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O dr. (Coelho de Souza, secretario da Educar:

( 
' apresentou importante trabalhoá até!" , 

'1‘ 
"Cºmissão do Ensino Primário diª“), 6 (Do nosso IcorreSpOndeme especial) A— Durante as 5 ultimas; reuniões da Comissão Ade Ensino Plimario que se têm

. realizado Ana Jresidencia [do ministro 'Gu'stavo Gapanelma, naf presehºfça do [dr. (Coelho (de Souza, Secretario da Educação do ,“ Rio Grande. do (Sul, foi ’delibe-rado regulamentar a matéria re— famine á naczonahwiçao e obrigatoriedade ‘do 'ensino, autos de
. 

se conceder o auxilio fmznºeiro, solíeiªt'ado pelos Estadõs' “ “ *. 
]- Nesse sentido, foi dirigida 
uma solicitação ao Secretario" 
da Educação (do Rio Grande,- 
para que s. s. apresente uma. 
exposição escrita sobre o pra-_ 
nor-ama da situação rio-gran— 
densa. e sugerindo as medidas 
a serem adotadas.“ 
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:Na reunifio de sabado um; 
mo, a eomãbsão ouviu a leitu— 
ra “do relatorio Ado .dr. (Coelho 
de ASouza, finda a qual foi lan. 
gado em ata um voto de lou- 
vor polo brilhante trabalho 
apresentado, tendo siAdo, depois, 
convocados os demais Secre— 
tarias (de Educação dos Esta- 
dos de Santa catarina Para, 

(“ªªa 
pamnento, antes .ªªãfe Ser hama— 
do. 0 decreto federal que uni- 

~~ 

A exposição feita pelo Secre— 
tario Ida Educação do Rio 
Grande do Sui foi longa e de- 
tamada; pois sua leitura da., 
you (cerca do quatro horas. i 

o dr." Coclhodc Souza pm.. 
eurou situar devidamente fl 
limhlcma, repeliu-do as interª: 
pretações e Soluções extremis- 
tas da questão, que uns con. 
Sid-cram inexistãente e a dog; 
(am-ros- emprestam caráter exa, 
gerado. 
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