

[...1 
530 

l.

O



mmmmxmmmm

É 
U/Íª VWA 

CR$ 00,00 ~ 
~~~ 

~~~

~ 
~~~

~ 

Encarregadof 
do Setor. , de Estudos 

' “It ." . 

c A . Pedagégis Í 
_ 

1 -_ “du ao e Cultura, a 1mp anela su- 
“ão serviço

~ ~~
~ 

” 
O , O 

Quinheâãâãàfíu ÉiõÉS)zzzêBPé%£êogªn e 

de inspeça» feíªã 86 %%%& 
u l de Ib 3; ,

. 

. Q 
N Ipíau. SWL, ~ 

Salvador 
~~ 
~~~ ~~~ .r" mm 

‘ * .7“; l. 

“Wha 
. .*llmounº 

Silvio Brício Galrao 

Selado 0/ &.2,00 
[)3céggu (Zac 03 services forarn~ 

. ,a o luz-euu Muuu . eu uufumó 
com Auvo-vncio 00 "no III mms- 
TRC oh mucnglo c uuuu. conca- 
ME 0 "oc. «.ª 5:053 54- INEP.
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”\ 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

em: as SERVIÇO lª if 

i Son-uta ví: : 

A fim (h thumb: in chip—ns um : amtªmçín do 

u: Graça ªcasalar on aim» «do Pcs—bil, no Estando dn Bahn, 1 

am:- suvarvísíonsâa pulo Botox;- «constrains do Cªmatª às Bahia, 
cmgam—» a Warhªwk do Cr$ hºº.06t3,60 {Quatrmntos ni]. er! 
aim). ª cºnta da lot—ção pnvíat: no planº aº eam-unto on:-—

_ 

cielo para: cºnstruçãº às 033911: príníríaa na Mraz—ido ªguado. 

Junta—so ao procaine n. 3 529/55-1m9, relative: 
ao numca.

' 

1.3.3.9., m / an aca—bro a. 1 955.

/ 
A); ’7 

Aniziº 5pm: rehash-a 
Diretºr. 

80.17.12.55.,



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

Ia VIA 

cnz$20 .000,oo \/ 

para conclusaoi ªªª“ Sant Aflfimmmov e esus. 

o passem"! DAOAUENYO Bel crew-Ant “I" 
cam A.;voavucio 00 “MO sn u'u's 
TRO ru rnucncio g CULTURA, GOUFOR 
ME (: ººoc» .. . 5'083 ' 54. INEP 

. l . Declaro que o Slgnatarlo 
executou, realmente os 

serviços. 

Fiscal ào INEBI



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

P VUl 

ca:$5.ooo,oo V// 

~~ 
_ 

de Estudos Pedagó— 

íjpor intermédio do/ 
quantia supra de/ 
te ao saldo da / 

a pre sta no ltM 
onclusaoHãQkEs » ué rana no Munici- 

O PPESEUYE OlnAuEuvo :º. F'EYUAnÓ 

ODM llÓº'YkÇÃO oo ixuº .. mms 

Tªº '“ Munch) E CULYu... QOWOR. 

Me O Dºce. n ' 5:063 o 54. INEP 

I ' . Declaro que o Slgnatarlo 
executou, realmente, os 

serviços. 

L Q—flm, AW 
Fiscal do IfiEP;

JJ



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

CRz$80.ooo,oo 

O .PESENTI “A.AUÉN'. =60 !EETUADÓ 
COM A.:Vómzccíº oo :wo ll vlws . 

_ I . Declaro que o Slgnatarío "ºmªmwmw'ºm'WNºªªm 
ME O apoc. u ' 5:003! 54- INEP 

executou, realmente, os 

aervigos. 

”Fiscal ªo INÉ£;,,,»»«-*”ª'”“'



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

CRz$15.000,oo

~ 
udos Pedago- 
rmedio do/ 

~~ 
dcfuzeir‘ «Nªyª 

ultika prest %Carâª 

'o Passem: "nun-ro ca (numb 
com uvbwncio oo sxuo u wma 

nao m emuc-cio ! cum'uln. eouon 
M; o awoc .. ' s-ossa 54-1NEP 

. l . Declaro que o Slgnatarlo 
executou, realmente, os 

serviços. 

&, 7M M if, 
Fiscal ho INÉP



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

CR:$15.000,00 

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

'gicos do Mi- 
íro Hilde- 
ruzeiros 

~~

~ 

alusão da 
": . 

-.'_ ;- , —nlclpio de asse, de 

ãªàwfaw ~~ 

MW ªº bastião
O 

o Nassau" 'AIAMENTO =O! ews'runnó 
ceu uno-undo no uma m mms 
TRO m snucwlo . cuU'wu. eowoa 
ME 0 ”o:: uu » 5-003 I 54. INEP 

' . Declaro que o Slgnatarlo 
executou, realmeb te, os 

serviços &&, W—º OFM 
fª L 

Físcalàªo ffiggjé:::,,,,,’z



«<— 

gem 

”6.966 96"“ 

mxm do mom finaa‘rzao Pinheiro da Olivaira, Encar— 
rnglde do Setor &. cºnstruçãos Escolares do Instituto Haeíennl da Kika-' 
ªos.Pnd&gógieos do Ministério && Eáuçaçiº e Cultura, : àmpartâncía-suprt 
&. Mamma (m an mom). wa amtmib as práaiã áàstinaêº" 
no runsianamento as sacºla Rural Mínima do Agua Fria, no finniclpie as 
Irfra, cºmº pagamnnto dº salãº finll aa terceira e âltíma prestaçao, ãn' 
”usarão cam as normas cataboloaídna na Carª: ãe Tatar: firmadª por aan &: 
1.6 ao mas && 1951340“ 

sa). , É aº // — . 

@352“, 0,95% 

fnaáaníra Lopes dos Snatai. 

sua» a] unhas 
Drãlmrnímm a, iª" 

OXecu'Lw;R I 

o Nassau“ BA-Avsuvo =O! !:sfunnó 
com Aummuçio 'no uma " mms- 
rr-ro ol rnumçio = cunuru. canton- 
ME O naoc, » º 52053 ' 5‘. INEP 

':m forámA~



XX 

mm: do Instituto Human as Raman zªaaagêgmoa ete ªmis— 
to'rio da Bananªs: . Cultura. por intermédio do Eng; Kildaríco Binaci— 

re dc ºliveira, & manta: supra ãe com mil cruzeiros (Mlººçºººwº), 
cmo caldo do suíno cºmedidº para a obra as eons trução do ªm É:— 

cohr do Cem—ião do Jani”, Weigh do Santa Amara. na sentem—- 
dado da d'agua-hº do Suther'fiirator do X.B.E.P,, chtado dc .15/5/55,trm. 
nítido no Setor de Gonna—ação: Eaaalarea d0 Cªim—88h13, polo ofício

, 

nª 371, do 17 dc we ânimo,/ff Í 

Salvation/2,4% («r/WIN!“ ; 

bªº—eª e
* 

Pliniº aa costa Goutinhot 

Salads :1 (2.51.50



~ 
mama , ao 

RECEBI do Enganheíro Kildaricº Pinheiro de ºliveira, Kastr— 
ragado do Setor de Conatruçães Escolares do Instituto Eacioaal do 
Estudos Pedagégicas do Hinistãrío da Educaçãz e Gultura, & impartíns 
cia supra da CH$h50,00 (quatrocantcs & cinquenta craseíroa), carruª— 
ponpenta a serviços prestados, como'mensageiro durante o mês de sup 
nho do corrente anoá da 1955, no Sabor de Canaàruçõea Escºlares do 
GRIEEP na Bahia.///. 

_ 

«

~ 
Salvador, 30 0% fl/Wflg % /7fl\ 

XM ”ªw/Jf WW“ 

Jºzé Lopez ,de Santana. 

Sel ade c/&.2,oº 
Declaro que os serviços foram 

‘ N 

............. 

com Auvonvncio oo "Mo In mms 
'no m :nucAcI- : cunmu. ecuron 
ME o anon n ' S I63I54- INEP 

.\ 

XM—



ºãáàãºgªª 

%%âãâã an ànganheíra fixléariea ªínhâírn && âlâvaíra, Engar— 

fªgaáe && 3a£ar an sswnàruqãwa âªeºâaraç da Kflstztute âaeãanaí da E'— 

inane Eada§5§1¢aa an Híniaãêrâa úa ãáuaaqâa 3 gainnra. & íngºrzênail 
supra da ããâà5$,9ô (qunàraagntna & sinqusnta arnaairca), aarretpandaar 
às aº sarvxga âa inapeqin raaiísaâa na: ªngºla: fluraiu âa fiaqannfie an 

ªhaieíyía && Caahueira, gag; as âuaâaíyío &: fiarngfigzye a ªªah; %¢r&- 

tight. an ªnnieigíe &: €aahnaírl.£[/ 

Mum/7% %WZ; % /f5'f 
/W % égflmnflw 

victºr guga ânrnnira Lopº!»

~ 

3aãaân &! ªaa,ªª 
Declaro qu - 

x 
os serviços foram~ 

ªmo ol envenç o : outrun. eowoa 
Ms o DPOC » ª '083 ' 54— INEP



«i.—r 

' 
“Ma,—ª 

cn$50,ooa,eo 

RECEBI do Engenheiro Kilderlco Pinheiro de ºliveira; ªssar—' 
regado do Setor de Conatruçãea Escolares do Institute Nacional dn 

Esbuâas Pedagêgíccs do Ministériº da Educação e Cultura, a impºrtªn— 
cia supra ãe CR$SO.GQÚ,OG (cinquenta mil cruzeiros), para countruàªo 
do prédio destinado aº funcionamento da Escola Huclear (EE/3) da 83—— 

do do Município de Itaguara, como pagamento do saida da terceira 
praatação, comprometendo—ma & seguir ae normas estabelecidas as Gar- 
ta de Tarefa firmada par mim em 2h_de março de 195h,/// 

Salvador, 27 ,5; Max/Lo & /$ÍZÍ 

Pedro Petrolina Shaves. 

Salado c/ m;16,50 
Declaro que os serviços foram 

sxecutados. 
_ 

,“)m 
& Jj7 

o PRESENTE CACAU NT. crer.-nr 
cou AUYORSZACKO ao Exmo on Wun- 
1nam cave-ct . cmvun conto: 

. M: O nan-= .., '083 ' 54 INEP

~ _“ «;;;;

~



cªª30.aan,ao IB'VU* 

aªcªgz da Engenhaírc ªilâaricº Pínhsiro do Blivsira, £333r- 

risada eu ªchar de Canstruqêas Escolares do institute Eacicnai do El- 
tudºs Pedagôrícaa de fiinxstérie da âducaçãc a Guitars, : ínpartânciu 

“supra ds 63336.006,30 (franks mi: cruzªíroa), para censàruqªa do pr;- 
dío áestínadc ae funªiºnamenta da Escala Rural de Tnpiraeanga, an ªu— 

nieípíº éa Barrgiras, coma pagamant¢ da aegunáa presaaçía, eeâpralOª 
tenda—ae a seguir na nºrma: estabelecida na Carta d: %arefa flranên 
por mim ea && da junhº às 195h,/[/ 

Salvcáor, 

»xÉÃÉ;JÉZ<, 572> czZAÁZZ' vªáZâGLÁZÍB 

' Ahylon dos Santos Kbc§do. 

Salado e/ a;13,50 
"xaxª,” . LhCLaTO que os serwços fora-m 

:xecutados. 
‘7 VJ ,, fºfa x _Myá“0[_ 

º OQESENY! ÚÃCAMEZV. Ea’llg;» unr- cºu Auro—incio o amo u wm- "ªº m '""ºªºªº i évnuu. ec)—rºn 
ME o º-Vs— «: 5053-54 INEP



ca o 000 ao IE'VUA 

RECEBI de Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, anger»
' 

regado dº Setºr de Censtruçães Esca-lares do Institute Raciºnal às Es» 
tudos Pedagégicos do Ministério da Educação'e Cultura, & importâncin 
supra da GR$3D.000,00 (Trinta mil—i clmzeiroa), para construção do pr;- 
d'ºc destinado ao funcionamentº da Escola Rural de Sítio Grande, no. 

Municipio de Barreiras, comº pagamentº da segunda parcela, cºmment— 
tandem a seguir as nºrmas est,;abelecíáa na Carta da Tarefa firma“ 
por nim sm ILL de junho de 135L/// 

Salvadºr, 

W fºgº É píe/jªfí“ 
3%,“ % W;; %% 

Ion dºs Santos Macêdo.~ 

Selado c/ Cªº—10:59 

Dwiuro que os serviços foram 
executados.

, 
o onesswu "uma" na "pum' 
eeu Auvomuciq ao Exmo " mms no m :oumclq I cuuun. canon 
ME 0 "oc. u.! 5:00: o 54- INEP



2% 
,“;v 

GRÉQO ,— 000 I GG 

RECEBI-do Engenheiro Híldaríeo Pinheiro de ºliveira, Enearé 

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

tudos Pedagôgiees do Ministério da Educação e Cultura, a importâneíà 

supra de CR$30.0SG,OO (Trinta n11 cruzeiros), para construção de pr;— 

dio dastinado ao funcionamgnto da Escola Rural de Varzeas, no Munici- 
pio de Barreiras, cºmº pagamento da segunda prestação, comprometendo— 

um: a seguir as normas estabelecida na Carta de Tarefa firmada por 
mim um 1h ãe junho de 1953./// 

Salvadºr, 

%% fªfa/ía fm— 

%% anaº/ímã» 
Ahylcn dos Santos Mªsªda. 

Selada c/ Cr.1o,5o 
Declaro que os serviços foram 

executadoa 

K, W Nua/151; 
» W345; 

o Dnessuvl PACA,“ "'O voo !!Ivunuo 
com “rºmucio 0 sxuo " mm 
no on :uuCAcI euuunuconoa 
ME 0 once. n º 5:063 l 54- INEP



Çâ$23,0ô0,33 ~ 
um» ZÉTPEI da Engenheiro Hilàeríce Éíâheire de ºliveira, Engar— 

regeáe do'âetár às Cºnstruçãee figeelaraa do Enszinuto Eaníºnal às Estu— 
doa §Qdayéaicca && Éinâstêçíe da ââucgqãc & &uítura, : iaportâneia xu- 
pra de CÉ$23.ÚDÚ,ÚG {vinta mil eruzairosi, para ceàaãruçíe do prééio 
destinade at; faméziensmfnàa aa ';»;szrfç—Tãa Aural vii-e, àêz'xªege, m;— Fwáaípio de 
margosa, cams pajagêwnàu do same da ªeww-síria & fátima grenwçíw, da 
leªl.—do cºm as. man-ems mmhaàecíâa na >;:=>. m && fifa-cin fiz—ªmd: parª aim 
gm as a. maie && 155à./7/ 

ªmidª g %%” gq / #> 
c7z7:;5 cfÁífÍL42L6( "ÇÍÉÉííííá. ~~ 

Jºãº seal Salas . 

Solado q/ a;7,§a 
Declaro que os serviços foram 

executados.
& , l'

5 

g 7 9W , 
. _ paw-V M’I‘» 

...,M 
o Dnsssuv: PAÃENTO =o- EFEYuAnr 
com AurOnsqfio oo EXMO on mms 
TRO nA rnUCAcKo : cm.-PURA. eamsoe 
ME 0 Dºn: » º 5:063 ' 54- INEP



ªmºº-“.Um,% 

fiifigfii da Eagaahníru fiiifierxce Éinhaírº é. Glivéirs, Eaàar— 

wands: de sªiª.-nr &. Çcamàruaêaa Saga:-&&" do Instante Kasianaà ide Ea!- 

em. heir-5631mm: dc: Riniatêràa cia Mazagãº s Samara, a taper-£3313“ 
supra da Wags-gm Wants 1:11 mzaireuã, para wnntxmçâ'a da prª-- 
dia donut/min m. mneiaxmnto da Meals: aural d: Lagªrto, na ªnnie!— 
pie da Ema-sr ria ªtaxia, m:; pagans-unto an caldª i'm—1 as: cªrmen—a & 
ªlma: praauçãa, cia azªrãº cosa » zzz-armªs aatamlocâdz x:! Carts: ‘9 
ªux—am ameia gamª- um 42m 13:; d: junhº da walk/x; 

,; %%%&/4% já,/EÇÇ 

%%; %%%&» WM 67\ 

AV 

Jags Forairs fiocininha. 

Stink 9/ &.7,53 
Dul-dro que os serviços foram 

executªdos. f+ MÁ& 

O OPESEWAI‘MELYOJ Ia GIST-«.nr 

cºm Amo-undo oo :xuo " um me 

ªme m EDUCAÇÃO : cururu" comma 
ME c pace. n ' 5:053! 54- INEP 

., “»»WWW- -»—— _, L _ 
' mrfim‘iw .w— ,: ___”- “, , 

. . " ª m É » . ,,“



%%& .a G-jcªfzãoªx 

ª ªªª . 000 ª GO 

RECEBI do Engenheiro Hilderíco Pinheiro de ºliveira, Encªr- 
regado do Setor de Construqõea Escolares do Institute Hacienal da Es— 

tudºs Pedagógicºs do Hinistério da Educaçãº a Cultura, a impºrtância 
supra de CR$5,030,98 (Cinco mil cruzeiros), para construçãç do prêdia 
destinado ao-funcionamento && Escola Rural de Peixe, no Kunicípie de 

Remanso, como pagamento de saldo final da terceira prestação de azªr— 

do com as normas estabelecida na Carta ée Tarefa firmada por mim em 

7 da abril de 195h./77 

Salvadºr, & de Mªple /9(-'ó'/— 

ºf”, 

Décio Castelo Erºnco 

Selado 6/ &;3,00 
Du-lnro que os serviços foram 

executados. f É 

. . “. 
.,» “" ! $ª 

_ 

.: 

I " XV :) 
o PRESENTE DAoAu nv. =o. gps-rum.— 
com Awó—'não o :xuo " mms 
mo m coumclo euu-uu. ecuron 
Meovwoc u-S' Stu-INEP ' 'ª'

É



~~~ ——-.,4 

Hª VIA 

CR .000 00 

RECEBI de Enganhziro Hilderiee Pinheiro de ºliveira, Encar— 

regado do Sater de Gonetruçãea Escºlares do Instituto—Racional de Es— 

tudos Pedagêgícoa do Ministério da Educação e Cultura, a impcrtfincit 
supra do 0R$25.000,00 (Vinte e cinco mil cruzeiros), para construçªo 

de prédio dastinado ao funciºnamento da Escola Rural de Peâra grande, 

nº Município de Uauâ, como pagamentº par conta da segundl praataçíe, 
comprºmetendo—me & seguir as normas estabelecida nn Carta do Tarefa 

firmada por mim em 2 de Junho de 1955./7/ 

Salvador, 9,c »áMWJNw du. IH 55" 

shwanAfiywwuu;£u¥ FZoJuukgfiA4r‘ 

Jeronimo Sê. Rodrigues. " 

Selado c/ 039,00 
Declaro que os serviços foram 

executados. ; ª' . ,]; 

& ““' MA!“ Wav—r 
o passem-! "Aum" =o. «yum» 
com AUYÓR' não no Iwo " wwe 
TRO m snuCAcIo I curmu- eeu-ron 
me 0 ªnos .. ' s-ooa I 54- INEP 

__.»



1% 
nª ivi-IA 

cn 18 000 oe
' 

ancas: do Engenheiro fiilderiea Pinheiro de ºliveira, Encarn- 
"Pogado de Setºr de Censtruqêea Escolaree do Institutº Kacíchal de Es» 

tudos Pedagõgícos do fiinistéric da Educaçãº a Gdltura, a importancia 
supra de CR$18,000,GO (Dezoito mil cruzeiros), para construção da pr;— 

dio destinafio ac funcionamento da Escºla Rural de Enseada, no Municí— 

p10 do Maragºgipe, comº pagamento por conta do saldº da tarcçira 'o 

âltima parcela, ecmprometenâc—me a aeguír as normas estabelecida nn 

Carta do Tarefa firmaâa pºr mim em 9 de março de 195b./// 

Salvador, 5.0611 974% ou 797J. 
C35ª547úL449.“Bªra12ape<;cz4=_aºxz 

Alípio ªmandó da Silva. 

selado c/ ICT—3:50 

Declaro que os serviços foram 

executados. í “ 
,» * WAR 

( \ A,, .,,..———-«——-—*" '“" “** "———J ,'/ 
O PREIENT! O/IUFNYO EQ (IEYI "IDO com Aura-I7 ele 00 cum on u- I "o el Euu 

". 
Acic ' ouuun. canon— 

U5 0 "cc. u. I 5:003'54- INEP



~ 
CR 000 DO 

xnacagx do Engenheiro Eiláeríco rinhziro do Oliveira; En— 

carregado de Setor de Cºnstruçõaa Escolares de Institute 133310331 

de Estudos Pbdagêgicas «:! Hínístêríc da Educação e Cultura, a in» 
pol-tância supra de CR$30.O€)0,130, (Trinta mil Bmzaímn),yara sona— 

truç'à'a do prédio destinado aº funcionamento da Escola Rural de I.— 

1ha, na municiíjrío de Cícero Bent-.as, com pagamentº da acgunda 

provação, compromtendcene & seguir as nºrmas estabelecida na Gar— 

ta da Tarefa firmada por mim an 23 do agosto de 19-51;,/// 

3 & ºu M ºu \A && 
Salvador, aiwa/(ALO may» 92% ganja—4.0g 

Dr. ºsvaldo Fernandes Badaró P. P. de 

Joãº Batista de Andrade 

Selado e/ &.19359 
Declaro que ' os serviços foram 

executados. (“j, . ; 

' T. , v—ª 

O'RESENTI ...A—É,. eo. .:9. .m 
can Auvómzncio o EXMO <a W.,... 
Tno DA EDUCAÇÃO : eu..—run cºupon 
n: o Moe. » o 5:083 I 54- INEP



~ 
EÉB.GQGIGG 

RECEBI do Engenheiro ªildarico Pinheirº de ºliveira, Encarre— 

gado éo Setºr de Construção: Eacelàres do Instituto Racional && Esta, 

dº. Pedagégieoa do Ministério da Educação a Culturag & importância eu» 

pra da 63818,000,00 (Dezoito mil cruzeirºs), para construçãº do prêdío 

dastínado no funcionamento da Escola Rural do Estrada de Agºstinhº, no 

Município de Entre Rios, como pagamento fior aunts do caldº da terceira 
prentaçªo, comprºmetendº—ne & seguir as normas estabelecida na Carta do 

Tarefa firmada por mim em 6 de mªrçº de 195h./// 

Salvador, (LW (LL Ura/«'o (bk “(VV 

Mm (UMM, MK 

Alvaro Pereira Vilela. 

Salada c/ cc.—(,as: 

Declaro que os serviços femm- 

executadom WL& 
õ Insomn- PAIA Ei!. got-emu me 

com Auvbnunçl finíssimo “ ww- 
no ol :oucwio u cuumu caule» 
IE o ...Dº, N! 5:003 I 54. INEP



~
~ 

ºªªªº'ºººlºº (“E !.

~ 
RECEBI do Eng$. Eilderico Pinheirº de Oliveira, mean-Qªtar 

do gator de Construções Escolares do Institutot Racism}. de Estudos 
Pedagogicos do Minister-10 da Eduoaqio e Cultura, & importânqía supra“ 
de CR$20. 000, QO (Vinte mil cruzeiros), para eonstruqac do predio der- g 
tímido ao funciºnamentº da Escola Rural de Fazenda Riacho, no Muníci— 

pio de Gloria, cºmo pagamento do saldo final. da torceu: puma]... de 

aeãrdo com as mrmaa estabelecida un Carta ãe Tarefa firmada parª nh 
on 9 do março do 1951;./// 

Salvador, //,I all Wax/o f && [/67 55— 

ff) OQLQL‘J (jªma, têem/Vªyª 

financier i’ereira dos Santos. 

Salado c/ &.7,50 

&0 
e KF‘1:l[la( '( lb 

LX. ......... 

US.“: &

( ªcí/.f '
' 

CULYUQA 90m! N' 5063 I 54 INEP 
GR-



e:
‘ 

ªcampa ª' "É.“ 

RECEBI da Engº. Hilderíco Pinheiro de Oliveira, Encarregado 

do Setor de Construções Eeeolares do Instituto Haeianai de Estudo; 
Poáagªgíeoa do Hiniatêrío da Educaçãº e Cultura, : importâncín supra 

do CR$20,090,00 (Vinte mil cruzeiros), correspºndente ao pagnmanze as 

saldo final da terceira parcela, do prédio destinadº ao fiunoionnuento 
da Escola Rural de Fazenda Olhºs Dagua de Bangu, no Município do 6133 

ria, de aeârdo con as nºrmas catabeleeída na Carta dª Tureta fírnaán 
pºr mim em 9 de marçº de 195h,/j/ 

Salvador, // ola QNM 0a //95:Sh 

' iºf-º Q&A/M Jéma céW/m 

Amanciº Pereira dos Santos. 

Sel ado c/ Cr. 7, 50 

Declaro que os serviços fax:; 
executados. 

g

~ 

y . 
gh, VóáÁÁayzâª *rjwçiAbLÁLnª 

o passem: Mn MENTO =o: erg-mum 
com Auvbmncl

' 

oo imo " unus- 
TRO oA soucAc c cunuu. conca- 
ME 0 nos. u o 5:003 o 54- INEP



685312.339'00 m VIA 

ãàcEBI dº Hugº. Hildarice Pinhfiira do Çliweíra, Encarregadn— 

ao aster de Genatruçôex,3acalar6a do Instihfibc fiafiiwnsl ás Eatuáon Piº 
dngêgícoz do Hinistêria da Eúucsçâa & Cultura, a importância nupra dor 

cnà:15.oaa,aa (Quins; mil cruzeirea). para eongàruqíc de prédio ásntír 
nato aº rnficianamente da Escºla Rural de Peixç, na ãuníoipía da Ramun— 

3o, por eons: do pagamento da tarcníra parcelà, compreaetaaéeqna I sc— 

guir as harass estabelecida nª fiartg de %arwfa firmada pºr nan ou 7 a. 
abril ãe 195h./7/ 

mm, (M] %” (a; /7f(* 

Dácio Gaetala Braneo. 

Salads 3/ &;6,ac 
Dmiaro que os serviços foram 

exe-màa—dgs. 
!. 

3 
7;“: ““ 15“—

, 
o Passe-av: " iusun =o: zes-ruma, 
cºm AUVOrsvnãio 00 uma gq ”vu'g 
7RD DA EnuC-xcio E ÉULTUQA, ªôhªãi- 
ME O 9303- u." 505: r 54 — [Natª

K.)



_*.r .1 ,; cvtçdt val». III ou . 
*_1 pv ;* . '“. 

1.0mm mVIA 

WEB! dº Engª. Eildariaa Pinheiro da fatiar—a., Mªrrom 
do àeuer da Gonntruqªaa Excalaraa da Institute âncíenal ãe Estuda: rw— 

dngâgieou do Hinistérto às Ednaaçio & Cultura, & tmpcrtância gqpra a: 
GR$315.0GG,00 (Quina. sil cruaaires), para construção ãe prêáía desci— 
anãa ao funcionamãnto da Kassie Rural ãe Angicº, no Hunicipío de ªsma»- 
lª, por anata de pagaaºnto da teresira parcela. comproaehanaownc : eo— 

guir as awrmas ostabalwcida na Carta da %crefa fiéuada per ml: cn Iván 
M11 as Há./# ' ' 

sªiªm—. Wale %%%&/“75“ 

Bªcia Castala ªvªnce 

Selado c/ â16,09 
Declaro que os serviços foram 

executados. , 
.e W 

1 .2 

o one's—;": "gluEN'º ºº' "Evumó



. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Fun anúncio da Br. Ella-rice Wo do ªliªram, 
Mo ao 3cm:- a» emsmgfiu mm“ de @3339 .— mas; 

1. 

2. 

5. 

z.. 

5-. 

6. 

7. 

" . 

&ªmmímtº & emmâo a. 123 mm. 
as 3.5 W mw”, uia «mim,. a” mt“ da plane as mina imail w; u— 
Éuâº di riª. “ªw &» m enytcciwç &780599.” 

ªnim Mw & Win nangniurawctoimy 590767409 

6/8 &: mà. I: mm mm & sue—mw], 
‘ & uia—omnçusootnvo.Qb'çúttàaàçªqquoucnant— mg‘kjfm 

Par: infants: a meia a. mu um .". 315670.89 

Prustsaimee & emulaçãº aº Miki: 0
V 

Catra Maia;]. & “mtª. ...as—açaº“! 
, 

Bª.-«775,69 

Etª-mmªº an Mais um «. nm .. 599.322,59 

Amino aªn. «almas» stº ªmina &. ºn— . a“”. .ÚÍ$=ÍQ"*ÇAªã;£.tª.€gii...QQQ'Ú'ÓÚC'ÍQ 36,56 

~
~ 

gr of; :. "...m... 3% 2.562.735,50 

3 
_ A: Same racalhiãb“ pule &; filmqfiy (mums. m 

Bel—ací: mà» Mªm 03313936). 

Emma's na janeiro às 55 am Br. ii. 1”. 0.



[..-x 

em 0.000 00 m m 

RECEBI do Sr. Hilda-lca Pinheira do Oliveira, Encarregado. ªté 

do Setor de Canstruçíea Eeeelares do Instituto Hacianal do Estudo: 
Pedagâgicez de Ministério da Educação e Cultura, a importância do 

GR$30.000,00 (trinta mil arumar—B), para “net:—ação do pr'ôdio aos— 

tinaáo as funcionamento da Escola Rural do Ouriçangas, no município 
de Iraré, cam. pagamentº da segunda parcela, comprometendº—imo & ao— 

guir as msma: estabelecida na Carta de Tarefa rm por min a 
12 de Julhº de 19519!” 

Salivador, L! CU AM «003 {7525‘ 

(ª'-VW MW “º“ W 
o passem: meinen“ frei ile-rõioó env A :*ewnçio Do :Ituo " mms- 
TRO M »coucnçKo : cuuum. eouron- 
ME- o auge, N o 53063 ! 54— INEP 

Selado c/ 9.10.50 
Declare que os serviços foram 

' executados. 

&— . 1‘ #» .:. 
í,_ rf, * ' 

/ 
,, .1

(J



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Para wimiaqâ'n do 11-. gamma Habeas: do ºliveira: , 
à“. do ªcªta do causa-'ação: malva do away - Mai: 

2. 

3. 

I;. 
5. 

. 

6. 
7. 

ªmos-timªº & mumiª; do 123 «um 
n 15 mm mulata, m.. «munida—, g» W tato: &» alma do mina ram—...; WI “- * 

Mãº dl ”ªªª mehr (16» 58m“ "'”“etcnn “78.599!” 
Grape mm & W“ outouwmuzc-caammrao 

' 

59'767‘h0 
a]: a. mm c Mall M a. ªum:— & 
“» .'utáttincalta;—nouw'çtucatttnªcºú'iwmisma. 509l&5‘70 
ha iníciº 6: Meiº do m“ um ...... 815.570,80 

Prmmimta (in amou-agia da «xiitª-zºa 
Gwen: Miªmi & fungi” .SOQGOQiCIQG 299.775,” 
Hassguímto &: Boom Em de Sªnitª—n .... 599.532,50 

Auxilia pun aguia-mta no amante às em 
Um ...vou.n«&..cnwouuôzn-ç*qy;aouns-...ta.. 5,50 

fºfo,; A :. "......” 31.562l 
nas; s Solder mamado polº Xr. W7 (mumu na 33015 

min qm“ & m intªlação); 
Ramada as Jamar-o do 55 as: Br. &. P. º.



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

IB VHL 

CB: .000 00 

RECEBI do Institute Nacional de Estudos Pedagégices do 
Ministério da Educação e Cultura, por intermôdio de Engenheiro 
Hilderíco Pinheiro de Oliveira, a quantia supra do quinze'ail 
cruzeiros (Q315.000,00) correspºndente a uma parte por conta da 
saldo da última prestação prevista no item quinto da Carta de Ta- 
refa nª 13, para ce-nstruçae da Escala Rural de Encarnaçae, no nu- 
nicípío de Itaparica. 

624%; 

, 
bad%« 

EQ/ZM/ w(lá;,éyááêggékçfaálª7ílí; » 

ªaa/m' ola 77íºjªê/a/ ,M/f 
AZZCâÇQu7 

Salvador, 

o passem: "uma". lei Uls'l'ulnb. 

cou- . :vómucio no alvo on mms 

vao M r "menção & cun-run. eowon 

ME º ”or: u º 51063054.INEP 

Declarº qu; & signatária 
executou, realmente, oa 

aerviços. 

;xátºÁªLf'ª' A““ 
Físcaí“



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

CR: 0.000 00 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Peda- 
gégicos do Ministério da Educaçío e Cultura, por intermédiº do/ 
Engenheiro Hilderíóo Pinheiro da Glívaira, a quantia supra do / 
trinta mil cruzeirºs (m;30.000,00) correspondente ao pagamento / 
da segunda prestaçªo prevista no item quinto da Carta de Tarefa / 
nº MB, para construção da Escola Rural de Mucambo do Tomaz Men— 

des, no municipio de Esplanlda. ' 

ft Za&;[7'rf' 
Salvador, flgg. 64" 

,; ./7 
— 

xá 

o passem: ”nun" no: nvumó 
com AuvomzAcio no :wo " Mung- 
ªrr-fo M reAclo : CUL'UPD eowoa- 

ME— o naar: «15063! 54 INEP 

Doclaro quo o signntârio 
oxecutou, realmente, os 
darvíços. .

- 

__ Jálààk— HLiMLzufi,/” 
‘Fiaca1)da/Iygrf”r



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

cn:$50.009,m * 

RECEBI do Institutº Racism}. de EstuâOB PaáagÉ—s 

31305 dº Minis téric cia Educação e Cultura, por intamédia &6/ 
Engenheiro Hilderíao “Pinheiro de ºliveira, & qumtía supra / 
ele trinta mil cmmeiros t&.3o.eoa,oo) aormapomienta ao pc— 

gmento da sagunáa prestaçâo prevista no {tag quintº da Garb 

ta de ’Parafa nº 119 , para construção da Eacola Rural de São / 
José dos 1311365, no municípiº <19 São Falava. 

Kª . _ , 
Sul“—fªctor, ‘7 ay Éziº/saw ate/{fl çJJ " 

Pf.» 

ªilfÍ-ºípóííseía %zwa/ 572}w 

o PRESENTE DAQAUENYO no: etevulmo 

com AxIYÓR!ZAGiO oo uma u wmg 

#30 m snucacio I cuuuu ec)—won 

ME O can," u ' 5063054 ‘NEP 

Declarº que & signatáriº 
uecutou, realm-ants, as 

amigos.
> 

(' ª M 3M) ««& 
Fiscal Ildo 2&3



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

w 
:; 

,,» 

S'VUl 
cn:$39.000,oo 

II ' 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudosªàeáa— 
gãgícoa do Ministério da Educação e Cultura, por ínterméàio / 
do Engenheiro Hílderíco Pinheiro de Oliveira, a quantia suprq/ 
de trinta mil cruzeiros (&.50.000,00) correspondente ao paga— 

mento da segunda prestaçâo prevista no ítem quinto da Cart: / 
de Tarefaí nª 162, para construção da Escola Rural de Sapuciin/ 
no município de Rio Real. 

Salvador yd wu'lh/ f fir
, 

o Passem: nunca". to: [rev-Juno com Auwmucío no uma " uwvs Treo nn rwucwio : cunwu eOu'OP ME (: 93:15 A: 
' 5063'54 INEP 

Declaro que o signatário 
executou, realmente, os 

serviços. 

Físcaà do IEEE.



cn:”.cºomo 

RmCIBI do Institute Hacional de Eatudcs Podagogicos do 

Ministériº da Educaçao & Culsura, por intermedia do Engenheiro 

Hílderico Pinheiro de Glivaira, a Quentin supra de cinco mil cru— 

zeiros (&;5.QOG,GD) correspondanbe ab saldº && âltim: prestação 
da Carta ãe Sºraia nº ké, para construçãe da Escola Rural de Paa- 

tSra, no município de Entra Rios. 

7 ªªaza/%% 
Salvadcr 

%%%&) %%%& 

0 PRESENT! OAQAMENVI =O! ers'uADó 

çou Auvomucio 00 uma on mms- 

1-20 m couCAclo u tun-mu. conca- 
"E O 9900. N ' 51063 ! 54. ‘NEP 

Declaro qua o signatário 
exacutou, realmente, na 

serviços. 

<,/ZZL£p M ÃªÍÉ;—— ( 
Fiscal} doKI (””'/'

/ 
// 

;/
I



Iªna—. ,,,,4 _ 

MlNISTÉRiO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Puro. wimtnçíe de Dr. Hilda-zes Pinheiro da 91111913.» , 
muro do sua & Santana,—ãe: Bacelar“ do Gilmar - mu 

1. 

ª. 
5. 

k. 
5. 

é. 

7. 

Praaosnimto' &; eaáatruçía &» 125 escolas
_ 

o 15 grupos ambiciºsa, aia emeluídes, a wig 
antes do plum do auxíliº fear-.3. ma all — 

pluçíe da. rida «celu— do Bailãº ""..."... 
MPO Eifialfl' d. Pºw-rim «oa'utc-cnnazntoo' 

a/k às Itíâha . Bical. &nmannâ; as A. ªquart— 
&! ó'oon.çotl.cçoctono.-o...t.—:ooçneccznoqnuouu 

Mi. miau &. ameia & tam-u um: ...... 
“Prnnoguimtº a. emswuqie do matªria do 
amarº “636101311 ª. Khmim ...to—tvtçaon 

Prºsseguimento da Roceirtwmláa Feira .... 
Auxílio pin oqnimmmta :16 91:13:19 as encho-» — 

.ir. tono:—c..nlcooçooªwnoo-içtoucwnuv.«nn—nio 

1‘73 :599: 5° 

599757 959 

Wªªéhôt'fº 

315.570,80 

299.775,90 

5399—532; 5ª 

Sª. 50 

T GT A L uogolltifluoooo m$2056297155w 

Imªg: ªgido ricallnâorpolº na. &.»a (existente na Dal; 
sacia :;m &: sua extinçãº). 

Bomnexao om janeirº do 55 no Br, E. P, a.



.— 

“cmgªooaªuo 2 ª 
Hª m 

REGEBI ão Instituto aanions]. às Estudo: Pedagégieol/ 
do Minist3rio dl Educaçªo o Gulturn, per ínteraiáíc do Engpnhcírq/ 
Bildorieo Pinheira dn ºliveira, a quantis supra do cincº n11 crawl 
saíra: (Cr:$5.000,00) pela execuçãº do projetº arquitetônico para, 
cºnstruçªo ãe trªz (3) Grupo. Bacelarea na Cidade do Salvaéor, ins/ 
cluíndo detalhe: de esqundriaa. 

s ' 3” 
3mm», za’ u (hM/» aa “W 

Declaro que os serviço: 
forun oxccutadel.

A
I
I 

F..: \ 1 

R1 ,) Fiscaí de KEEP. 

~~ ~



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO~
& 

ca:$30.boo,oo ª & 
Ilª.“ VIA 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Podagôgíf 

coa do Hinistêrioha Educação e Cultura, por intermédio do Enge— 

nheiro Eílloríeo Pinheiro de Oliveira, a quantia supra de trim, 
ta mil cruzeiros (CR:$B0.000,00), correspondente aº pagamento 

da segunda prestação da Carta de Tarefa nº 7, da construção da 

Escola Rural de Karandiba, no município de Alagoinhas.

/ 
Salvador, AVI (ºk "tn 1.0l3 

ªkª/CMA MUCH “VLW 

Declare que os serviços 
foram executados.

,

k 
A \z. 

( , 

i' 
//7

Í



...”"..hwgf... ..; ”nu,; ».g,.,en;yrçr—-.J 

mmswwwwaªa
& 

. 
ª 

. 

. 

1 9 
nª.“ 

Mªp 
õcaxmgooopo Vvº “ %% 

SEGES! da institute Raciºnal do Estados Pedagºgico: éo “init— 
teria dn Educaçto a Cultura, por intermedia do Engcnhoi-ro Hildar§¢6 
Pinheiro de Oliveira, a quantia supra de trinta ai! cruzeirºs (683:: 
$30.000,00), carrczpenáonto a segunda prestação da cart: do Tarofn 
a! 139, para construçaº da Escola Rural de Cafelandia, no Município 
do J&eobim. 

$aivadar, 70 Z! W aff/($ r.: ”E” 
Eévaldo Valois Coutinhº 

Declaro que a siguatíriu 
prcatou, realmente, os 

scrvíços.



5 
119 VIA 

m: ão sag“. mm hmm &. imam, W 
do sem &; Canaimª—a Eurasian: do Iniciª-zm Miami as Esta!“ %*m éo i‘iiuissiria &; ima—maçãº & Sultan, & imatâmia aa— 

m ãe m.am,m (Vinita aan Wim). para wmzrurgfic à: wi— 
an; Elwimfie na funciºna—sato an Ewan far-a1 fie; WWW, no 3w» 
amt-.329 às ªmassº ao», em Wm (ta ”ganda mªcau, wrm— mm a um: na mm: “tubagem: m Guta tia “farei; rim 
gunman“ Mªlªui/[l 

EclManacçóç W cpª-ç, /f<—/'d'— 

. /,,/7/' 

Mar mm vials-a“ 

391W ª! %7355 
Declaro que os serviçºs foram 

:xecutados. 
/, ( [ª . i 

.! 
,, *; 

o paras-sms ªos/ÃMENVK EGI'Q/IEvuloo 
cºm AUYÓªfwiÍO no swo u mmc 
'rRo DA musa 30 s auuuwa. QOHFOR‘ 
ME 0 Pªso » º 5 333 : 54» XNEP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

l.. 

ª. 
5a 

h. 
5. 

6. 

79 

For: ºrientaçãº ao &. Baiªna Meire a. was.“ .. 

M. da acta! & ªaa—Meªn mm“ do (may - Bubu 

Jªmmil-ntº dn nasua—agia &: 3.25 ”um: 
. 15 Wªn mal—r», nãº «mal—íªm, a hog 
madamm¢¢swxiu¢£Wd muu— 
MÉG & Pª“ m in ªw &wiguazçam—«t 

MFB W“ & WWII! til'lovttQ-Itªklºãi 
allanxàaçmªmamhmz. 
& ltt'ªiitvUQihnila——Qsl$gcúbntçeiottúçúhoeçt 

Pan inicia a. meia a. m um ".... 
ªcuminata an saga-1:933 a.» mªnª-3.9 && 

M336 mmm & Itimm Iuscn'aç—intno 

Freimut—'the dis am IM an um “" 
mine wa nutmeg às amino & Me— 
Om anti...annotanusyuu:chum-annual...a:suuamat 

Wª «593.59 

591357M 
' mªme 
815.570,36 

399:c 
$$$—33059 

56.58 

!“ GT & L '.!ik'l—Iiústtú. ªªcmtnãgàº 

gag-: sumo suam 5.14: ra. W (Mama. » the). 

mªn «gamãº &— m magia). 
Batida om imaturo &. 55 “e a'. ª, P. 

,; ,,,—_,; :,,,-,. , ,, , ....“ A......- ,,,

º.



5353300 IIÉVIA 

:::.;sm an mmm iinéwiw Mix—e a. {inning En— 

url-agudo em: ªutor a. casa-mamã“ mexam ao Imensa» anseiam &. 
ªinda: Buainªin»: às Matstévza dªs Maçãs: ,, Guitars, a imam 
uh tantº: aº am:),ºaºmú ! na: 35.1 amam 3, aura «seminuªs an 
mídia anstíalâr: as Mulemta ªs Escala rm 6:: 33¢: Jair: ae: m- 
alcipío a. aia Sebaatfio aº ªtá, cam gugmzzm ax:- salaº final &: 
ngm: & ªluna want“, a; teªm can :: mm» n&ahnãqaláss an 
mu de first”: fim:: por dn a 16 ao rural-ªnita cia 195547! 

”saudar, 9 «<%/”7 

. /’/ 
o; rec/ó 

Jªnª mm Liam. 

aim of mass 
Declaro que os serviços foram 

executados. 
' Vj M ' “”'“M &. , ‘x 

,. , 
I j ,, ———_-> 

o "agem: .l/hi fi; eu ”num:- 
com AUTOMZAcio ao Exmo » mum 
'no OA :DaçXo : cm.-run. canon .; (, pnoc. u.! 5:003 l 54- INEP



~~~~ ~ ~~ ~~~ 
».1 ..; .,3'1'. xy ij « .; ui" se sr 2- m 4' 'n .» um) n ~~~~~ 

nun-n, _6; «art.: 0,1»;— .;, 

momdgg 
' 

mª VIA 

.. 83c do Engª. Hilderíco Pinheirº da Oliveira, Enmregado 
do Stator de Constr—açºes“ Escolares do Instituto Haeional ás Estado: 
Pedagêgicos ão Ministério da; Educªção e Cultura, & nnportância Im— 

pra de CR$50.003,00 (Cinquenta mil cimeiros), por mints aº paganism-i
" 

to da segunda gaz-cela, para construção ão prédiº destinado ao tamoio— 

namento do Grupo Escolar da Sêda do Município de Santa. Luz,, marm— 
taxation-me a seguir as norms utobelseida na Carta de Tarefa. am 
por mim 10 u fevereiro da 1955J/j 

ªmººº!» 98 pªz WM 0&7 fªrrªs“ 

Clªudio Gunlberto an Silva. 

I 

Selado c/ (:x—46,50 

Egº cue os serviços foram 
VX»— v 

ccuf’mnos 

...»—u.-...." ...—«n- 

fungo 
Au NT. FO. ll“! 

RESENT! UAB “"' º 
'n: A ITO! 75030 oo EXMO II M")!- ºº 

A "wc GA e euu'utu co- 
me º sbsa a 54 “SEP 

pºoh “ "Eº ,

L



uem 

2mm in Mí. Mwm ªmil-a &: ºlham. W 
à) Sam dª mama“ Emu!” & Matutº ªteiam). & ªtm 
i‘mgagim: an amam—ze &: meªn & Guitars, : Wit m 
nª: &: cam.“,m {M an a WW: swim); yum mta—U 
930 &o Não mmao m I'ma—mmm &: man 3%q da 3m h: 
-mMnímam,mmnácmWáaaMpmm 

, t 10:94:11! 8‘ W «mafia: nu um &: W 
Mwm—maçª: maxaeàJ/f 

%*27049 /W;e4 (qw— 

Sªlmãº 9/ Quªi-050 

Declaro qu .º; os serviços foram 

xecutados.
K -ª«u/(ws gay/LW ..... ._.... wumum& 

) 
:5~ 

o mess : PAIM!!!" no: cre-rumo 
com Au 0-1:c no uma u w mg 
'rao oueoumclo s cuuuç- anuro»



MINISTÉRIO _DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

I. 
3. 

5. 

6. 

7. 

M. ºrientação aº rr. ªnula Wire &. caiam , 
M. do acta"— a. emmª: Wa as: any .. sms; 

Erwin-nta & mamãº &. 325 “um: 
a 15 MW- new“, nio amami”, . nª 
tata m Motfwfl m an 
fihefia ª. riª: W M &“ ««uma—wc.:— 

MW W & Mairi.“ «ict'own-nnvq—equgu 

ahaazàgamwahmz. 
& âQ'QCQIÚÍÍÚÍIÓQÚÚ***—Irã.U'ÓQ.'*Q'C$Ú.C'.Ú.' 

Pam iníciº a. maio & mm am ...... 
iªra—amiantº an mªmãs ªº mafiflo a: 
“we Wnim “ Ihm1m .Que-.iwouo'twl 

&wmimà'árm sm an iªn-ira ª... 
mina mumia—amis an 3135:“ as mo.- 
m tu...:.»aat—«lawugnapcaçtwo—o"en...;çnt 

smfiM 

309.955,76 

835.576,80 

mmaº!) 
”$i-532.59 

56:59~ 
i‘ QT & In u—otoooalin*-.o 6152662415,)“, 

3 m. a wan receiam pole na. em (uia-int. m m..- M em“: at an “tima—Lo). 

Burma «a imam da 55 me Dr. ii. iª. º. 

. ,...—-... , VJ“ ªxim—_,... _,, , ,



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

II! VIA 

CR:§20.900:00 

RECEBI do Instituto fiaciannl do Estudºs Podngégi— 
ces, do Ministirio da Educaçío . Cultura, por intermédio do Engenhni- 
ro Hilderico Pinheirº de Oliveira, a quantia supra de vinte mil cru- 
zeíros (G'.20. 000, DG) correspondente ao saldo da última prestaçía / 
prevista no item quinta da Carta de Tarefa nº 5h, para conclusao da/ 
Bucal: Rural dc Baixio, no município de Esplannda. 

Fa.» My 
Salvador, ];Á kªi” ”% _ Lx /‘7 “(“5“) 

L/' 

o mess-«vs DAOAUEN‘VO =O! "numb COM A "'“)º ”ICAO Dº (IMO IR M'U'S 
TRO ml em 'ºicloo 'ULVUIA. eºº'ºª 
ME º ”‘7‘ a 90.3.“ ÍNEP 

Declaro que o signntirío 
executou, realmente, os 
serviços. 

\WLA www 
Fiscal da INEP./



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

_ 

ne VIA 
ca.$so.ooo,oo 

RECEBI da Institute Nlcianll do Ebtudol Podagôgíca. dq/ 
Hinictirio da Educaçíº . Cultura, por intarmidio de Engcnheíro / 
Hilderico Pinheiro de Oliveira, a quantia supra de cinquenta nik/ 
cruzeiros (ú350.000,00) correspºndante aº adiantamentº para con- 
olusío d. Pridie Escolar da Sªde fiunicipal do Genceíçíc de Coiti/“ 
conforme º previstº na clªusulª segunda da Carta do Tarefa nº 168 

Salvador, if! [dº / 711/191/14,£,443 <>4< / QJ‘V 

#//E:<3wLAK-Fji’tfib 
«LA—c:§gZé:¢L <>Qa ª;;áÃN1q 

o "ass“: "nun" soo usvumó 
co»- . war-.510 oo uma " wms- 

no N = mar:-cio I cuuuu. ecuwoa 

ME O ano: » < $0.3 ' 54- ÍNÉP 

,/ 
Declaro que '/os ,séfvi 3 foram 

executados. / M % ª FM 
/// ' 

%%4 
”'LUIZJM- 

. 1: / . 

ª %* Wªn/í - 

.Rj 3< 
_,« ,,”/ 

«(€-íª A» me P 

" ';) ,,,



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

[E VBA 

ca; 0.000 00 

RECEBI de Institutº Xaczonal a. Estudo: Padagégficaa aq/ 
Ministerio da Educaçªo : Cultura, por intermedia do Engenheire/ 
fiildorice Pinheiro de Oliveira, a quantia supra de sessenta míl/ 
cruzeiro: (0.560.000,00) cºrrespondente no adiantamento para con- 
clusªo do Prêdío Escolur da Sêde Htmicipal do Santa Luz, conten— 
mo :: previsto na clªusula segunda da Carta do Tarefa nº 169. 

. [A _ _ 
Salvndor, [[ 0% íL/u-«CM/L'º & 75 S 

egº“ peço ÁMaá/m 
o oasssws Multan" =O. !lsvumó com A nãº. ’nclo no cimo on mms me m "m' «cio : cuuuu eauroa 
ME 0 923:; ., ".5063'54 INEP 

Declarº/.Áue os serviços foram 
'executad ./ 

. / // / 
,,4 

Aiwª 7“ º Yawn



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

HqA 

CR: 11.000 90 

336351 de Instituto naciºnal de Eatudoa Pedagégicos do Hi- 
nistério da. Educação e Cultura, por intermédio do Engenheiro Bilde-— 

rico Pinheiro de Oliveira, a quantia. supra da quinze mil cruzeiros 
(Cr.15.000, 00) correspondente ao adiantamento feito para conclusaº da 

Escola Rural do São Jºao, no município de Sao Sebastiao do Pazzi, de 

«como com o ítem quinto da Carta do Tarefa nº 167. 

/9/9/íf'dª' ff . 

o pnessuve PAGAMENTO FOI !PETUADÓ 

cQM Lube-Mole oo uma ou mms- 

"'—30 m vnumcKo s GURU“. Gemma- 

ME 0 aos“, nu 
' 5'053 ' 54- INEP 

Declaro na o a/ignatério W 
eu::mutu.m;x realmenta, os fºi/1 ªfã iv“ [0 ª (à

1 

serviços 4‘31 

" 

., , ÉRJÁFW :W/A/lwf 
“x 

11 m» 
Fisául do INEP.



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

cn:$15.eoo,oo 
3

3 

. 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Pedagó— 

gicos do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio da/ 
Engenheiro Hílderíco Pinheiro de Oliveira, a quantia supra de] 
quinze mil cruzeiros (&m15.096,00) correspondente à segunda o / 
última prestação da Carta de Tarefafi nº 55, para conclusão da / 
Escola Rural de Engenheiro Pontes, no Município de Lage. 

Salvador;//S;’£z>‘f;¢fifl.¥;*p “ºf 4 é} 
VfL/Ás 

. 

:”;Ic ( iá 
“* ",; £L5,7 ª- , z/z,<;”; 

o nsssvve nuuznn =o: "efumó 
cºm . :vov'n‘cio oo uma “ mms" 
Tao nl e—>uc-clo c cuuuu. eowoa- 
ME 0 ªnos u ' 5:003! 54- INEP 

Declaro que o signatário 
executou, realmente, ºs 
serviços. 

& a/‘UMK Maui» *, 
Fiscalxdo Í T.



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

IE VDA 

cn:$80.ooa,oo 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Pedagó— 

gicos do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio dq/ 
Engenheiro Eilderico Pinheiro de Oliveira, a quantia supra de/ 
oitenta mil cruzeiros (1380.000,00) cºrrespondente ao pagamen- 
to da segunda prestação prevista no ítem quinto da Carta de / 
Tarefa nº 137, para conslusâo do Grupo Escolar da Séde do Muni— 

cípio de Lage. 

Salvg/c/r, 9 at f‘ “f./w
. “ª a; yr. nª; xiv/49,7 

O PPESENYE PAGAMENTO P 
cçw .“n º' Ensrumó 
T 

ncAo no uma. eu mms- no on f'wcac'Ão s cuu'mu. acmvoa— ME 0 cao—. N . 5053! 54- INEP 

Declaro que o sígnatarío 
executou, realmente, os 

serviços. 
í _

Í 

Fiscalfdo IKÉP. 
“”,/"—*



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

ma$5.ooo,oº_ 

RECEBI do Instituto Eacional de Estudos Pedagó— 

gicos do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio dq/
, 

Engenheiro Hílderíco Pinheiro de Oliveira, a quantia supra dq/ 
cinco mil cruzeiros (&.5.0DD,OOÍ correspondente ao saldo da / 
última prestação previeta no {tam quinto dà Carta de Tarefa / 
nº 138, para conclusão da Escola Rural de Jueírana no Municí— 
pio de Santo Antonio de Jesus. 

Salvador, gab” H“, ._ x; 7/3.;1‘ 

0 "Essa" nuns". rob arrume 
com ..yvóevnçio 00 uma ou wms- 
me on mus-cla I comun. conca- 
ME 0 ºnce u ' 510830 M-ÍNEP 

Declaro que o signatário 
executou, realmente, os 
serviços“ 

(; iiílªTÃºx=»~í22íAé2L '“ 
, 

zír— 
Fiscaf'&0“£ê5€r"'ª',_w



secção DE “,”/DOCUMENTAÇÃO 

CR:$20.000,00 

' 

RECEBI do Instituto Nacional de Egtudoa Pedagô— 

gicas do Ministério da Educação e Cultura, por intermãáío do/ 
Engenheiro r1ilcierico Pínhaíro de Oliveira, a quantia supra.‘ 
de vinte mil cruzeivós (&320.000,00) correapcndente & segun— 

da prestação prevista no ítem quinto da'carta de Tarefavnª 157 

para conclusão da Escola Rural de Venda Nova, no Município doI/ 
Santo Antonio de Jesus. 

_- 

.. 

&ãtªfál444yvamâs 3%;Çzaá,ç & ºéííªªªóª “ W'W di/ 
o viessem! DAUAHENTO =o: !:s'rumé 
'coM Auvomncio no (me " wwe 

Treo m "mc-cio « cunuu. canon 
“*...; o om— " s-oeacsa INEP 

Declaro que o signatário 
executou, 
serviços. 

realmente os 

, (ªL/M$ ** W , /
L 

FíscaÍ &o ÍÉEW. 
(”"'—'—



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Para. otimizaçãº do It. Kilwico Pinheira dn Gluck: , 

entre do sate &. amarração: ªngulares «mum-7 «- Baía 

l. hans-galante an cama—agia à: 125 swans 
o 15 amps: new”, aia emaluidea, a «a, 
taste: dº plane & auxíliº tºma puro. u— 
pliaçíº a: ride ouça.-hr de Ram:: ...""...— 

2. “Miªº 3.601” dc Win an—oócuoou—cuatcyn 590767,)43 

a. 3/: a. tuning . such was. a. news... “ Itoi.attfi‘ilfifififihlfliflblfllr‘tfifi‘.(ibfiitfitifii m.&5,70 

&. hra ínício zh exumaçãº an obras neva ",.-. 315.570,80 

5. Prenoguimto dn emnmçíe do ananás-ía do 

Centro Minimal da Ramil» ""......" 299.775,00 

6. managing» as. Bªcaxa lim—ml &» Fair: .... 599.522,50 

'I. Mun pªra oquípnjnnto ao amine da Guba 
511”! .IDQC—GKQQI'Q..C'QIÓ.QD*DOOQOOUI..!!QOÚÚ. 55,50 

% 0T A {I Unte—ou.“ 25552/(159139 

sarª: Balãº recºlhidº pela Str. sub-guy (015.31:t an Bolª 
stein quando ao In: Quintªis). 
Rmtiaa on janeirº da 55 go nº. a. P. º.



SECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

GR:$50.000,06 

”ªºl“. 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Pedagô- 

gicas do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio 
do Engenheiro Hilderíco Pinheiro de ºliveira, a quantia 
supra de sessenta mil cruzeiros (GE:$60.000,00) correspon- 
dente ao pagamento do saldo da Escola Rural de Barra “Aveni— 

da, no município de Jequié. 

Salvador; já de (;;/W Déa /;\/*r 

Declaro que os serviços 
foram exefçutados. A, 

A 

7 ª

. 

[ª Ti”— . i 
' 

. 

VÍ,5M'*'";)S,,1;QWI AL irc 
Fisc%r*do);xEP. 

o mesmu-l alumn- wot ”numb 
can nu-romzAóKo oo :x». “ unm- 
TRO ol :nucnclo s cuuuu. cºurº!!- 
ME o Fnac » º 5063 l 54- INEP. 

~ ~ ,)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

hn wimhçío do ih Hilal-ico Maíra do ºlham , 
Mt do ªnte &. carªngª-: molar“ ao ranmª .. mu 

1. &ta a. emMQKa ao 125 em 
. 15 mw nam“, nie cºncluía“, s- m 
tonta a» plum a» “uma rm mn, m— 
$111930 dl 935‘ 035W ªº 38% tliil'titi ªmiãªgªª 

a. MPB mm & Wil ifitfifitoidabtitili 59;;67“ 
5. ª]: a. Kuªla . mm W do hºmi— “ Unity;o...àiúãâiÇICUDC—iu!QâQÚrÚÚÚ—tll'D5Qªl'- %.“),79 
&. Para iníciº a. menção a. mu um »... 315.579,80 

5. ªªn!—amiantº da gamãº m Mtº-&'“ as 
Quatrº mam &. Xamã“ "..."“... 299.775,56 

6. ªmam—sato &: mm um & íªm: .... 599.532,59 

'(. Auxílio wc 0mm“ do flights &. em ' 

ªm **.ihio"CQG*'Q'QCCQDQBOQQI58.06.090001 g,” 
& 05“ & £! ...um-cn“ 2.562.715J39

, 

“
. 

“nºª: salãº roâelhíáº pela a'. Samara: (aint—au &; Bulª 
mh emªs da m mação). 
amino an Maira du ,55 no &. a. lª. º.



~ 
“ mas ªeww 

“vc-5,351». Wmª; âº mxmuim‘: ríílêaríâza *izâwirc— fiz:: J í gira, ara- 
awmgadc & Eator &; Carààmçãas gªmª:—guapa; azia inatímta itaim 
sãº: ªtuªva: :ªafâságêgíce; &; £51m; “Lian. ai:: :sidumaçãn :; “;;;, & Wª- 
ãi'icíã sugirº-a. às: CR$:Y5.&3€),:35 {amtmma :: ”mo ;; ::*s*:;.;:.::;€,1;'=c:a), pªra. 

:::-31:33:35: dia ªr;»iv 3.3n :::; ;'_ Jwiw :; mg; ;;;: ãº ‘£43 

peat} 52m %*:micí :::; :::: Jam—*;éâ am m :::—::»m dc M: 

um: prwmçãa, às: azarãº G.;—;; a..-:* 39:32:33 aahzmlaci :::: :::; Carªça d: 
fâ; swung: Mªuá; gar m aí:: 1*} &; Mm si:: ”latª./il

~~ 

gamma-bx: ace % aa zlfff // .4. %%%M/ª 
, ' 

W W ªcªo & fiamt m: 

Declaro que os serviços :"” 
executados. 

aiii.



, 
gwwammzsímwaa, :_ “gigª {gm 

Q 
4. Q/Wéa %%%&/dá %%%& ,,,“, 77 

4444344343,- 

~ ~ 
) DELEGADOX 

HT VIA 

... "«, R$635,31 à:; m 44333313735333 âáíàzisãrma 913333313333 fia tha, MW 
“ 

s... :;a mamar £33 camaras; 333323 32333321943234 das 3.233313 3%.:- 3333433233333133. :11: EM 
33333; Pedgyâyígns {34:4 «angméºw 3334 .tf,-:‘3ztmn;'én m $313333 ª" 

3.344.. 43334 .3313 a...fi£fi.’°‘f“4{¥3 {333w cif'mzizir'w ma.- 

.1 
& . 

íiª vii/. 
, 

t _Crfififmifi 

an if“: 3331.33 za , . .“ 
assªr-c: 3333 wma) aº .3333c} 3:43:33} rixa-. ªªaheâirâ a 

aii;— 333333333333 em: fã anªº-Hate ma- €s 33 gªia ÍfªFfª'ªÍªª. um 3.72:4 
«Os 

«. , jª a, n- ª ,3" I $$$-Lª,, 5.333 392:3.” 3/ 

~~ 
273132232:- ªff 35’7’56 

Declaro que os serviços foz,; 
executados. Ó «vino 3234/3144

~

~ 

0 ”nem: na 
com Auvda'nci oo cmo n mms 
TRO ºl ª" “NGK s cuuum ed..—«on uso PBOc N f:.ossaso INEP 

~~~ m Bras-mud.



R&SEBI && Eagmhªra mutt-two &ªgnhaím && Pªim &&:zixªa, W 
regime && saw» din G&nafxºuçêan we lama && ínsmmm minim}. do E&— 

&uâcss Zªâãâgêgíaua ele E&ixzmtêªsªía && Íªãmàçâú & mum &, & &&..5arcêmu 
vm; && àíªâíeâíâ.êãíã,ôâ “33%: mi}. “Wii:—ªmª), Wªx—& muck 

ªmam: &&; && ftâ'ãéit'ââ ºmite && ;&c&1& :;&- “zw 
; _, 

his && na, eeº-::: && && &.úó &&:— 
&'ÍÍ Amt: mtº, can“ - 

&&wr && nxr&&& && ,,.&., íê&€=í<;&& &&. Car ”&& da 'Éªr€3;,â &.ffíz—f 

12;: && «gaga—& && 13%.];7’ 

y.” 

Salmfiam ,4$ 95/ Mauá Áãjí'“ 

Baixou mm» aia Gumm. 
%*Íªª “fê 5. *º » 

"saía:- #23: 11:29 . 

ATESTO A EXATLAQ DO PAGAMENTO $UF”n.A 

EMfl" DE.“ ___“ DE 195 ª 
:. __,____. __ , ][ O; 

o PRESENT! Mun: 'n FOI Era-mum 
com Auvóevvncfio oo nua na mms- 
TRC) nA -— ' :Ão : eunum. em.—wow “; º 9:03 N 51083 I “« INEP 

~~ ~ 

~ ~
~



JI.a VIA 

\ CR$: 10 £300.90 

REEBI do Engenheiro 'Hílderico Pinheim de ºliveira, m- 
carxªgae ado do Setºr de Construções Escolares do Instituto Racional da 

Es tudos Pedagogicos do É'íínister-ío da Educação e Cultu a, a importan- 
cia supra da CR$=10.000,00 (dez mil cruzeiros) gar-a cºnanvuígo dg 
prêâío destinado a9 funcim amento Qa Escola Rural de 21m 

V 

.. 

Egflcgpio Qe Irece, por conta do pa raménto cia tez—caíra prestaçao, coa—A 

prometendo-me a seguir as mamas estabelecidas na Carta de Tarefa, 
firmada por mim cm 3 de agosto de 19514477 

Salaor, [cg &L/ágâvjíl 73 S , 

Otacilio Rodrigues Dºurado. 

Salado c/ Chihãº 
Declaro que os serviços €:— :.:;3 

executados. 

SLW Alk‘ea— 

o "escura “Kuªn com Auvóº'nc O no awe IR nuncª 
no OA Ffiuclc o : CULTURA. eowoa- 
Ils o Paco. u ' 5363054. INEP



mm 

“nª: .444444 

4:: Z ée mªmmare Elma-zica ªmªva—33% ãe ªmªva.—«aim; WW 
anªis 444:4 xei—m' ãe 64443344444544: Kessler“ ãe anim 44444444444 ãe &m— 
431444 43444435514462: ao 44444444444444 às %%gwmiº & mm.. &, iªº*m3ª£:m'£u 

Kim ªªª wãªsamm #:13444444444411 ::= 444444 Em), pªrªª awn-4’ «» 

,» 

" 
“"

~ 
~~ 

54: “3’43”“: “ªº Mªwmàa ãe Bematea mamºnª; zwwwgewmm” & um 
mix as mexa» as 444443.43 4344 {3444414 ãe “arara. tímâáa W azia m m 
444 juram 444 49544.4 1/ 

salvem. JJA/IWVZÇÍQ. /9,{*$\ 

441414144 ::Wâa. 

“‘1 
44 a! 44.44.59 

Declaro que os serviços foram 

executados. 
[ 

S) ALM/fiz 

K
N 

UIDÓ 

~~~ ~

~ 
O PRESENTE PA A 

com AUYÓQ'Y o EXMO n wms 
io : cuU'um ecuvon 
5063 ' 54 INEP



.... 

.v ª 321.606,96 

REGEBI do ,_Enganham macaw hangar-o do Butantan, 3mm 
gado do Sªter ac Gmbmçâcs Escolas: ão inutiliza“ ªteiam]. às Satan 
aºs Padagégicoa an Ministârío eia Eduençio e Cultura, a impel-£31m.“ m— 

m de CR3:S.GOO,GG (cinco mil. cruzeiros), para construçaº 616% 
.As; É“ ", , 

destinada a9 maciçamente &; Enel; Rm]. a. Cançãº, y * ªpªgª 
eia—gªgº mm, cm Wu: do saldo aa tmaira e última Maçã: 
do “ªrde em u nºmi: "abalam“ nn carts: as Tarefa firmada. paw 

m an 8 a. abril do l95h—Í/f 

Sultan», // && AM; 0% x/‘fJI‘ffi 

~~ 
Br. Guame Fem.: ms, P,.r. a. ªmi mm am. 

sum a} mam 
Declaro que os serviços foram

~ 
executados.

~ 

~~

~ 

o ”Egeu" , . - 

cºm Aumm cio oo sumo " wwe 
"mo 0!. Mn v.cKo : euurum. ecuzon 

"F 0 can't '5'063 ' 54- INEP



~

~ ~~ Wag-3r; 

* 633.'g:35.ºae,ae
'~ 

BEGEBI aº Engenhsíre Hilderine Pinheira ãe GliVmira, Enearragnáª 

ão ªetar da construgesa Easelarea do Institutat K&aíenal ãe Estuáas Pnésm 

gégicos dº Ministerio da Educaçaº a cultura, a importancia supr.a dª -Efiit 

325.906 GO (vints a eines mil eruzaires}, gfiigflfggclusas dos pradiaâ às!“ 
tipaggs ao funaíenamsnãc das Esgolaa 3uraia de_Barra Gran ”_ 7 

Éâªãâimââwww 
& 

' 

came pagamenée aa primeira yreatagtagg. 
par aâíantamºntº, compromatsnúe—ms a seguir as nºrmas astabeleeidag na 

Carta do Tarefa firmada pºr mim em 9 ão ªgºsto && 1955g/A/ 

Salvaáor,% », “DN/jªjª 3.9. lºtªr
r

~~ 

~~ . João Antonio Fernandes Cardillo. 
// Prefeito 

Poàer Pfihliéa¢ 

AfESTO A EXArinAO DO PAGAMENTO SUPRA(~~ ~~ ~ 

~~ 
o ”new" no'iuu . =o: !!!Tunob 
com Aum-maio oo uma ou v'uvs 

YRO m :m-mclo I CUU’uIM. acima 
na o ano: a. .(s:063 ' 54- INEP



~ 
WR 22 *9‘39 :30 

mom: de Engenheirº ííiíaeriw Pinheíro aa Olívaíra, mam-ma 
do Sater do Genstruçõaa Eaealàraa do Instituto Nacional da Kakudas Páª" 
dàgégicos da Einistério da EdficagEo a Cultura, a importância supra a; 
cfi$325.000,00 (vinte e aineo E11 cruzeiros), para conclusaº de graâia 
destinadº ao amante da Eaaola Rural dº Ãçwwnà no Munàsí 1o de: 

v" , ww!“ “ªº“ “'ª' ”ª' ªªª «f JM;, «5% Mims; Wwwflkáfº wanna”
, 

:, como Eagamento Ear adiant :mento da primeira prestaçao, eemn' 

prametando—me a seguir as normas estabelecidas na Carta de Egret: fir— 
mafia por mim em 9 de agêsto de 1955a/// 

Balvaâer, jé/égj/<;‘j 
“x

~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ 

Loarkval Jacºbina da Evita. 
f Prefeito. 

Poder Público. 

Declaro que os serviços foram 
.. ~~ 

~~ 
executados. 

”___“, 
< .. «(. 

o passem-: u Aun-rá:- 
com Auvola'zn Ão oo EYMO an wwe 

~ ~~ 
“mo nA EDUCAc s cunuaA. eowon 

ME o ”ºs. ".o 5:063 c 54» INbP



\ (figª % «GªGª-$$ 

mess: ea Manªíra misleriw *Em-mm da filiveira, War—gm 
& ªotea— a» Gana graçª“ Eacelema fie ina meme» Manna}. am %%%&: iw— 

dagéggieoa do Klautªu; aia àmaçm a Guam: a. & amaram“ WA & 

Vizgsmrgºaa; em» gag aàvtaháa Quarta paaataém, Wee: mwmmnfia—rm a 3033”! 1,4 
aa Mamªs “analisam“ na Karim fla ªgiram iªi mafia imp wir: m 1h, 48 3— 
nzw eis 19%»!!! 

ªªivaánr, 7 a; / Ward, ($$ « 
a « gta/faz) 

393°» Ml Salem 

Selada a] (236,50 
Declaro que os serviços foram 

executado 
, 1&c~ 

~~~ 
TROnl r” C 

me o ºvº»— » . 

E CULVuno em.-zoº 
063 ' 54- INEP



66 
m VIA 

"x CR$ _! 3.3 "ººº; ºº 

s: a. Engenhvam. Kiléarico Hamm a. Qantas Em 
sarragaclo dº saem— as cenatraçêea Eae-clamavam 3221543115“: fission“ a. Bª», 

«Laudos E’aéagégicm ão Matéria da Eat-mafia a calm”, a myamfimu na— 

pra da Ga$ew.690,ºa (das mm gramíneas). pars sons smgsa úawgrtáia ªne— 
%%%&-3 11228551.)" "» 'ª» .\ *4 

timaº aa Mima» as Easels Rural de Guapira; na .mmciggis 6.15% 
rawgíga, mma pagamantº yer soma mi tareeàra prestaçâo, 3013t— 
me a was” as mamas astabslaeiaas m. carts as ”ªtraía mamãe; par nil! 
as: a}. as julho da ESA./[(' 

Salvatiºn», 
WÍÃÁ MW/gu ;Lg 

~~ 

Antonio Pauline do Kassmantm 

Seladº (s/ mmao 
Declaro que os serviços foram 

executados. 

~ ~ 
6 0155551115!" in“ ' ' "ºf !“FIÉ'P'UIDÓ 

cºm &:v "cl 66 fluo‘ o'n' wins 
"º' m 4‘-- ;çlc : c‘uuun‘. de'—row 

.“ o" no- ., «'s'ói'ác 54 115139



[k Vhs 

“* 

Egg :zczaaezoa 

RECEBE de Engenheiro Hílderíco E’Iinheira de ºliveira, m» 
earring-3am ao Satº:- de construções Escolar“ do Instituto Naeíemal do 

Estudºs Padugégíeoa do Ministério da Edueaçãe a Cultura, & importam“ 
supra da GRQQWOOG, 90 (vinte mil cruzeiros), para construção do prediº 
denim um rumionaznento da Escola Hur de Canabzª g 
do Içagâguru, acme pagamento ao aaíãó ““da terceira a ultima 13308—- 

tação, ga acordo _eom as normas estabelecidas na Carta em Tarefa fix-macht 

por mim um ab da agºstº da lããh./// 

Salvadºr, Zz & % &. /43 
aº-z aii/,,,;M 

~~~ ~~ 

Aníbal da Goata Pinto Bantam 

Salado e/ ti“-27,50 
Declaro que os serviços foram 

executados. ”MWM ,” /‘ 

o nessmMMm 'EsãB'Ã—íá 
”* ., 

com Auvoamcio no “no “ mms 
7R0 oh rnumcio I euumlA. co-rbh 
ME 0 Pºor—, » ª 5063 l 54- 11159

~~



“ ªªªªªãªªªftºª 

:::::z :: Eng:nh:i:u ªilá:r£a: ªinh:£:à :: ºliveira: Eu: 
::::::a:: da ª::ur :: Canstruqêe: É:::2::aa :: ªustitaªa É::àanal &: 
:: maga ª::ggêgíama :: matéria :: ãâmwªã : auzmm. : harming“ 
supra &: ca$:25.5$7.9º (via:: : ::::a mil ::â:::n::: : :::::::: : :::: :ruzaíroai. '»: 

. a 

::;3 ::::1 :: ”intnúan, ::_âuni ipi: :: Spºt:: &: "&
, ' 

manh: :: ::1á: :: ::ganá: ::::taçno, ::::r:m:t:àa:::: : ::gair :: :::: 
m:: ::::bal::1áa: na ª::â: :: ::::f: finmadn p:: m:: a: 15 :: main :: 
iªãhqfff 

gunman Z] DQ Cm JU “ 

KC: :yÁq &) 9 mg (42% ) 

::::iãi: :: ::::3: &arvabag

~ 

Selma :] 62.156,59 
Do clero que os serwços foram

~ 
executados. 

5;::::3__. “:3: 
( ”,,,. .__. ___-«__...Zíb 

o "eum: In o ca eus-rumo 
com Aummnçi no two " mm:- 
vao o: EDUCAÇÃO : euuun. cºnven- 
ME O Doce. » ª 50.3 ! “« INEP



“" m:10.ººº,90 

REGEBI ée Engenheiro 311609130 91mm de ºliveira, Mm 
regado do Sabor de Cºnsta—açôes Escolares do Ímtimo Nac iºnal as Bl— 

tudos Pedagógicos do Ministério da Educaçãº & Gultura, & 11119022332151: 

supra da GE$=10,000,GO (dez mil cruzeirºs), wqiªf "dª“ ,“ _“ & 

destinado ao funeianmnàa da Escola Rural de Bagfea, no Mm 
Miguel Carmina, co: :o pa5amento da salad da terceira e ultl. a pafcsla, 

“ãe acorâo com as normas utahelecidas na Carta dd Tarefa firmada pa 
mim em 23 do março de 1955.///

&

~ 

Adolphe Liberate Maura. 

Salado 
. 

0/ 61314.50 

Dcclaro que os serviços foram 

executados. 
__ 

24y ................. ........‘_. .: 
_ 

V. 

, - ___-.... -É- 

cºm Aux-bao cAo De uma ou vlws 
TRC) oA anuncio : cunum. eOmFoa 
ME 0 «==-oo » » 5'063 l 54- INEP



\ ca$:1.5m,m 

REOEI’BI ªº Enganhaira Hit-fielder: Fínimízºc; && éiâlísmízvs, Enun— 
rwa—áo sie Setºr &; Gonaâzruçãas %;aºeima dº íggtituta Éºâííf'ííãªlª'ºmªll am E!— 

tuêoss %ªaáagêgieas às ªiai-<: ªmªria cia. ªcima—gia a Calmaria, & imúmmâmín 
sugam Ga eªâzlôºmºâ (há a mi}. 5 quinhentos emiras), cisrmagsonáam 
nº gamma :1: immin «ream» nas escolas mais ªº Gªmãº na Maf— 
331:3 && &amw da matam. Mimar—as m ªwaieigmío &: Shanda ªwe, mm— 
áes na. “miaigm ªiª 330 Gºnçalº às» Úmgm, ., Gammª/s & ”Warm WW 
lm, na ªºªmicíâa da Cachºeira./f]~ 

vam Hugo aaa—miro Low » 

salada e,! anaóº 
Deciaro que os serviços foram 

estados. ~~ 
~~ 

o PRESENT! PA A EFE'Puanh 
com AUTORlzl to De uma " mms *Rº ºª EDUCA 110 !* em.-rum. 605;p 
me o lªnce u 5:063: 54. INEP



~ - 
» 

41, ardvé-‘nga'9315‘: . 
~

~ ! 7 oath} 21¢} 4,5 & 

19 

Ilê VIA 

Rªim do Engwheiro fíiláaríeº ªhahaha de &;Lªíàiaraíxªa, Emai— 
Pâs'aãº ãe. acta:- da Cans traça“ amenizam && ingtitutu Marsh,—imail sia && 
tudºs ªmgágiacs && íâíníatêric eia. E&ucaç'ãº & Sul—aura, & ímggmtãwh 
Stigma da mmómma (dais &aíí & guimarães cruxaima}, carzfaapçaámh 

* 
&& &&rvíço do inspççio &fatuzáo usa &&colas ruraia && ºurigangaa, àgul 
Fr & e Barrª, nª ªunícigío as írará, àuíaâ, && ªuníºígiu && &&aggr && 

&&nfím, Fonts ªava & J&nípaginho, && ªnnícígia da &&úàa, &&êm, nº “bait 
gig-10 ãe sacrum, was & {ram 30 armªs && Sim-a, m Lamiafgic && PM 
Çalmwn. ãaadªcarú, ao huníaígía && &aixa gr&náa & Jênípãyº, && ªuníeígib 
dª Ewing/[f 

~~ 
sªlv&áºr"af/€áé7& âcíágyí<gjªçfíf 

&& MW &7/ 
Viatar ªuge .&&n&1rc ªspea. 

Sªlmão &! &.269 
Declaro que os serviços foram 

prestados. _, 

AV 

8 mesm In” :o: na...“ 
com Auvºnvuclo oo sumo " wum 

'no DA EDUCAÇÃO I .ULVunn. coupon 

ME 0 "oc. u . 5:003 l 54— !NEP
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~ 

RECEBI do Engenheiro Hildaríco Pính»íro da ºliveira, Encar— 

regado do Setor de Construgses Escolares do institute Nacional de Eª— 

tudos Padagégicos de.fiinistério da daucaçãa & Cultura, & imgortânoia 
supra de CR$:20.090,80 (setenta mil cruzaíras); para cºnstrução; do 
prédio destinado aº funcionamento do &rúpº Escolar && Séde do finnici- 
pic do Santaluz, cama pagamanto por conta da terceira prestação, cam— 

prometendo—me a seguir as normas esàabeleciâas na Casta de Tarefa tag, 
mafia por mim em 19 de fevereiro de laããqhâ/ 

. 
_ q 

Salvador, dº“ Jº ’K 
Gªl rá 

' ' s. A OL 

W 003;: ªtá ”(a mm. 

José Ayrea Segundo, p.p. ãe Cláudio Gualberto 
da Silva. 

- 

c ªí'ãç 3 iarana 
. Selado ª, (3.222,50 

De laro que os a; V O 

{22:23:3
I O . , 

\ 

/ 

yr” 9“- 

õ ”gsm :AsAuzuvm aos, “pum!— 
com AUYÓª'”lCÃD so an,—::. «: ww; 
TRODA r“ -‘ CEDE =- * * -: ,...‘.,.- 
"gozªm—>* » 5053254 RI,-..)
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353 
DE VIA 

mxggooo “ªº 

RECEBI de Mºntalvo Hildaríco Pimeíro da Oliveira, Encar— 

regado do Setor âa Construções Eacolares do Instituto Nacional de E:— 

tudos Padagâgiooa do filnlstério da Educação e Cultura, a importâncin 
supra de GR$310.0GQ.00 (deaimil cruzeiros), para conolaaâo do prédio 
destinado ao runzionamenco da Escola Rural de nnbuxeiroa, no finniezpia 
do Mundo nova. came pagamantd da ternnira e filtima prestação, da acª»— 

do cum as normas aatdbelecídas na Carta da Tarefa ritmada por mim um 

n de Junho de lawn/ll 

Salvador ' (”4 ,47 f . ' ,; Vá ªº º' 1—4'7 Cgi, MM (PC—(. Á É ul ”dia 

MlárÁZ/L , Mt.)":(cyáafç CL. %“ ' 
. tw , 

.,,/ // 
Mar Jacobina Vieira 

Selado º/ “335059 Éi'dªrº que os serviços foram 

O 91315: 2m: Mann/JEN", Ed ' B:. 03” AJY/j'su, » (CAs D Tra A _, & 
º “as 

"5‘00 rm, 
CEOEGULT 

P «'.! 

Dan.— 
_ 

Uªu,-, ;;;5, ,, 
' 5053154.[N.;.;"«&
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810.000 00 

RECEBI do Engenheiro Hilderíoo Pinheiro de Olivaira, Encarª- 

regado do Setor de Construções Escolares do Institute Nacional. de Eu— 

tudos Podagâgícos do Ministério da Educação e Cultura, & importªncia 
supra do www.asc.oo (das m1]. cruzeiros), para eonelua'áo do prédio 
destilado ao funcionamento da Escola Rural de Cassilândin. .no Município 
do Itambi, por conta do pagamento da segumla e última prestaçâo. cºmprª 
metendo—me : seguir as normas estabelecidas no Termo de Comm-amuse nª 

189, fimado por mim em 22 de agôato de 1955 ./// 

Salvador.. [(L dl% ou ( &[b 

ºoriolano Josi Fagããís. 
Prefeito. 

Declaro que os serviços foram 

mªdar P51311003, 
' 

Lados. 

f/f—º 
=\'ve cu SA “ME cª' '! :. ] Nvº ªàv “F197 '(Íftª— ºn 

77365 m, DE) ‘V-‘C’ w ..
r 

- ;Ão ª -, = .5 " “NVU: .7- 
. ' 

C Pªcº N º 5:053 l 5‘ [5165; 
“ª"-23)
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ca$:16h.ooo,oe 

RECEBI do Engenheiro Hilderíco Pinheiro 'de Oliveira, Encarre- 
gado do Setor de Conátrúçãea Escolares do Instituto Nacional ªo Estu- 
dos Pedagogico: do Ministério da Educação e. Cultura, a importância 35 
pra de CR$816h.000,00 (cento e sessenta e quatro mil cruzeiros) para 
conclusão dos prêdioa'destinados aa funcionamento: das Escolas de Arum 

mari, Narandiba, no Município de Alagoinhas; asenhor Bastos e Breji- 
nhos das Ametistas, no Municipio de Caítitê o Pajeú e Sªde do Municí- 

.p10 de Igaporã, como pagamento por adiantamento, de primeira prestação 
de acôrdo com as normas estabelecidas na Carta de Tarefa firmado por 
mim em lh de dezembro de 1955./// 

ab. Iº; “fºi. 
Salvador, ' &; 4,— WW . 

F A#“ .,, «na.» 

João Maranduba. , 

,. A ' emo $UFR 
- 0 DO PAGAM /“ 

”17510 A EXATIEÃ 
. _») 

, ( Selado c/ &.51,oo 
' 'I~ 

N70 EN ELEV-arm 
(: PQESE'“! FAEM“: 

m: wws. 
CD“! Au'rõª'7*ciº ºº Elmo . 

o; ª' . ca‘r ' 

73 oh F'n—“ “CÃO 5 GULTURALÍ—a 'r. 
_ 

51053,54.INLJ.- 
"E O ano:: 'º



GRQSID-Oººlºº 

RECEBI do Engenheiro Bílderleº Pinheiro de ºliveira, Encarre— 
gado do Setor de Construções Escolares do Inatituto Nacional de Estudo:” 
Pedagógicos do Miniatério da Educação e Cultura, . importânoín supra do 
CR$:10.000,00 (das mil cruzeiroa), para construção do prédio destinado 
an funcionamento da Escola Rural de Jbâo Amaro, no Município de Sinta 
Turozínhn, como saldo do pagamento da segunda & áltímn prestaçio, do 
usarão com as normas estabelecidas na Carta as Tarefa firmada por mia 
um 25 do agõsto de 1955q/// 

Salvador. /( % “"'/7,7— /ºª“ºº “>“ 
José Medrado Vas Santos, P.P. de masai]. Vas santos. 

Selado o/ Duh. 50 
E) 

gxscutados. _

E 

o PRESENT! BAGAMEMTO FÓ'Í EFEYUBDÓ 
cou Auvhº'wczo oo :wo na vans» mm " ‘ cão e eunwsz. 335M707 
IIS O a:;q- 1,, $033 ' 54- KNEE" 

“eclaro que os serviços foram



~ 
ºªfâãº-OOOIOO 

RECEBI do Engenhnire Híldorice Finn—irc do Olívcirn, Encin— 

rogado do Sater do Cenntruçãcs Encolnron da Institute Nacional do E.— 

tudos Podngôgícon da Mini-civic da Educnçiº . Cultura, & impertincín 
supra do CR$:30.000,00 (trintn mil cruzeiren), part construçío do 

prôdio dnntínado ao funcionamento da Escala Rural do Tanque do Pnulgg 

tn, no Munieígie do Jngunrnrí. cºmo pngnmcnto dn logundu pro-tnçio. 
cºmprcmotondo—mn : loguir .: norma: olbnbelocidua na Cart: do Tarot! 
raz-md. por mim nm 10 a. abril do mau./” 

SQlVldOP. /¢$’ “ZM Ac /7º/7 

% «aªª/47 
Demosthonoa Barbe-u. 

SQl—d. º/ CP. 19 g 50 % R_,= & h.a 
Ti: ~ T‘C,‘ Ciatª" %% gatmigzefi Nina 

e M232)”; DAsAMEuw cm upe-rumo 
CD‘J numa-ncia no sumo en Nil-4:: 

77305 *“ ' ‘7“: CUITL‘”’ Giu-rf“ 
ME o 0—'— mapas.: {TIE-7'."



cnâ350.ooo,oo 

RECEBI do Engenheiro Hlldoríco Pinheiro do Olívwiru, Eno!!— 
rngndo do Setor do Cºnstrução: ESCOIIPOI do Institute Naciannl dd Eu— 

kudos Podagégiooa do Miniatério da Educnçio . Cultura, a importªncín 
nuprn do ca$:50.000,00.(tv1ntn mil cruzeiros). part eonatruçío do paª 
dio dostínndo no funcionlmnnto dn Eacoln Nuclear (ER/3). dn Sid. do 
Município d. Jugunrarí. por cont: do pagamonto da torooirn proatnçin, 
comprometendo—mo a seguir &: nuam-n ontnbolocidal nn Curta de Tutor: 
!Exwuún por mim um 19 do muio dc 195hq/// 

Salvador. ,/ € ate/ ea. /7’Z 

AMJXM an,—Á;
, 

Dumaazhannl Burbonn. 
' 

fxmgú- . 
. — .rvi os foraní 

Solndo e/ 9.10.50 ;,n que OS ªº 9 

o 91:35h": “Huan-ro ru EFET'WDÓ 

c»: “Wa-«ncia oo anno ere wats 
;Zxo c. exu-rue: mir-ca' 

5-053 : 54-15159 
wºàpi t-M‘ 
AÍ: :] 930” m'



51 
IP VIA 

ca$c1.190,ao 

WEI do Engenheiro Hilderíco Pinheiro da Oliveira, Encar— 

regado dº Setor de Construçãº: Escolares do Instituto Nacionnl de E:». 
tudo: P'eaagêgícoa do Ministério da Educação e Cultura, a importância 
supra de GR$-:1.100,00 (hum mil . cen cruzeiros) ,. covreapandento a. 

confecção do um projeto de Escola Rural Hiram, inclusivo 10 aipim. 

Salvaâer, [9 ººº ª [75€ 

Éªízàíº 'ZuxnxLAQ Gªªra 5ªº*«iªª 

Engº. Plíeide Maraã: Santos. 

Solado & Gua º . . , - / ,5 
VV'ÍWTÓ qua US Servlgos form

~ 
,...—...no.»- 

vm 0“ 
ovnsssmª “ªmª ., , um. 

ME 0 mm” v



~ 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Mim hum:- rwobiâa «: mam nª 155 m. da Mw «a ªmu, na “panama a. m 3.we.m.w ( um: am 
my mums). mum m;» Imtimte mum an xama %% 
31606, my qua a “firm m: mm de W dá mimic: a m. 
mxm meal». 40 um mais.» um m WWW, pun comm 
çw ao Institute da www lh mm. 

mensagem, 7 "'-'ª— Á/óú/Jffz 

©4937Wªw 
MMar/$a an.; a4 scrap) ~ 

{.3 ETH .L A P O a ex.-: *_ãdào do 
paLno supra e que está 
de acórdo com a uâoriZaçãº 

da despºªª nº“ 
Ma de., ................ ...... 1 951a,,

~



»., 

3/0 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E. CULTURA 

Maiara lurar reeabíaº a 6316u nª 162 098, da Banana aº 
3mm. na ímrtãnaia de 92$ “5329,09 (“aka a quim» & em“ 
m trezentaae vin.“ & nara amzaima}. mmaº pelo Iaatlttmé Eª 
Masai). às Estuâaa Iªeàagêgioos, pala que a Prefeitm Imam); as 
Víàaría cla Gauguin“, Estaciº chá Bahía, a; quitaçãº do auxíliº & qm 
sa refez-e a max-<19 unmade am zit/W956 para o equipamento da alª 
oa aula:; de gªla e arminimraqaa da Fascia Prímria ele Wªrn «— 

qm axam a Escala Roma}. an Viária an cºncluía“. 775 

[Rio as Samiª,” MJM/Z 

xtz—efeitº mammal as vazar“ 
da emana“

~~
~ 

DECL A 

::gamentº Xªfldaº d0 
acéf'do que e de despesª " utºl'ÍZaçàº 

Riº. d 'ª-—...._,__. '

.»



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

e” 33n000,°0 

RECEBI ão Instituto Iaeíonal do Batunes Yeúagôgicas, 
do Matªram da macacão a cum, & inportânda supra &: mªil E m3 m CRUZ-31303 (ªr$ 33.090,69), relativa aº aux; 
no eoncodido so Jardin a. Infancia lousa Sanborn da. Graça: . 
da Vila. Militar, para. a equipamento do dm alas ao aulas. 

na a. Itªtira,/[qoq 4414/92; «(7575 

Paez; João Baptista cavalcanti

~ 

DECLARO a exatidão de 

Mrs-:m—fgrgto supra e que 85% 
5355; . ""'-o'! 
na, Mag; com a auâorfz—cssf—u 
=,.— 

se ôasmaa “0}f ................................ 
Ru>MJLOBNMHEyQÉ£mMMF95£L
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Boom— msmª rca—bm» «» chow nª 155.983.. a» ªmo 
m anura, aa «gamma. a. mamas m. mas-mes {M amavam), 
“tuas p.14. Institutes hum}. a. &:t rmgagmos, pulo que 
novo:-m do htm dn Ensino &. quitarem» & maxilla a. W hmm 
eu emam no Quieto Maia Mu, as voto:—Mn Ent-Lan. .. vm 
ao ªaa-m «. nªra. «mama» an .18 a. mha a. 3.956. 

nua-am., M MAW/<7 «ªª/711 

fªvª/€ 
ªma-v da 3:39am a» fªil!“ 

DECLARO a exatidão do 

pªºamªnªo supra e qm &“ 

at» ºf:-Dºdi) com a amºr:»: :0 

Há.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Declaro haver recebido o cheque nº 155 965, an 
Bancº do Brasil, na impºrtancia dc cr$ 766. 666, 00 (autuantes : 
sessenta e saia nil atacante” e sessenta e seis cruzeiros), Gaitª 
do pelº Institute Nacional de Estuáes Pedagâgieoa, pelo qua o Gem 
nã do Estado de Sergi” da quitaçªo da prmm'a parcels. do auxílio 
a que se refer: a acºrdo assinadº em 4/7/1956, para construçãº dc 
dois grupºs escolares, e duas eaealas rurais. 

Rio de Janeiro, jo - «kf/Á .A.» ff“ 

R.../[ já 
Gunman- do Estado de 

Sergipe 

uàuL+ hÚ a ªzia,-SG m:: 

pawmwnm supra e que eªâá 

de &Côª'dº com a ,autorizaçáa 

de despesa nº" 5490 M 
i .,.iLd 195_£2__ Re 6

~~



':
< 

\mde‘ 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

& Www &» Eatada ãe wap», qua Micron êste 
Wah; W: marc remida as Kªshima heim—1 a. Ecw: 
rmgêgzm, da Mezª-ze a. muito a emu-h. a W “19.896, 
ãe 31a aº arm: alt. m up:-tância an art 990.000,99 (mama 
: nºv—nt: :11 erasures), name”. am but. a can u austin: & 13 
mas: a lampwa», ao 1%}. mar, ”man pule ”its.” mac-1w 
to «.1089» mm a» filª/56. m: a Wata aº mum a 
Maçãº & mª”. . 

am asas.", ou f &- julho &. 1955. 

_vªf—º') “M€ 
I / 

£:- H C L A P; Q a exe‘ucao c 
nmvrenfo supra e que está 

acô-fdó cºm a :5;u:orEza9-é.:: 
ci dªsrªésa ”Mª/SG» .. 

R$ 3:4 de [ix/Lice 195-G 

L-.....AJ" , __



Ilª VIA 

as.149.797;5o 

RECEBI ele Institutº Nacional da Estudou Pod-3651603 de Ministério 

&: Educaçao . Cultura, por intqrnóàíe ão Nenhum Eilúeriee Finluin) do eum- 
' 

' ru, Encarregado do Soter éo Construçoes Escolares do INEP. na Bahia, a hmm». 
supra &: ERS—149a797óo (nente c quarenta e nei. lil setecentos e numa. &» “to 
emma . cinquenta. contatº:), provimento do talão final da quantia ajustaâa 

para. a. mustang“ de um Grupo Bacelar ale 4 sala: na. 36d. do município de Ribeira 

aº Pºmbal, per catar dita obra tºtalmente wwlnida ./// 

Salaam,/%% WM «&'/“7576 

Em“ Danuza“ Brito Silva.. 

Prefeita Imieipal. 

~~ 
Peder Pinna». 

Dt'claro que os serviços foram 

executubs. «'º, && 

OF.—"" GIGAMÉNT no EVE 

.º. .; .“ .. -.».i3 oo vuo " eu". 

no N in; immaneonoy 
M: o my 5'063 v st-INEP



Ilª VIA 

323.500.60 

RECEBI da Inutituto Nacional da Estude; Pedngógicoa do linist‘rio 
la Educaçªº . Cultura, por intcrlãáio do Engnnheiro Hilderieo Pinheiro do Oliveir 

rn, Encªrregado do Setor de Construções Escolares do INEP nn Bahia, & importânciu 

supra de 038.500,00 (quinhentos cruzeiros), para construção do prédio destinado ao 

funcionamento do Grupo Escolnr da Sida an Município do Rihoirl dº Ponbal, cone pu- 

gnncnto do saldo da primeira plªntação, conprometondo—lo a seguir as mortas anta-- 

hclecidas no EG:-o de Acbrdo ozpeeíal firmada entre tutu Prefeitura o o Ministério 

d: Educação e Cultura./// 

Salvador, 1”] (fpy LisaL/ 5;;2 ¢g£.£;£3 <:S5h; (4' firégz’iES

~ Jest Dolinguna Brito Silva. 
Prefeitº lhnicipal. 

Peder Pública . 
ATESTO A 5x..r ; A) DO PAGÃIÃENTO áur A 

. uniu" nunc-'In lu "vu-eo 
cou Amamncio oo two " mmo 
Tiopl enucncio : eunun. canon 
n; o vice. u ' sms ' gq. INEP



RECEBI do Engenheiro Hildarlco Pinheiro de ºliveira, Emp 

carregado do Setor da Construçõoa Escolares do Instituto Nacional de 
Estudos Padagõgícoa do Ministério da Educaçãº e Cultura, a importin- 
cia supra de CR.h9.500,00 (qparenta a nove mil e quinhentos cranni- 
ros). importância assa destinada na obras da camplamentaçâo da nova 
Escola Normal de Caitité, o requisitada pelº ofício aº 651, de 28 de 
novembro de 1955, do Sr. Dr. Aloysiº da Costa Short, Secretária do 
Educação o Cultura do Estado da Bahia, e correrª por conta de contª; 
n10 entre o Ministério da Educação e Cultura e o Estado da Bahia.pa— 
ra reaparelhauento do sistema escolar do Estado./// 

Salvaéor, [0 dá 
I: 
% Á"- t/íbfg 

~~ 
nw_n— ,» 

<; 

Aloynío da Costa Short 
Secretário da Educação e Cultura 

Poder Público. 
x T Ã DO PAGE-M273 

_Á 
ATESTO A E



cm aº 600 ao 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Pedagôgiens do 

Ministério da Educação e Cultura, por intemêdio do Engenheiro Hil— 

derico Pinheiro de ºliveira, Encarregado éo Setor de Construções Eª 

colares do INEP na Bahia, a importância supra de CR$:20.GOÓ,OO (viª” 

to mil cruzeiros), para conclusão do prédio destinado ao funciomnoª 

to da Eacola Rural de Terra Vermelha, no Município de Cachoeiramo— 

no págamento por conta da segunda prestaçâó, comprometendo—me & ae- 

guir as normas entabelecidas na Carta de Tarefa firmada por m1 em 19 

da junho de 195590] 

~~~ Salva r, .73 aê m7 

mir/> . giz/7,444 

/7'7'( 

Plácido Ferreira Guimarães. 

Salado 9/ (157,50 
.. *.:n # ram 

Declaro que os seixªs L0; 

~~ 

~

~ 

executados. 

"""""""""""" 
>_< 

./ _. 

o "na I "numb: ":.:-ruma 

cºm Auv vvnclo oo nuo == u-ms 

no .A/ Wuvmcio e eununA. eowow 

us who: .. 5-033 : 54- INEP 

' 

““W-



n3 Vu; 

RECEBI do Engenheiro Hilderíco Pinheiro de Gliteira, Eh— 

carragado do Setor de Construções Escolares do Institute Hacionnl 
de Estudos Padagôgícoa do Ministério da Educação e Cultura, & inn 
portância supra de 6R310,000,00 (dez mil cruzeiros); para canela» 
são do prédio destinado ao funcionamento da Escola Rural do ªnalí— 
1ând1a, no Município dá Itambé, como pagamento do saldº final di 
segunda e última prestaçãº, do aéôrdo com as normas estabelecidas 
no fªrma do Campramisso firmado por mim em 22 de agasto de 1955wÃÃ/ 

Salvador, 

Coriolano Jog; Fagundes. 
Prefeito. 

Poder Pfiblico. 
Declaro que os serviços foram 

executados. ~~ 
~~~~

~ 

curacy"; o """ ' 

ºnu Auroo- . ' 
"O DA "sua. 
IE O Dice .,

/ 

lo I cuwun. canon 
5003 I 54- INEP
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3’“ 

nªum: do mum mm: do Estrada! &'m 
ao vma-axo da magic . Cultura. por mamªe do W 
aim-vue 3133:3133 do nuvem. max-regado do 3.333 do Cºmu—mªn 
Encol—rn do 133:3 ml Bahia. :3 Wood supra do aha-momma: 
(unto an mauro-), some pligumentm para cmlwâa da praia do; 
am no fumiamamto do Mou Rural do 3313343313133, no mimo 
do PWI/] 

salvam, ;p 99 9f€

~ 
amu— W da Frauds. 

some o/ 3.7.50 x 

I)e( xufo (iuc os serV1ços foratn 

Tacos 
xama—tadºs»- E í— ªr“-' a] 

( 2 , , » 
"ª 

o Dustin" CARA N"! em era'rmoc 

com Aurº—“pi oo mmo se um. 
ªria u. r'w “FL-Ã, : cunum. acaso:: 

º "Eº-'º“ ., 5063’54-1NEP
i

1



115l VIA 
«,..--... 

fl: 8,10.— m 

- _mxm ao insumº “menu as Bam: rumam. ao 
Materia as mmªº o mm, per luto:-mmm“ maº mmm..— 

oa vinham &. env—ira, mamas-Ae da setor da Mªmã» E» 
Gama de WEP—Bain. :. quantia supra. do m m mma ... 
(cm: aa.—.aº). pºr cºnta da ultima. prestaçãº a» emmª» para 

* 

n mamas da meals Mal do Mn. no municipiº, «MW. 

anl—radar, 5' ãe- Mºfº “ºª jºiª—<” 

c 7222 ;mfl, 

Alvinº reito" 

mm m 4.50 
Declare que os servi/3.4 * .,;3 

e:;scuªçados. 

5 SEEE—Qm“: gamma PP É “fr—W;“).

~~ 
00»! A f")'3“;C/;\ a“ .3, 
TRDDA fªni“n:Ãí3 c . «TURN .» "vv . . a:“ 
ME 0 Dann N 5053 l 54 {EYE}:



na VIA 

GR§ZZO.OOOIOO 

RECEBI do Instituto Nacional do Eatudos Pedagógico. 
dq Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do Engenheiro 
Hilderico Pinheiro de Oliveira, Encarregado do Setor de Gonstru 9 

9363 Escolares do INEP na Bahia. a importância supra de en::zgzztí 
$.20.000.00 (vinte mil cruzeiros), pára conclusªo do prédio dastlá 
nado no.funcionamento da Edcala Rural de litro Vermolho, nó Muniqª 
pio de Gunnnmbí, cºmo pagamento dg primeira parcela, cºmpromotanãº 

9.3 a seguir as normas estabolecidas n. Termo de Comprdmiasç, rir; 
undo por mim em 2h de agôato de 1955./// " 

Salvador, 5 84—- M&x13b 

José Humborto Xunga. 
Prefeito municipal. 

Peder Público. 
AfÉàTO A ex,..r LA) DO PAGAMENTO swam

~ 

o neotuh »: eu" mc gvevuwé' 

com Amo—'nc' 00 uma eu mms 

"o m r -- -‘a‘ o & suuum. ecOR 

ME 0 non- .; 5'053 lM-ÍNEP
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013810 3000.00 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
do Ministério da Educação e Cultura, por intenmédio do Engenheiro 
Hílderíce Pinheiro de Oliveira, Encarregado do Setor de Construgõau 
Escolares do INEP na Bahia, a importância supra de CR$.10.GO0,00 

(dez mil cruzeiros), para construção do prédio destinado ao funcio— 
mento do Grupo Escolar da Séde do Município de Sento Sé, como paga— 

mento do aaldo final da quarta e última prestação, de àcõrdo cam as 

normas estabelecidas na Cªrta de Tarefa firmada por mim um 26 de 

abril de 195h./// 

Salvado; 

, 

ló/Áºz/ for; 

, 

. 

,/////' 

Antonio Nunes Sento Séi 

Selado c/ &»h,50 

Declaro que os serviços foram 

executafis. 

g, w 
,. 

— 

s %%%&: íwº __ 

o present" “.A 117:0 =o; grs—unam 

00M A\IV.’1°"lCK}:O (IMO OR ww; 
m m r “Acié & cm 'um. eowon 
ME O "oc u ª #063 ! ãl-XNEE'



[_

& 
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,ª, 

333055 'ºººuºº 

am: do Instituto Nacional de Eamon Pedagógico! de 
Matéria da munch e Cultura. por intermédiº do Wankel» lin— 
darico Pinheiro de ºliveira. Encarregado ao Setor de “comungª” Ea 
calms do 1s m Bahia. a importªncia supra de mâaswoamoumª * 

ta . cimo mil cruzou“), Pªra canela-iº do prõdlo «“1d « ao 
Meionmnto an Eamon Bux—al dupla do Bom Joana. no Handgun da 
Salvador. com pagamento dn "guida 0 61cm prestação. de «Em 
com as nem» «tinham» um Cart. de Tamra firmada por mim em 

23.4. me dá coz-rante nao./U 

Salvador. ;; aê ;(línº 
» 

afã far“; 

mg 305 

301.60 O] Cªntam 

Declaro que os serviços foram 

CMCÉ'ÉZMÁWZ/g'“ já,“ Are:- 
,— 3 ”ªff,—,, 

x“:—:;/ 
..!eseun oncA eu"; :o; lgg-EY ,n, 

“M “Ivªn.-NGK oo nua 6R wan; 

[':-ci & euu—um. acusou ol "— "o 
sªcas . 54.1NEF

\ ME O ae:)“ I. 

é/f’

v



[II— ªs» 

,cR$:36.ooo,oo 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Pe— 

dagógicos do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do 
Engenheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, Encarregado do Setor de 

Construçães Escolares do INEP-na Bahia, a importância supra do 

03$:56.000,00 (trinta e seis mil cruzeiros), para conclusão do paª 
dio destinado ao funcionamento do Grupo Escolar da Sêde do Municí- 
pio de Santaluz, como pagamento do saldo final-da última preataçio. 
de acôrdo com as normas estabelecidas na Carta de Tarefa firmada por 
mim 10 de fevereiro de 1955./// 

Salvador, g1; de ÚÁMÁ: 49% 
P‘P. Ago./a' aula:-7 “seg/«mºª 

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

Solado c/ &.13,50 
Declaro que os servigcs foram 

cintª/gos. 
E 

& 
fi 

," 
o pnéssuvz'om usura :06 EFE‘FULDé 

com unhª-nel oo imo en mms 
fio DA : on.»:«c'io s zuuum. ÇÓHFOR 

.; o 9200, ..,- 55053 » ixi-«ENEIP 

__. '

(



26 
lD'VUl 

633.3o.ooe.oo 

REGEBI do Institute Nacionªl de Estudos Pedagégícos do 

Hlniatârie da Educação e Cultura, pºr intermédio do Engenheiro Hil— 

derico Pinheiro de Oliveira, Encarregado do Setor de Construções Es— 

cola:—aa do INEP na Bahia, a importância supra de CR$.3o.Goe,oo(trm—- 
ta mil cruzeiros), para conclusão do pyáúâo destinado ao funcionwmqg 

to da Escola Rufal de Fazenda Limoeiro, no Município de Euclides da 

Cunha, cºmo pagamento da primeira prestação, de acãrdo com as norma: 
estabelecidas no Têrmo de Cºmpromisso firmado por mim 9 de maio de 

1955./// 

Salvador. z 6‘ cz“... ,.:z (,(...ZA 7956", 
N... ‘ 

a.£3__ « l ,! '...; ªvó/yea. QK<L2<JZÁVQ)/
~ 

Antonio Batista de Carvalho. 
Prefeito Municipal. 

Poder Público. 
Afaste A entom DO PAGAM’ENTO sum». , 

EM Á DE "___—L ._-.____ DE 19 

4 _“ a 
IL— 

+

_ 

1"“ 
moºn-IX:: xmâª

~~
~

~ 
. pnzp'su‘ri nun“ o :o: fumo 

, &. luva—unção no (“amo sw wwe 

ção] tme—cio : cun-ruan. eowop 

_ duos, .. r 5053 . 54- INEP



caãztsoçooomo 

RECEBI do Institute Nacional de Estudºs Podagégicos do 

Ministério da Educação e Cultura, por intermôdio do Engenheiro Bilª 
derieo Pinheiro de Oliveira, Enearregadà do Setor de astruçõoa Es— 

colares do INEP na Bahia, & impbrtância supra de CR$:50QOO0,00(c1np 

quanta mil cruzeirºs), para conºlusio do prédio destinado ao funcio— 
namento da Escola Rural de Gampo Be}o, no Municípiº de Ilhéus, came 

» pagamanto da primníra prestação, Por adiantamentó, comprametendOomh 

a seguir as normas estabelecidas na Carta de Tarefa firmada por mim 

an.23 de abril de l955./// 

Salvador, 23 aff W W /fd‘b 

%%%&“ W az,/,ªs ( 

Engº. Reginaldo Aboud Tavares; 

Selado c/ $316.50 
mesm A” em ,A) DO PAG/Nam SUPuA‘ 

~~ EM _____ DE ,.. 

QFREIENTI DACAuE '1' Eu suga-uma
' 

com Auto—:r'ççio 0 ano u mms- 
rno ol :numclo - uuuu. cone: 
DE o nos » ' 5:003 054- INEP
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( 

Áresro A Ex 

EM F—~ 

3289509000,“~ 
WI do Igstituto lantml do Estudos Pedagégicos do mus “rio da 

Educação e Cultura, por interlúdiº do Engnheiro Hilderiee Pinheiro do Oliveira. E!» 
.. 

earrc‘gado ao Setor de Cºnstrução: Escºlares do IBEP na Bahia, a. importancia supra.- 

&. GR..50.000,00 (trinta mil cruzeiros), para Construção do prédio destinada no fun» 
ciumenta da Escola Rural de Ubiraçaba, no Município de Brumado, cºmo pagannto por 
Adiantamento. da primeira prestaçªo, comprometendº—ae & seguir as mms estah-luí- 
dan na Carta de Tarefa Hmh por mim um 7 de nio do 1956./// 

ªtivador, —7 <==-(e W de /9J€ 

8ª,JÁº QÁ . 9 
Eng“. Dezildo Menezes Pereira.. 

Selado e] 6.10, 50 

"T LÁ) Do PAGÃMF“ “_ .. arc au,—wa 
~~

~
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cn$.3o.ooo,oo 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Pedagogico: 
_ 

do Ministerio da Edueaçlâªª'e Cultura, Pºrn. intermédio do Engenheiro $311- 
device Pinheiro de oliveira, Encarregado do Setºr de Construçoea Es-hw, 

:4 solar-es do INEP na Bahia, a importância supra de CR$.S0.000, 00 (tria—“f ta mil cruzeiros), para conclusao do prédio destinado ao funcionariªm— 
to da Escola Rural dupla de Caêm, no Município de Jacobina, como Jp.— 
gamento da primeira e unica prestação, de acordo com as norms estabª 
lecidas no Termo Aditivo firmado em 17 de dezembro de 1956 ./// 

'! 

Salvador, «É de M “ª' Jª'—[Tí — “(%% 

Edvaldo Valois Cóutínho. 

Selado o/ &.10, so 
ÉWCIHI'O que OS SBI‘NIQOS "533313 

erzicmadm

~ 
(”PRESENTE 913A W” :51 ª , 
COM A17 *1- wi 

-CÃ oo svxo :: vu,/Num: 

E É ILTua '., COEP-CR 
,ME 0 nec «; » 3053: “.umª;- 
mom. ”n' I 55



29 . 

2.ª“-—V'Iª 

GRQ,13.00G,OO 

6 RECEBI dolnstituto Nacional. de Estudos Peda— 

gógicos do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do EB- 

gonheiro Hilderico Pinheiro de Oliveira, Encarregado do Setor de 

Construqãea Escolares do INEP-na Bahia, a importância supra do 

CR$.15.000,00 (trans n11.cruneíros), oorroapondnnte ao pagamento dn 

aquisição de telhas, cal, tijploa, estaoas o transport: para a Esog 

1a de São Francisco do Paraguassú, no Município do Cachoeira,/77 

Salvador, // pá fl/ém já 1/73 é 

Á aai/ú W %, ”M 

[Valdelino Morals. 

Salado c/ o.6,oo 
Amaro A EX.—T .Ã.) DO PAGAMENTO SUPRA

. .
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235;m 

CRS—7.000,00 

mm: da Instituto lutem &. nítidos YM“ do M.— 
“:10 «13 mm e Cultura, por interlúdio do Engenheiro Hilda-106 Pinheiro dc 011— 

Mu, Ewan-argue aº Setor do contrução: Esoolms ao IBES an 331:“. 
ups-n &. em.7.ooo.oo (na na mim:). correspondent. no mato pan prouc— 
gamma do. serviços u comu-in &. Escola do sie mam ao Paraguay“. no nu.- 

_ ntcípio dc Cachoeira./” 

ªªª'ªªºªº' ZZ %% (a H170 

”MM [«»—ev //ÁOLac4 

3.1““ 0/ 034050 
Declare que os serum-rs {cram 

c :zecutados;
. 

. 'IEIENTI 'lllll N70 FO! !F'EYUADÓ 

com Auvbnvncío o EXMO m wwe 
TIODA en.-CAcÃo . euwumn- ema-voº 

ME O annª » 50 3'541NEP

~



mam: & Intitutº Eacianal da menace. WWW:: do Matiz-ia 
«. maçã . Cultura. 1m- magazine de maneiro aum-ico Magix-0. an ou» 
«ir» Wag-rat; do Sam do Cnnwmqaaa gamma do 12“ "F na Bahia. a apol— 
Ms ma de CR$.10.0GG.OG (aum maxim}. para cºnclusão do with: 
(105t ao Míormxzm via $330143 Rural fie mu, no Smack“ às nm;—aba, 
um ”ªmante pºr Miantmiémo, da primim prestaçâo, %%m : sc— 

gui: as mms estahelaciáas m fame às Cmpmúaaof finadº pºr m na 7 da 

uia an mas./H 

www.—26%— 
. m 1996‘ 

Flávia» aº:-aia && 8mm- 

sum: 6! ºªªvªº 
ATESTO A EXATLA) DO PAGÃNÍENTP 

'— .] Dbi—' o. 

EM ...;-«DE ..... .A DE 195 '( 
" 

III-’0“-

~
~ ~ ~
~ . PRESENW: BA GAM Nvm ;: : cºm AurOmz. 6‘ h; 

cÃo :> 
7520 DA EÚUCAÇÃO 5 :'*«v 

ME 0 "oc. N.” 5.65.7, ' ".: m “Cªraá 
E,“ 7 hr I.» 

E‘A‘WC :.“.
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mm 

3:16 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro da Oliveira, Encarro— 
gado do Setor de Construções Escolares do Institute Nacional de Batu « 

das Pedagógicos do Ministério da Educação e Cultura, a importância su— 

pra de 083416.h65,30 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta & oínoo 
cruzeiros e trinta centavos), correspondente aos pagamentos dos servi— 
ços de complementação do Auditorium do Ginásio de Itapagipe, compreen— 
dendo; pintura do palco, e, dependências, vodamento de banheiros, apo— 

sição de tubos de latão niquelados (11%32 metros), 12 cortinas de ma»
' 

teríal plástico branoo, raspagem e limpeza da pavimentação interna do 
Auditorium, reparos e pinturas em combogôs, pintura do muro, pavimenta— 
ção da ontrada, aposição e pintura de peças de ipê perfuradas, para pgº 
tação da iluminação fluorescente em um total de 60 metros, limpeza do 
área intra—muros, colocação de 3 vidros no portão principal, fixação do 
ohapuzes diversos, colocação de tubos de ferro galvanizado pintada : 
guiza de bandeira do portão, retoque e correção do revestimento, pintar 
ra dos tubos protetohãs da instalação elétrica, colocação de 6 sabone— 
teiraa de louça, h papeleiras também de louça e 2 portas sabªo bola de 
latão níquelado, desnivelamento do patamar de entrada e pintura do per- 
tão 1ataral./// 

SolvadâzyªA/ÍÉÉ 233%) 

Herbert Pinto do Carialho. 

saludo o/ 813750 Dººlªfº que 08 serviéas foram 
oxecutadoo 

, . . 

, 

É 

if; . x__:_ [, 
."!Czuvu DAoAyguyo gº, Eras-woo. ” Auvo—vncio ao uma eu ««v ' *“.A EDUCAÇÃO E OULYURA. &”:p I! o poor. u a 5:063 o 54. INEP



46 
IFVIA 

mas); da institute minions}. de Emma :Ieaagamcoa do zw»— 
sin-u an Enough o Culture. por maemôdio do Engfsnheim Humans m.- 
nhoiro do Oliveira, ªmarra pda da Sater da 6035t ªtacama do xm 
na Bahia, a mmmia supra de 035:7165830 (sacana » km 1311 quim-n 
m e cinquenta e oito WW «: vinte centavos), para music do pai 
dia dcatinado ao funcionªram“ da Escola Pura; dusk de Terra nova, no Na- 

oípío ao Santo m.‘ cm manto da seguram prestação. 5mm 
one a »n an normas estabelecidas na cm: as Tax-em firm pºr m 
um 29 de runs-em 5c 1956 ./// 

mm, /7 00W Ae./fr; 

”ª'/"ªª“ "º/“%% 
m da Sºuza Sammy, 

Sendo q/ M. 
«TEN , 

ATESTO A EXAT A) DO PAGÃI

~ 

o'leceun "museum coa arr: v mz» 

com Auvóa' Incm 00 uma :2 u = 

(2 

1.0 on EnuCAcAo e em 'Vuª _A., A 

moooor u- 5063!“ INEP



£§§1523299;22 

W do Instituto ªnimal de Estudos Paiagôglcos da 

b&nístêrío da Educação e Cultura, pºr intermédio do E‘ngenheiro Hil— 

device Pinhniro do Oliveira, Ennarrogado do Sater de Construçâáw &! 
com: do INEP na Basia, & 1.m winch supra de m$235.000.00(trlª 
ta e cinco mil cruzeiros),.para conclusao do prédio destinado na nª 
cíommtc da ªs cola Rural áupla de Bom Jesus, no tzwúcípio do Sal— 

vador, um pigmento da primeira. prestaçâo, por adiantamento. can», mum a aoguir as normas estabelecidas na Carta da Tureta 

firn—dl por mim em 23 do março do 1956./// 

~~ 
~~ 

Salvadar,<§g; (93¢ .<g;a£/t:$=«7 c>çf z” 9.f;; 

Selado e] Gelªtº 

v ta]. Santos Souza. , 

m;. o A: 
x“a:-,( 

o FIGÃ'ÃÉNTO SUPRA 

EM 5\ 
do aªjª—cx «& Insys 

o mess“: easnugnvo uu ngvmné 
COM .,.n—wncão oo tamo sw wats" 
TRC) m ' -- “do 5 cuuum- warren I. o =**" » S'OGJISI-XNEP



‘flk‘flfi 

ggi:20¢009:00 

RECEBI &; Instituto Nacional de Estudos Padagôgíeoa 

dó Ministério da Edmaçâo e Cultura, por interme‘aio do Engenheiro 511— 

deríeo Pinheiro de Olíveírà, Encarregado do Setor de Construçãea Esco— 

lares do INEP na Bahia, a importância supra do ca$:20.ooo,oo (vinte mil 
cruzeiros), para construção do prédio destinado ao funcionamento áa Ea— 

eoln Rural Mínimª de Baboseirs, no Município de Glória, como pagamento 

da primeira parcela, comprometendo—me & seguir as normas estabalecidas 
no Tarma de qpramísso por mim finmado./// 

~~~1 

Dire Ol' do DQ QMQE. à 
a! 

.EgRoB 
...nª— 

Peder Público 
Arado A Ex I Ã DO mania-37C. M; . º, e ( DE ._,b=__-.._w.... D:; iá.) _ 

kg} .. Vª" «._.________y 
I l do INEP 

o Passa": luan/mun, rm gre-vv _; 
ªº“ ª“"º".7lCÃO oo gyms g,; “'w- 
7'0 0“ ººUCªCÃQ 6. emvuwa- Efiu’f‘r" 
ME 0 ªnos » ª 5063 c 54 INEP

~



ªliª": 55 .000, 00 

RECEBI do Engenheiro Hildorieo Pinheiro de Oliveira, Ennar—' ª 

regado de Setor de Construções Escolares dº Instituto Nacional do E:— 

kudos Pciagégicos do Miniatério da Educação e cultura, & bmportineín 
lupra do CR$:55.000,00 (cinquenta e cinco mil cruzeirº.), para 'con:— 

trução de prédio destinada ao funcionamentº do Grupo Esaollr (EH/3), 
da Sada do Município de Jaguarari, como pagamentº por cºnta da tereqª 

' »; prestaçªo, comprometendo—me a aaguir as norms: bltabulacidas nn 
carta do Tarefa firmada por mim 1! 19 as mnie do 19§h./// 

Salvador, pipª W (go/6M / 
25 &MÁ/É . 

Damosthenea Barbosa. 

Salado e/ &.18,00 
Declaro que os servi—; ; _: fççam 

executados.
- 

., 
º º 

. . .

! if [, 
“ª 

' 

(' '“w Imª"..— «..-f “___—“1ª 
#» “”""“ 

00M luªramy.c;º



CR . .000 QG 

RECEBI do Engenheiro Hilderico Pinheiro da Oliveira, En— 

carregado do Setor de Construções Escolares do Institutº Nacienal de 
Estudos Pedagógicºs do Miniséêrío da ªªikiucaçi'm e Cultura, & importân» 
cia supra de CR$.hD.OO0,0o (qparanta'míl cruzeiros), para conclusão 
do prééio destinado ao funciºnamento da Escola Rural de Mucambo, no 
Kunieípie de Santa Maria da Vitória, como pagamento && primeira 0 ªq; 
aa'pfnstaçío, de acõrde com as normas estabelecidas no Tªrmo de Gouw 

prqmísso, firmado por-mim em 1h de setembro de 1955./// 

' 

Salvador, 31.a¢cfiaa¢.¢c'ra ate /7JZ 

Arnaldo Pereira da Silva. 
Prefeita. 

Peder Público. 
Declaro que os 3:;;._ 

,, 

,; iaram

~ 
executados. 

”"'—J~ ~ ~ [(),—« 
oonsssm: emm/EN“ “.: .. ., 

cºm Auvó'z “ÇÃO 00 º - 

TIO ºs coUCACf—º ª ª 

"E 0 "rec N 050631 

1.2-7”n 

5...L'_ Li.—º'



26 
mm 

€R§35 0 0000 160 _ 

RECEBI do Engenheiro Hildorico Pinheiro de ºliveira, Bmsnrrt— 

gado do Soter de Cºnstruçoes Escolares do Instituha Naciºnal do Estu— 

do: Pedagogicos do Ministeriº da Educaçao e Cultura, & importancin cu 

pra de CR$:50.0GO, 00 (cinquenta n11 eruzeíroa), para construçaº da 

pzndío destinado aº funnionamento da Escola Rural Mínima do Pau Ferro, 

as Município de Ribeira do Pombal, cºmº pagamento da primoír: . unica 

prentcçaa, de acordo sem as normas estabelecidas ng; Garta do Tarefa 

firmada por mim em 2h do agosto de 1955 ./// 

salvadora, ' ía á— !=]— % 
% » 

Jºao Domingues Brito Silva. 
Prefeito .

~ 
MGP 1’55)!“ t 

. ORECENYI UAUAMIITO BU EFE‘PUAOC‘ 

onu A 1"" "CAO oo two sn v ms 

TIO nl ' ' “ .10 E CUl'UªA eOnVOP 

.; (: e—xj' .. 5063 '54- INEP 

Dcclaro que o_o serviços imam 

\emcutados.



mm 

RECEBI ão Mamºna Hilda—ico Pinheiro de Oliveira, Encarre— 

gado do Setor de Construções Escolares do' Instituto Nacional de Estu- 
dos Pedagógicos do Ministério da Educaçãº e Cultura. a iluminºu-lª 
pra de cnâz9o.aoo,oo (noventa m1]. cruzeirº”, para oonelmio de prª— 

dio destinado m ªmionmanto do Grupo Escolar dun, Sªda dº Mialgia 
do Omani, coma pagamento da aogxmda pres twin, emprto—n : 
segui:- as normas estabelecidas nª Carta ãº Tamra fix-mad: por m cm 

h. dc janeiro de 1956 ./// 
,,,—f 5/8,z,'/0 (::/a /7fé. 

Salvatiºn—, 7 ("É é 

~~ & ”Mí/377 
Vitali/5333“ Sonia. 

Sclado a/ &...—28,50 

Declaro que Os sc: « Exam 

executados. 
, _ $ o "ESE“! We". eu euu—ums 

g.- " . m 60“! Auroe'NCKD oo ªnnº Ol I'm! 
r 

K ) ,., -—-> «mo m muciçin . cª'-'U'ªx'ºª'ºª' 

( 

1 ª“ . ., 
meow-o: '- 50'3‘5‘ IRS, 

Dé‘claro que os serviços foram 

executados. \ \\ 
< . 

fg,-



'em Lgª 

(x) % 

RECEBI do Enganheira Eildcrico Pinheiro &' Oliveira, Eustr— 
rngado an Setor ãe Cans.truçães Ebcolaras do Institute Hacionul do Ea— 
tudoa Pedagógicos do Ministeriº da Educação e Gnlttra, a importancia 
supra de CR$:llº.OOO, GO (cento o de: mil cruzeiros), par: coneluzío do 
predie destinado ao funcionamento do Grupo Escolar da Sede de Município 
do Santaluz, como pagamento do saldº da tereeàrn o quart: prentaçoea, 
eampromotendo—me & seguir as normas ostnbeloeida: nª Cart: do Tarefa 
firmada por mim em 10 de fevereiro de l955./7/ 

sglvlder, [7— oºº Fit/94W 02¢ /fi5‘é 

José Aims Segundo, p.13. de Claudio Gualberto da Silva. 

Salado 3/ cash. Sº 
o "!!!::s num-wo rei "numb com Auvo- "cx-:> no "no ou mum no ºl ÉºUºªCªº : ouuun canon na 0 ”cc u M50030“ INEP 

n, . “Relax-o que os servxços foram 
cxicuiadoa 

Ç >. ”



ºngszºªoooloº

% 

RECEBI do Engenheiro Híláorioe Pinheiro de Oliveira, Encarre— 

gado de Setor de Construçªo: Escolares do Iâstítuta N&aíonnl do Enta- 
dºn Pedagógicos do Ministério da Eduçação aWCultura, a importíneia sur 
pra de GR$820.000,00 (vinte mil cruzeiros), para aoneluaªo do prédio 
destinado ao funcionamento da Eisola Rural de Iain, na Municípiº do 

Carínhnnha, como pagamento, por adiantamento, da primeira prestaçao, 
eompremotande—me & seguir as normas estabelecidas nn Carta do Tarefa 
firmadª por mim em 20 de fevereiro de 1956;/// 

Francisco Lacerda Pinto. 
Prefeito. 

Peder Pública. 
O'RESENT! BACAMEuvc :6! army-3i, 
com Auvómncão ao amo 5 

"*º º'“ “ªviªcªo % itunum. 33:37,- 

ME 0 rªbo— N - 5353 I 54.13339»

~ 

ATEsro A EXATIÃD DO PAGÃRÍENTO SUMA 

mªgiª.—W DE 195,5.

_ &



rg 

G.)- 

IÉ
O

; ªº 3900 ‘00 

RECEBI da Enseªda: Huan—iae Pinheiro de Olival”, Enem 
sado do sum-fie Canais:—wªn Escºural do Institute Naciºnal da Entu— 
m Podagõgíoas do miniatéria da Educação e Cultura, & impºrtância lu— 
pa do 6855.20.00030 Wim-.e mil cruzeiros), para conclusãº dobrª.“ 
ªctuando ao tunciomante da Escola Rural de Pax-ataca, no Municípiº 
do animam, cama pagamento, pºr adiantamento, da primeira precªução. 
mpemtmda—me a seguiu as mamae estahalecidas na Caz ta de Tux—or. 
rimª: por mim em 20 de raveruíro ãe 1956./,f/ ' 

achado», % % 0’27 W/nb~ 
Francisco mania Mute. 

”3:05.90 0!

O P943” miª—ªº. opwsssuvs ªbana/lºuva ra eng-rmpô 
com www-ncia oo sumo an mmaº 
7R0 on rmvcacKO : CULTURA: EOEFOR‘ 
na o "cc .. - 5:063 I 54- INEP 

. :70 A Exco Do PAGÃMÉNTQ SUPRA 

L. u- Za DE. 

CL.—5



mumu de Mannheim Kinsmen mmm de ºliveira, ima!— 
regado do Setºr ele Cºnstruçães íiscolamc ao mutate âãacíaml da Fª 
tudos Podªgâgicoa às í—Linístárío da Malhaçãº a Cultura. & importªnt: 
sum do ammomomoo (quarezmta mil. cmeims). para Wzstruçâo do 
prédio destinadº se funcionamento da Escola Rural Dupla da Gaim. no 
&Mnleípío de Jacohlna, come pagamanto do saldo final eorraspondenze 
a ªlunas Meagan. as seªras com as mmm estabelacíâan na Carta a. 
Tarefa firmada por mim a:: 21 de julho de %%%&/Al 

ªªª-Vªúºª'yç & Funcao-«:>. & (ª'/Á WM aº» 

Pinhalão Valois Coutinho. 

Salado º] &.13550 

& ÉÉEOIN—v ... - . "rum 
“35!“ .vb Pa "!'—í !

. 

ªmoo; , 

m “Mº ll “'Wo— 
, _ª' - 'usu. :; 

ME O a" ' 
. - us. . 54 [Digestº—dn. 

Declaro que os serviços foram 

execu‘i'ados.~



GR!=50.009209 

REGBBI do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos do Hinisá 
tªria da Educação e Cultura, por intermªdio do Engenheiro Hílderíco Pi— 

nheiro de Oliveira, Encarregado do Setor do Gonsbruções Escolares do IKE} 
na Bahia, a importância supra de CR$:50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros). 
para donelusio do prédio destinado ao funcionamento da Escola Rural, do 
Saldanhn, no Município de P1150 Arcado, como pagamento da primeira a so— 

gunda prestações, de acôrdo com as normas estabelecidas no Termo de Comp 

premissa firmado por mim em 6 de aetambro de l956./// 

, _ 

'- “é, 
Salvador, /'â aC:/L %; a/yf/a GQ! /çf 

(íª-«om aiwa/W» 4%!4/ 

kW.; 
Pedro Pereira Santos. 

Prefeito. 

g.,»— 

Poder Público. 
ATESTO A EX. T A) DO PAGALE _ :: _ÇíT'ÍA 

EM , fine __..__,Z_ __ ______ _ 

Insp.“! 4% 
"IEEE,/,..— <=“.M 

antenna uouwww: coa my f“: 
eo» Aura-17.630 oo amo em -.1 

mg. .um—cxs : comum. cá.—voº “ 0 09,5- » 5063 l 54- TNEF
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_,.«w'wa-açq. 

. 

3%” 

cagiaomoo-loo 
'
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REGEBI do Engenhgiro Hílderiap Pinheiro de Oliveign. 
Encarregado do Setor de Constrúções-Escolares do Instituto Racional 
da Eatfidos Pedagógicos do Einistério da Educação e Cultura, a impori 
tância supra de CR$:20.00G,OO (vinte mil cruzeiros), para construção 

' do prédio destinado ao funcionamento da Escola Rural mínima do Ensp:— 

dor, no Município de Cipª, como pagamento da primeira prestaçªo, por 
adiantamento, comprºmetendo—me & seguir as normas estabelecidas an 
Carta de Tarefa firmada por mim em 3 de março da 1956./// 

Salvador, 6 eh. decªnº J 8E € 

Engº. Civil José Carlos Lessa Santos. 
Pref eito . 

Poder Público. 
ATEsTo A EX .T Ã , DO PAGÃLL) ., » 

EM .. . DE _________ _,.ímw pf.

~



“9 VIA 

cn 
' 

: 0.000, oo 

RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do Engenheiro ªªª 
derico Pinheiro de Oliveira, Encarregado do Setor de Construções Esqº 
lares do INEP na Bahia, a importância supra de CR$:50.000,00 (trinta' 
mil cruzeiros), para conclusão do prédio destinado ao funcionamento do 
Grupo Escolar da Sêde do Município de Camané, como pagamento por con— 

ta da terceira prestação, comprometendo—me & seguir as normàa estabe— 
lecidas na Carta de Tarefa firmada por mim em & de Janeiro de 1956906! 

Salvador, Léa/of.,» %/60 4%) /7_>—Ã

,/ 7/ ,) W...» / * ”Zá/7 
Vi Santos ouza.
! r a" 1/ L 

f" 
Selado c/ &.10,50 

Declaro que 03 7': _" ;:13. 

prestados. ’ 
. ; 

_ ‘7 7 Mx. um} 4 
. 

,; h ‘7‘ __.— 
l ª ] . 

' “'“ 
O "FSEv . 

.» ._. 

COM . ”J.”..ªfuí'w'ro rm “_ 
“'no ru 

“6‘0 oo ; '"E'ªªnó
: 

“E O 
*WUCACÃO ª ªULv p . ººº“ " ' 5-063 I 54 ;“É. P
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(Q 
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RECEBI (ic-Instituto Nacional de Estudos Pedagógico: 
do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do Engenhd. ro 
Bilder-ico Pinheiro de Oliveira, Encarregado do Setor de Construção: 
Escolares do INEP na Bahia, a importância supra de CR$=30.000,00 
(trinta mil cruzeiros), para conclusão do prédio destinado ao fun—:“ 
cionamento do Grupqcolar da Séde ao Município de Cemaxmí, correª

& 

pondente ao pagamento do saldo da terceira prestação, comprmneten— 
dew-me à seguir as normas estabelecidas na Carºba deTarefa por mim 
em L;, de janeiro de 1956./// 

Saivadof, &; fÁÁÁ./â(ê ./í*/_ZI 

;/////// .,” 

Vítafª Santos Souza. “" ,/ 

clado c/ &.1Q:5° 
Dcc em que os servnços foram 

executados. 
_

, 
' 

' 

' 
» 

. o , s; “,. WX (à,,(l ' jk 
o 0.555“: ºu unví eu "nu-me 
ao» Aum—"Acªo oo swo =p um"; 
vão DA f-wº-cÃo s ounum. ecuwow 
ME 0 n-oo .. - 5:063 0 54- INEP



m VIA 

mas: ao taum» Human. do mam PMW 
ao uni-zinc a. macacão o mm». pox- mtemédio do Manilow ax; 
mm manure do oliveira,» agem-regado “do Setor de Construção:: ma— 

m do INEP nn Bem:, a mªrtial.— ama do canzomoomo (vinte 
an mum), pura construçªo do prédio manada ao Maoist-mam 
6a Bacon Rural de Narandiba, no Municipio Go Alagoinha. em 913% 
to da terceira e mm prestaçâo. do mªx—do m na nox-nm ”tubal.“- 
dan na carta de Tarefa uma. m 6 do m' do ESM/ll 

WWW::WW %MW aí! ÍÍVÉ 

malt: do mijo Max-aim. 

8013400] &.7950 
Dc‘d; ro que os auf 

executados.

9 
* jc, 

O PQESEUV: “CAMENYQ Eói Erg: , 

COM A ")9'17AÇÃ 3 Do gy VC) 99 ”H‘ 
Y v _ 

.V. ,J- ".. Rºn. = \. ªccÃo eu uma eb.- cº us o "Doc u 5063 I 54 INEP
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RECEBI do Instituto Nacional de Estudos Pedagógico: 
do Ministério da Educação e Cultura, por intermédio do Engenheiro Hil- 
derico Pinheiro de Oliyeira, Encarregado do Setor de Construções Esca— 
largo do INEP na Bahia, a importância supra de CR$26h.OO0,00 (3983553: 
o quatro mil cruzeiros), para construção do prédio destinado ao,!unogg 
nªmento do Grupo Escolar do.Aramarí, no Município de Alagoinhas, some 
pagamento por conta da segunda prestaçio, comprometendo—mp & seguir ou 
normas estabelecidas na Carta de Tarefa firmada por mim um 1h do ágzcmv 
ªrº ªº 1955mÁÁ/ 

Salvador, H .L._ Wm!” 

Icio Maramubª. 

Selado e/,a,21,gº 
{cram 

Declaro que os ser“,“ . , 

executados. 
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