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0 PRP ROMPEU COM A FRENTE D E M A T IC A
con<5iimSíoÇO S procre^entes d© Florianópolis dão como 

?  -  anunciado rompimento do Partido de
EstoH^ ? t<3Q?° £,opul.ar c ° m a Fr3nte Democrática, no ts ta d o  de Sta. Catarina. A atitude dos perrepistas foi
determ inada pelas dificuldades que os dem ais partidos 
vinham  impondo ao governo do sr. Jorge Lacerda.

O PHP se afastou da coligação governista, porém 
continua ao lado do Governador. Outras informações ■ 
esclarecem  que o chefe do Executivo catarinense I 
estaria disposto a extinguir imediatamente a Frente 
Democrática para com isso administrar sem  os em bara
ços que tem encontrado.

CORREIO LAGEANO
Ano XV] D 1 R E T C K
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B R IZ O LA  C A N D ID A TO  AO G O VERNO 0 0
Agradecendo a mani

festação que o diretório 
metropolitano e 58 dire
tórios distritais da Capi
tal lhe fizeram na noite 
de ontem comunicando- 
lhe o lançamento de seu 
nome à sucessão esta
dual, o prefeito Leonel 
Brizola acentuou q u e  
«não pedia, nem pleitea
va essa honrosa posição», 
acrescentando que «o que 
fôr decidido pela conveD- 
ção do Partido será uma 
ordem». Frisou também 
que «pessoalmente ne
nhum de nós tem direito 
de constituir um proble
ma para o nosso Partido 
— Aqueles que sonham  
com uma visão ou pro
curam incentivar proces
sos de dissidências em 
nosso meio, não compre
endem bem a realidade 
do nosso Partido. Não 
admitimos em nosso meio 
a existência de dissidên
cias. Quando alguns pru
ridos de dissidências sur

girem acabam se reduzin
do aos seus próprios ins
piradores. Podeis levar 
daqui a mais completa 
segurança, a mais com
pleta certeza de que fi
camos profundamente re
conhecidos com o vosso 
gesto. Pessoalmeute vos 
declaro: o problema per
tence ao nosso Partido 
e à sua decisão todos 
nós devemos a mais ir 
restrita obediência. Eu 
seguirei sempre os meus 
companheiros.

Com estas palavras o 
eng. Leonel Brizola en
cerrou o discurso feito 
no salão nobre da Pre
feitura, ontem à noite, 
respondendo à manifes
tação dos trabalhistas 
metropolitanos, traduzi
da em discurso do dep. 
Wilson Vargas. O ato foi 
concorridíssimo, assina
lando práticamente o ini
cio da campanha pró can
didatura do eng. LeoDel 
Brizola, tendo se regis

MENSAGEM DE ANO NOVO
O sr. dr. Aderbal Ra

mos da Silva, ilustre de
putado federal e ex-go
vernador do Estado, pe
lo microfone da Radio 
Guarujá, de Florianópo
lis, dirigiu ao povo cata
rinense a seguinte men
sagem:

«Quandos os espíritos 
se desarmam e os cora 
ções se voltam para o 
passado, ao início festi 
vo de mais um ano, cons
cientes do dever cum
prido, devemos t o d o s ,  
rendendo serena e humil
demente graças pelo que 
a Providência nos pro
porcionou, olhar com re
novadas esperanças pa
ra o que o futuro nos 
reserva.

Os nossos votos, neste

momento, são no sentido 
de que a nossa terra vi
va dias de mais tranqui
lidade. Assim falamos 
c o m  a autoridade de 
quem já exerceu a mais 
alta magistratura do Es 
tado e sentiu de perto, 
de muito perto, as vibra
ções da generosa e alta 
alma catarinense.

Cumpramos todos os 
nossos deveres, que só 
assim os governados te
rão o estímulo necessá
rio ao trabalho e só as
sim os governantes te
rão de todos o respeito.

A todos os catarinen
ses e a todos os lares, 
os nossos ardentes votos 
por um ano próspero e 
feliz».

trado a presença de nu
merosas figuras de proa 
do trabalhismo estadual, 
entre as quais o senador 
Anibal Di Primio Beck, 
d-eputados federais Victor 
Issler e Humberto Gobbi, 
deputados estaduais Wil
son Vargas, Daniel Ri
beiro, Ayrton Barnasque, 
sr. Dael Pires Lima, di
retor do SET, prefeitos 
de Canoas e São Leopol
do e todos os compo
nentes das bancadas do 
PTB nas Câmaras de 
Porto Alegre e Canoas.

Por iniciativa de D. InágHo 
Krause, bispo de Joinville, 
vai ser promovida em nosso 
Estado a Primeira Semana 
Ruralista a ter lugar naque 
la próspera comuna. De a- 
côrdo com os entendimentos 
feitos por aquele prelado com 
o Ministério da Agricultura, 
a Semana te rá  caráter vo
lante, abrangendo as cidades 
de Jaraguá do Sul, Indaial e 
Rio do Sul, no periodo de 
10 a 16 de fevereiro vindou 
ro. Durante dois dias serão 
dadas aulas e realizadas pa 
lestras e demonstrações p rá 
ticas naquelas cidades, desti
nadas às populações campe
sinas, procurando inculcar-

lhes novos conhecimentos 
relacionados com as práticas 
mais adiantadas da lavoura, 
criação e de economia do
méstica, naturalmente soh 
um aspecto elementar. Antes 
de tratar da Primeira Sema
na Ruralista, D. Inágcio Krau
se já  rpomoveu a articula
ção de sacerdotes, prefeitos 
e outras autoridades da re 
gião, fazendo lhes sentir o 
merecimento e os resultados 
que advirão de certame des
sa natureza. Todos se mani
festaram eatusiasmados e ani
mados da melhor boa vonta
de, afirmando acreditar que 
a Semana coustituirá um 
grande êxito.

Contra o aum ento A G R A D E C I M E N T O
dos subsídios dos dep.

O diretótio regional do PRP, 
em reunião efetuada em dias 
do mês de dezembro p róx i 
mo findo, resolveu, por una
nimidade, após ouvir às es- 
planaçõe6 de vários mem
bro* do partido, recorrer ao 
Poder Judiciário contra o 
aumento dos subsídios dos 
deputados estaduais de San 
ta Catarina de vinte e sete 
para triDta e seis mil cruzei
ros mensais.

O revmo. padre Ernesto Pereda Castillo, digníssimo 
capelão da Policia, agradece, por ests meio, a todas as 
pessoas caritativas que contribuiram materialmente para o 
Natal dos presos da cadeia pública desta cidade, realiza
do dia 22 de dezembro próximo findo e, especialmente, ao 
exmo. dr. Elisiario de Camargo Branco que contribuiu, ge
nerosamente, com Cr$. 500,00 para esse fim; aproveita, ou- 
tros6im. a ocasião para externar seu profundo reconheci
mento à diretoria beneficiente da cadeia pública, compos
ta das senhoras d. Malvina Camargo - presidente, d. FÍora 
Sccol - vice presidente, e d. Antonieta Varela - secretaria, 
pedindo a Deus Nosso Senhor que recompense a todas 
elas com as melhores bênçãos do Céu.

A.) Pe. ERNESTO PEREDA CASTILLO 
Capelão da Policia

Dois Sindicatos serào fundados em breve

Arregimentam-se os trabalhadores de diversas categorias

Processou se domingo últi
mo, na redação deste jornal, 
sob a presidência do Dr. 
Evilasio N. Caon, importante 
reunião com ura grupo de 
trabalhadores interessados na 
organização de sindicatos pa 
ra as suas respectiva* ca te 
gorias profissionais. Dessa 
reunião resultou a nomeação 
de duas comissões que tra
balharão na organização de 
dois sindicatos obreiros.

A primeira delas, encarre 
gada de agrupar o* traba
lhadores nas industria* da 
conatrução civil, de serrarias, 
fábricas e oficinas de móveis 
e correlatas, está composta

dos seguintes membros: Luiz 
José de França, Miguel Viei
ra, Eustacio Padilba, Aprigio 
Gualberto de Sá, Epitacio da 
Silva Borges, Miguel Mezza, 
El oi da Silva, João Carneiro 
e Antonio Furtado Sobrinho. 
Os operários pertencentes às 
categorias acima menciona
das já estão arregimentados 
em associação profissional, a 
qua) será então transforma
da em sindicato.

A «egunda comissão está 
incumbida de congregar os 
trabalhadores nas oficinas, 
de material elétrico e congé
nères, e tem os seguintes 
membros: Antonio Bispo, Vi

cente Schafer, Hermilindo da 
Silva Ramos, Antonio Rosa, 
Proenço Pereira, Francisco 
Furtado Hugen, Manoel Pa- 
lhano de Oliveira, Euclides 
Picininl, Edú Chaves, César 
Koeche e Mauro Correia do* 
Santos.

Ambas as comissões deve
rão reunir se novamente no 
próximo sábado, na redação 
deste periódico, quando e n 
tão serão fornecidos 09 ele
mentos necessários à p repa 
ração das assembléias gerais 
dos trabalhadores e para o 
encaminhamento da doeu 
mentação necessária à ioves- 
titura sindical.
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CAMPANHA DA BOA VONTADE
Estão sendo levadas a 

efeito, em noSRa cidade, reu 
niões preparativas e de es
clarecimento referentes à 
campanha da boa vontade, 
luturamente a ser subordina
da, oficialmente, à Legião da 
Boa Vontade (LBVj, infeoira- 
da no programa de Alziro 
Zarur intitulado «Hora da 
Boa Vontade». A essas reu 
niões tem comparecido ele
vado número de pessoas di
retamente interessadas no 
assunto, que vêm discutindo 
c problema sob a6 suas di 
versas, faces, referentes ao 
assunto, ou seja, à campanha 
da boa vontade. O 6r. Mario

F a l  e c i m e n t o
Faleceu em sua residência, 

dia 6 do corrente âs 23 30 
horas, a exma sra. dona Ma 
gdalena Cireli Casagrande. 
viuva do sr. Modesto Ca^a 
grande, desaparecido há al 
guns tempos. A virtuosa ma
trona, que desfrutava de lar 
go circulo de amizades em 
nossos meio«, deixa a pran- 
tear-lhe a morte os seguintes 
filhos: Lfcouila, Leonelo, l.au 
riano, Leopoldo, Leonço, Lu 
ciano, Laura. Luiz e Lindolfo.

Seu passamento, como era 
natural em vista das inume 
ras virtude« que possuia, 
deixou grande lacuna em nos
sos meios. Natural do 4' dis
trito da cidade de Vacaria, 
residia bá alguns anos em 
Lajes quando agora veio a 
falecer com aproximadamen
te 64 anos de idade.

Correio Lageano, conster 
nado, envia à familia enluta
da os mais sentidos pêsames.

E D I T A L
Lupercio de Oliveira Koeche, Ofi
cial do Registro Civil e Escrivão 
de Paz do primeiro distrito, mu
nicípio e comarca de Lages, Es
tado de Santa Catarina, na for
ma da lei etc.

Faz saber que pretendem casar 
o Dr. HELIO KÖCHE ROSA, sol
teiro, nascido em Campos »Novos, 
neste Estado, advogado, filho de 
Aurino Goulart da Rosa, e de Ali
ce Köche Rosa, e VERA LUCIA RI
BEIRO, solteira, nascida em Lajes, 
de ocupação doméstica, filha de 
Afonso Ribeiro Sobrinho, e de Al
zira Vieira Ribeiro.

Lajes, 8 de janeiro de 1957.

Faz saber que pretendem casar 
Francisco Pereira de Souza, soltei
ro, nascido em Urubici, neste Esta - 
do, comerciante, filho de Ricardo 
Domingos Pereira, e de Joaquina 
Silveira de Souza, e PUREZA SIL
VEIRA DE AZEVEDO, solteira, 
nascida em Bom Retiro, neste Es
tada, de ocupação doméstica, filha 
de Ignácio Silveira do Nascimento 
e de Cevilha Maria Silveira.

Lajes, 7 de janeiro de 1957.

Casa vende-se
Vend«-se uma casa à rua A- 

riitiliano Ramos nova, moderna 
com 170 m2 em terreno de 
12 x 32 — tratar com o sr. 
Cid Reis.

Informações à rua 15 de no
vembro 73 .

Augusto de Sousa, um dos 
mais interessados nessa cru
zada, pronunciou palestra na 
Radio Diário da Manhã, de
vendo também pronunciar 
amanhã, na Radio Clube de 
Lajes, com inicio às 18,15, 
importante palestra explican
do aos ouvintes da Princesa 
da Serra as finalidades a que 
se propõe a Campanha da 
Boa Vontade, em tão boa 
hora em foco em no6sa ci
dade.

Prosseguem as Mesas Redondas para dis
cussão do problema dos menores

Sr. José Baggio
Em companhia de sua 

digna familia. seguiu segun
da feira ültima, via aérea, 
rumo a Porto Alegre, o sr. 
José Baggio, esforçado ge
rente dé6te bi semanário e 
um dos elementos destaca
dos na política local, como 
presidente que é do diretó
rio municipal (lo Partido 
Trabalhista Brasileiro.

Ao sr. José Baggio e à 
sua familia auguramos uma 
feliz e6tada naquela mettó- 
pole.

A campanhs para a reso
lução do problema dos me
nores de Lajes está tendo 
prosseguimento, tanto para a 
construção da Vila Esperan
ça como também realizando- 
se as mesa6 redondas, com a 
presença de vários elemen 
tos diretamenle interessados 
no assunto. Ainda 6egunda 
feira realizou-se, na Kadio 
Clube de Lajes, outra reunião 
que contou com a presença 
das seguintes pessoas: Mario 
Augusto de Sousa, dr. Fran
cisco José Rodrigues de Oli 
veiia, dr João Batista Tez 
za, João Luz. Pompeu Saba 
tine, Mosart Pinheiro, New
ton Ribeiro e estudantes Ju
lio Fernando Athaide. Vitorio 
Bassanesi, Palmiro Vieira e 
Nilton Rogério Neves. Como 
sempre dirigida pelo sr. Ma 
rio Augusio de Sousa, presi
dente da Associação Lagea- 
na de Assistência aos Meno
res, durante a mesa redonda 
em aprêço foram discutidos 
importantes assuntos referen 
tes ao problema, no sentido 
de soluciona lo sob todo6 os

pontos de vista. Sem duvida 
alguma, merece destaque a 
atuação dos comissários de 
menores, os quais, sem re 
muneração de especie algu

ma, trabalham eficazmente, 
contribuindo com sua parce
la para que a6 leis referen
tes ao caso 6ejam cumpririas 
religiosamente.

Dr. A R O N  K I P E L
— A L T A  C I R U R G I A -

CLINICA GERAL. PARTOS SEM DOR, VIAS URINÁ
RIAS DIAGNÓSTICO PRECÓCE DE CÂNCER NA

MULHER

Colposcopia e Colpocitologia. Ondas cintas. 
Diatermia

Ex interno da Maternidade, do serviço das vias urinárias 
c de doenças de Senhoras da Sta. Casa de Pôrto Alegre 
Ex interno do Serviço de Assistência médico domiciliar 

dc urgência (SAMDU) de Pôrto Alegre

Consultório: Praça João Costa, a LIOS Da 
FARMACIA N.S. DAS GRAÇa S

Atende chamados noturnos

Consultas: das 13,30 às 17,30 horas. 
Residência: Grande Hotel Lages.

LAJES — Sta. Catarina

Dois grandes "trabalhadores 
para a sua fazenda

Ë 9

*
O  D G D - 4  .apesar do seu porte leve, tem 
a potência de um motor pesado. Executa, 
com equipamento apropriado, uma série 
de operações de alto rendimento: ara, se
meia, gradeia, sega, puxa até 5 toneladas 
de carga e movimenta pequenas serrarias, 
moinhos, engenhos, etc.

O F C -D  é a reprodução fiel do popular 
Farmall Super FC. Acionado por um pos
sante motor Diesel de 4 cilindros, executa 
rápida e economicamente as mais pesadas 
tarefas num menor número de horas- 
trabalho do que o comum em tratores 
dèste tipo.

Faro aquisição •  strvlço distas equipamentos, procure os eontesslonòrlos em L A G E S , S A N T A  C A T A  T '  '

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SCSfiS S. 1
Rua Coronel Cordoyo, 439

»

3521

s .........r
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? j? f ^  e 20 a inauguração do auditório
transmissores da Radio Clube

«■ada, para os di»,  , s ' ’idT oo r n m ,a  ' dlrel.or Seral I Vicente Celestino e, possível
do correme mê.,  .  io .ueur t?  h w r t í S S ’.“  h" * í . „ d® I “ !Sl?;..d.e.cS0ocd°;rent; mêe' •  f i « « i r í .cao do auditório e dos novos 
transmissores da Radio Clube 
•je Lajes, essa emissora po-
fiinH ̂  - Ue tem’ deSde SUafundação, prestado relevantes 
serviços à Lajes e seu povo" 
graças  à orientação eficiente 
e dinamica que lhe tem im- 
pnmido o sr. Carlos Jsfre do

experiência, essa emissora 
já tem recebido cartas de e- 
logios dos mais longínquos 
lugares do Estado, inclusive 
do Paraná e do Rio Grande 
do Sul. As solenidades de 
inauguração estão enquadra
das no vasto programa que 
está sendo elaborado, contan 
do ainda com a 'presença de

radialistas da Capital da Re
pública e de Santa Catarina, 
que já foram convidados es
pecialmente para a ocasião. 
Dessa maneira, dentro de 
poucos dias, segundo estamos 
informados, a Radio Clube de 
Lajes se transformará na mais 
potente emissora do interior 
catarinense.

Refrigeração S ' 
mesmo no seriao copj

GEUÍMITIC “ 700”

E a g o r? , para entrega imediata
GELOMATIC

—  800 —

TROPICAL
a eletricidade

Porta utilizável!
Garantia absoluta de ft anos!

Unidade selada, especial!
Capacidade de 8 pés cúbicos!

0  novo refrige
rador Gelomatic 
"700", a quero- 
zene, leva ao ser
tão o conforto da grande ci
dade. Funciona sem Interrup
ção, silenciosamente, dura uma 
eternidade e consome apenas
1 litro de querozene por dia. 
Garantido por 5 anos.

#  pés cúbicos 
de capacidade A ,

Um p rodu to  ^ H J L jf r V  
Ind. Brasileira de Embalagens S.A. 

REVENDEDOR AUTORIZADOi

Peça uma demonstração e teremos toda satisfa
ção em instalar em sua residência o insuperável

G e l o m a t i c

—  800 —

T  r o p i c a l
a eletricidade

Acaba de concluir o curso 
de engenharia civil da Uni
versidade do Paraná, ccm 
seáe em Curitiba, a nossa 
talentosa conterrânea dra 
Conradine Taggesell, filha do 
dr. Hans Walter Taggesell 
engenheiro agr. e geod. há 
muito tempo radicado em 
nossa cidade. Cumpre ressal
tar que a dra Conradine é

a primeira mulher catarinen
se que se forma em enge 
nliaria, const:tu;ndo, por isso 
justo orgulho para os lajea- 
nos em ver uma patricia sua 
ostentar ê?6e honroso titulo

CORREIO LAGEANO cum
primenta a dra Cooradine 
Taggesell, almejando lhe o 
mais completo êxito na im
portante carreira que abraçou.

Concessionários para Lages:

Nelson Bräscher 
& Cia.

Rua Correia Pinto, 136 

LAGES

F e r n a  n d e s  
& Cia.

Rua Quintino Bocaiuva
80

l a g e s

M r a n l i l  Dé  t a a  h n g  8/1
-  A V I S O  -

Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas na 
sede social, à Rua Cel. Manoel Ttiiago de Castro, 
n° 156, nesta cidade de Lajes, o Relatório, o ba
lanço e a conta de lucros e perdas, referentes 
ao exercício de 1.956, apresentados pela diretoria 
e o respectivo parecer do Consêlho Fiscal.

Lajes, 29 de dezembro de 1956 
Pedro Delia Rocca - Dir. Pres.

Paulo Francisco Broering - Dir. Adjunto

Assembléia Geral Ordinária
la . convocação

Convidam*se os Srs. Acionista» a se reunirem em As
sembléia Geral Ordinária, no dia dezenove (19) de janeiro de 
1.957, às 14 hora», na sede social, à rua Cel. Manoel Thiago 
de Castro n* 156, na cidade de Lajes, afim de deliberarem so
bre a seguinte

ORDEM DO DIA

Io —

2o —  

3° — 

4- —

Relatório da Diretoria, balança gera! e conta de lucros e 
perda«, referente ao exercício de 1.956. Estudo, aprova
ção e parecer do consêlho fiscal.
Eleição da nova diretoria para os exercícios de 1957 e 
1958.
Eleiçlo dos membros do Conselho Fiscal para o exercí
cio de 1957.
Assuntos de interesses sociais.

Laje», 29 de dezembro 1956 

Pedro Delia Rocca - Dir. Presidente 

Paulo Francisco Broering - Dir. Adujunto
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Catarinense S.A
Séde em Florianópolis S. C.

Voos da TAC
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:30 De 
saidas às 14:50 Para

Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis ! 
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis

saidas às 15,30 Para Porto Alegre

chegadas às 11,55 De 
saidas às 12,15 Para 

chegadas às 15,10 De

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De 
saidas às 09:40 Para

chegadas às 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De 

saidas às 19:15 Para

chegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De 

saidas às 10:15 Para

Porto Alegre
Florianópolis - Itajai * Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó 
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá
- Santos e R io

Rio Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio

T A C  Transportes Aéreos Catarinense S.A.
AGENCIA EM LAGES: - Rua 15 de Novembro - Fone: -214

i

= =  T A C  às suas ordens —

r

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  de L a j e s
ESTADO DE SANTA CATARINA

L E I N°. 111
de 13 de novembro de 1956

Eu, Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte
L E I : -

Art. Io - A Receita do Município de Lajes, para o exercício de 1957 é orçada em Cr$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhen
tos mil cruzeiros) a qual será arrecadada de conformidade com a Legislação em vigor e obedecida a seguinte classificação:-

CODIGO
GERAL D E S I G N A Ç Ã O  D A  D E S P E S A E F E T I V A MUATAÇÕES

Patrimoniais TOTAL

8-80-0 
8-80-1 
8-80-2 
8-80-3 
8 80-4

Pessoal Fixo 
Pessoal Variável 
Material Permanente 
Material de Consumo 
Despesas Diversas

Cr$
422.400,00
35U.000.00

40.000!o0 
20.000,00

Cr$

80.000,00

CrS

8-81
8-81-1
8-81-3

8-82

Construção e Conservação de Logradouros Públicos
Pessoal Variável 
Material de Consumo

Construção e Conservaçáo de Rodovias

832.400.00

500.000. 00
200.000. 00 
700 000,00

80 000,00 912.40o,OO 

700.000,00

8-82-0
8-82-1
8-82-2
8-82-3
8-82-4

Departamento Municipal de Estradas de Rodagem
Pessoal Fixo 
Pessoal Variável 
Material Permanente 
Material de Consumo 
Despesas Diversas

67.200 00
900.000. 00

300.000. 00
240.000. 00

70.000,00 1.577.200,00

1.507.200,00 70.000,00
8-83
8 83-0
8-83-1
8-83-2
8-83-3
8-83-4

Serviços de Limpeza Pública
Pessoal Fixo 
Pessoal Variável 
Material Permanente 
Material de Consumo 
Despesas Diversas

33.600,00
200.000,00

60.000,00 
20 000.00

10 000,00

323.600,00313.600,00 10,000,00
8-84
8-84-4

Construção e Conservação de Próprios Públicos em Geral
Despesas Diversas 50.000. 00

50.000. 00 50.000,00

8-85
8-85-4

Iluminação Pública
Despesas Diversas 250.000. 00

250.000. 00 250.000,00

8-83
8-88-4

Diversos
Despesas Diversas 100.000,00

100.000,00 iOO.OOO.oO
Total dos Serviços de Utilidade Pública 

ENCARGOS DIVERSOS

3.913.200,00

8-9

* N

8-90
8-90-0

Pessoal Inativo
Pessoal Fixo 66.960,00 

66 960,00 66.960.00

8-91
8-91-4

Contribuição Para Previdência
Despesas Diversas 49 1.000.00 

490.0011,00 490.000,00

8-92 Indenizações, Reposições e Restituições
Despesas Diversas

1
2 000,00

20.000,008-92-4 2 1 000,00

8-93 Encargos Transitórios
Pessoal Variável

5 ) 000,00
50.000,008-93-1 5 .000,00

8-94
Prêmios de Seguros e Indenizações por Acidentes

Despesas Diversas
6 2 .0 0 0 ,0 0

62.000.008-94-4 6 .000,00

8-95
8-95-0

Pensões Diversas
pessoal Fixo

3 ) 000,00 
» 000,00 30.000,00

8-97
Subvenções, Contribuições e Auxílios

Despesas Diversas
3 . 000.00

35.000,008-97-4 000,00

8-98 Diversos
Despesas Diversas

14 .202.80 < J 1 OrW QD
8-98-4 1< 202,80 141 .̂ UZ.oU

Total dos Encargos Diversos S95 162,80

» 16.500.000,00TOTAL GERAL Da  DESPESA

Prefeitura Municipal de Lajes, 13 de novembro de 1956

VIDAI. RAMOS JUNIOR FELIPE i rONSO SIMÃO
Prefeito Municipal ecret&rlo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



Sugestivos números sobre o Turismo
Crônica de Alvarus de Oli

veira.
O turismo pouco fxplorsdo 

pelo Brasil, ainda será assun
to por multo tempo. Dizíamos 
outro dia. que o Brasil era p»is 
de turismo, sem turismo...Isto 
porque possuímos a melhor 
matéria piima e não industria
lizamos.
Passou pelo Brasil o vice-pre
sidente do Touring Club da 
França, e em entrevista aos 
jornais, declarou que • seu país 
em trinta anos de turismo diri
gido tem ganho bastante di
visas e muita f*ma em todo o 
mundo. Coube à repartição do 
governo a direção do turismo 
e a verba para êste trabalho e 
sobretudo para propaganda da 
FranÇo vinha de dotações or
çamentárias e de taxação de 
hotéis considerados de turis
mo.

Mais de um milhão de es
trangeiros visitam a França •- 
nualmente, gastando viajando, 
compranac.

No Boletim Americano do

Escritório de Propaganda do 
Brasil, em Nova Yorque, en
contramos interessante estu
do sôbre turismo e que colo
ca não só o Brasil, mas toda 
a América do Sul em condi
ção desfavorável nos gasto* 
do americano, certamente pe
la falta de propaganda e de 
orientação especializada.
O número de turistas ameri
canos nestes últimos cinco a- 
cos aumentou de 59% e as 
despesas subiram 41%. Neste 
período a porcentagem a que 
Europa recebeu foi aumentada 
de 26,6% para 36,7%. O Mé
xico que também possui gran
de atração para o turismo a- 
mericano, sobretudo por ser 
visinho, teve aumento de 
19,4% para 19.8%. A América 
Central, incluindo as Bermu- 
das, aumentaram a corrente 
turística americana de 8,2%. 
para 9.1%.

E a América do Sul? Esta 
coitada, caiu de 2,6% para 
2,4%. De quase nada ainda 
tirou alguma coisa !

Mas a explicação, n falta

de propaganda organizada, pí 
pslá também em numeros; os 
países européus, sós ou cole- 
livamente que gastavam nus 
Estados Unidos em publicida
de 360 mil dólares, aumenta
ram os gastos para mais de 
1 milhão. Agora o reverso o 
que prova que propaganda é 
inversão e não despesa: a en
trada de dólares na Europa 
através do turismo que havia 
sido de 185, pissou para 325 
milhões de dólares. Com mais 
700 mil dólares de propagan
da, conseguiram aumento de 
140 milhões!

Não vale a pena continuar 
sendo assunto; o turismo ?

Casas-vendem-se
Vende-se duas casas de ma

deira, situadas na estrada fe
deral próximo à Olaria Melin, 
cobertas da telhas e com agua 
encanada. 5 peças cada uma 
e com lote espaçoso em per
feito estado.

Tralar com o sr. Francisco 
Varela, na sede do distrito de 
Anita Oaribaldi.

porque deslisi sêfere qu&lquer piso

com

!
dispositivo adaptado na pró- 

pria base do aparelho, 
aesltza suavemer.te sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe- 

I za e mudança de locai. 
Provido de prático sistema 
de freio para tixá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançcao 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 

. dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGEI? apre- 

J senta ainda:

•  S.S pés cúbicos
•  Interior em côr azul lago 
e porta aproveltávol
e novo fêcho de engate suave 
e 5 anos de garantia
• Pr*ÇO bem mais em conta

-  DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA —

A  E L E T R O L A N D I A
Rua Coronel Cordova s/n LAGES Sta. Catarina

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
P O R T A R I A

de 20 de dezembro de 1956.
O Prefeito Municipal de Lages, resolve;
CONCEDER LICENÇA:

De acôido com o art. 162, letra a. combinai*' 
com o nrt, 164, da Lei n° 71, de 7 de dezem 
bro de 1949:

A NICANOR BATISTA RIBEIRO, ocupante do carg) 
isolado de provimento efetivo de FISCAL AJUDANTE, Pa
drão S. constante do Quadro Ünico do Município, de oito 
(8) Oias, C o m  todos os vencimeQlos, a contar de 12 do c o r 

rente.
Prefeitura Municipal de Lages, em 20 de dezembro de 1956 

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal

DECRETO N° 83 
de 27 de dezembro de 1956.

O Prefeito Municipal ds Lages, no uso de suas atribuições.
D E C R E T A :

Art. í° - Fica transferida, da dotação 6-33-2 para a do
tação 6-33-1, a importância de VINTE MIL CRUZEIROS 
(Cr$ 20.000,00)

Art. 2o -  Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as üispoiições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 27 de dezembro de 1956.

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

DECRETO N° 78 
de 21 de dezembro de 1956.

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,
DECRETA:

Art. Io - Fica aberto, por conta do exces*o de arreca
dação do corrente exercício, um CRÉDITO de VINTE MIL 
CRUZI1ROS (Cr$ 20.000,00) para SUPLEMENTAR a dotação 
8-11-1 do Orçamento Vigente.

Art. 2o - Estu Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições era contrário. 
Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de dezembro de 1956 

Assinado; - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal,
Felipe Afonso Sirnãc 
Secretário

DECRETO N° 76 
de 18 de dezembro de 1056.

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,
DECRETA:

Art. Io - Fica transferida, da dotação 3 64-1 para a do
tação 3 64-2, a importância de UM MIL E DUZENTOS CRU
ZEIROS (Cr$ 1.200,0o).

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrárim 
Prefeitura Municipal de Lages, em 18 de dezembro de 1956.

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

DECRETO N° 74 
de 18 de dezembro de 1956.

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuções,
DECRETA;

Art. Io - Fica transferida, da dotr ção 0-40-5 pr.ra a 
dotaçao 0 40-6, a importância de SETECENTOS E CATOR
ZE CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS (Ci$ 714,80)

Art 2o - Este Decreto rntrará em vigor na data da“sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 18 de dezembro de 1956.

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

Sr. Honório Gualberto de Sá
Seguiu sabado para a próspera cidade de 

Caçador, neste Estado, em gozo de férias, o sr. 
Honorio Gualberto de Sá, dedicado e competente 
garçon do Grande Hotel Lajes.

CORREIO LAGEANO deseja-lhe feliz perma
nência naquela localidade.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



01 desenrolado domingo 
pe a t j rde  no Estádio Munici- 
p»l da Ponte Grande um en
contro amistoso, que reuniu 
as equipes do Vasco da Ga- 
.na e do Internacional, que 
após um jogo dos mais dis
putados, o mesmo veio a iin- 
dar-se com um Justo empa
te de 4 a 4 Na 1" fase oJVas- 
co da Gama, vencia facilmen
te por 2 á 0 e com as ações 
ao seu inteiro dispor, mas no 
periodo derradeiro o Colora 
do reagiu sensacionalmente e 
conseguiu empatar a partida, 
e que se assentou melhor, de 
acordo com o dominio do In
ternacional nesta fase.

Oa tentos dos vascainos 
foram marcados por intermé
dio de Edú, Cabelo de pênal
ti, Johan e J ulio, enquanto 
que para o Internacional mar
cai am Plinio 2, Malegari e 
Teimo.

As duaa esquadras atuaram 
assim constituídas: Vasco da 
Gama: Raimundo (Daniei), Ti- 
de e Edgard: Boanerges, El- 
no e Cabelo; flarlinhos (Rai
mundo (Daniel), Tide e Edgard; 
Boanerges, Elno e Cabelo; 
Carliohos (Raimundo rnsis

torde Johan), Tales, Johan 
(Raimundo), Edu e Tulio.

Internacional: Remi, Hilário 
e Zequinha.- Henrique, Teimo 
(Lino), e Pedro (Osmani); 
Gersioo (Adair), Plinio, Ale- 
mao, Osmani (Teimo) « ,V\e- 
legari.

Merecem destaques espe
ciais as atuações de Tide, 
Boanerges, Elno, Edu e Tulio 
no lado vascaino e Remi, Ze- 
quinha. Teimo, O&niani e Pli-

Dio no team colorado.
Na arbitragem esteve o Sr. 

lvens Montenegro, com uma 
boa atuação.

A arrecadação foi um ver
dadeiro fracasso, pos passa
ram pelas bilheterias do Es
tádio da Ponte Grande a irri 
Sçria quantia de Cr$ 245 00.

Na preliminar os juvenis do 
Internacional venceram aos 
da mesma categoria do Lajes 
pelo escore de 3 á 1.

Derrotado o 
2- Batalhão
Atuando domingo cedo no 

Estádio do 2o Batalhão Rodo
viário, o Cruzeiro campeão 
varzeano de 1956. foi derro
tado frente ao Rodoviário lo
cal pelo escore de 3 á 1, após 
um cotejo bastante eqliili- 
brado.

Na primeira fase os alvi 
negrcs venciam por 2 á 1, 
sendo que na etapa derradei-

Cruzeiro no 
Rodoviário

ia cada quadro anotou mais 
um gol.

CarIiühos.’Zeca e Niggemann 
marcaram o tentos do Rodo
viário, ao passo que Darci 
assinalou o tento de hoDta do 
estrelado.

Na arbitragem esteve o Ca
bo Helio Letti, co;n uma fra
ca atuação.

S.A. Empresa de Viacào Aérea Rio Grandense

— A  R I  G = —
Tem o prazer de anunciar os novos horários e tarifas

Aviões mixtos em todos os seus vôos em LAJES 
H O R Á R I O

DE LAJES PARA
TERÇA-FEIRA

10.00 Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.
17.00 Para Florianópolis.

QUARTA-FEIRA
14.10 Para Caxias e Porto Alegre.
8,20 Para Joaçaba, Xapecó, Erechim, P. Fundo, P. Alegre.

QUINTA-FEIRA
10,03 Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.

SEXTA-FEIRA
14.10 - Para Caxias e Porto Alegre.

SÁBADO
10.00 - Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.

DOMINGO
14,50 - Para Caxias e Pôrto Alegre.

Caxias 
Curitiba 
Erechim 
Florianópolis 
Joaçaba 
Pas60  Fundo 
Porto Alegre 
Rie de Janeiro 
São Paulo 
Xapeco

P R E Ç O

IDA

43320
1.10360

60740
56040
39080
73920
69220

2.5886Ü
1.860U0

56500

Ida e Volta
I

78160
1.99310
1.09610
1.01060

70530
1.33430
1.24880
4.66210
3.35540
1.01980

laiores detalhes sôbre passagens, conexões para outras cidades do país e 
xtrangeiras, nas agencias da VARIG e nas principais Agencias de 1 unsmo

AGÊNCIA EM LAJÉS -  Uua Cel. Cordova -  GALERIA DR. ACCAOIO Sala 2 -  Foaes 211-

Secção esportiva
Redação de NÉVIO FERNANDES |

Encerrado em pancadaria 
o cotejo Az de Ouro e 

America
Domingo teve sequencia o 

Torneio Encerr.imento da Var- 
zea, com a efetivação de duas 
uelejas. Abrindo a redada, jo
garam os conjuntos do Uoião 
e do AtRtico B, na qual o 
tricolor da Lomba Seca levou 
a melhor pelo escore minimo, 
tenlo assinalado por intermé
dio de Dezinho aos 11” da 
2a fase.

Osvaldo Xavier, conduziu 
esta pugna com uma boa a- 
(UHção.

No outro jogo da rodada 
entre o Az de Ouro e o Ame
rica, o mesmo foi interrom

pido aos 18’ da 2a etapa, 
quando irrompeu violento su
ruru entre os atletas Ciro e 
Dejacir do America e Jamil. 
CelioT e Edmundo que trava
ram violenta luta corporal, e 
mais tarde generalizada em 
confiito entre assistentes e 
torcedores. Nesta ocasião o 
Áz de Ouro vencia por l á 0, 
com um gol de Vvolney p o s  
36’ da la fase. U Juiz Juarez 
Gaibelotto suspendeu a parti
da, declarando expulsos os a- 
tletas acima citados, e a mes
ma deverá ser decidida na 
reunião do DVF.

Novo fracasso do Palmeiras
Em cotejo amistoso, joga

ram domingo cedo no Está
dio Municipal da Ponte Gran
de os quadros do Independen
te e do Palmeiras, ambos da 
2a Divisão, que após um jo
go dos mais disputados, o 
Palmeiras conheceu mais um 
fracasso, quando foi derrota-

do sem apelação pelo Inde
pendente por 3 á 0.

O i  tentos dos lodustriarios 
foram marcados por intermé
dio de Clovis, Pilila e Ne- 
grinho.

Na arbitragem atucu o Sr. 
Boanerges Melo Avila, com 
uma boa atuação.

internacional e Flam engo
jogarão domingo cedo

Os dirigentes do S C. lnter- 
nacional e do S..C. Flamengo 
a6sentaram para a manhã de 
domingo no Estádio Munici
pal da Ponte Grande, a rea- 
iização de uma partida em 
carater amistoso entre suas 
equipes principais.

Nesta ocasião, o quadro ru
bro negro devera fazer algu
mas experlencias em seu 
plantai para a corrente tem
porada, e por sua vez o quadro 
colorado estará maia uma vez 
em ação, e na qual tentará a 
conquista da 5a peleja invicta.

«Eletro Mundial»
De Plinio Fagundes de Morais

(MATRIZ) em Rio do Sul

(FILIAL) Instalada à Avenida Getulio Vargas ex 3 de 
Outubro, ao lado do Clube V de Maio

Fabricante dos afamados Dinamos P.F.M. - Ins
talações Elétricas era carros geral — Testes 
para regulagera de relés — Enrolamentos de 
motores e geradores de qualquer potência

Acidente em construção
No ultimo sabado p e l a  

manhã, o Sr. João Carnera 
de 34 anos de idade e resi 
dente nesta cidade à Rua 
São .Joaquim, estava traba
lhando numa construção da 
COIMCA LTDA, à Rua Her

eilio Luz, quando sofreu uma 
queda, machucando a perna 
esquerda, Jque segundo su
põe-se não houve fratura 

A vitima encontra se g ihi- 
(iando- leito uo Hospital N. 
Sra dos Prazeres.ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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oíiryB li flOVO 6 lO fcfflO  PÔSffl É SePViÇQ «ESI»
Acontecimento eite que honra o espirito emprendedordo povo de L a je s

Dia 12 será inaugura
do nesta cidade, na A- 
venida 3 de Outubro, (Es
quina com a estrada Fe
deral - Coral) o Costo 
de Serviço Esso da Fir
ma Abastecedora Bleyer 
Ltda.

Pão embrulhado
Segundo sujestões, com ba

ses, que recebemos há pou
co de alguns amigos, as pa 
darias desta cidade, sob fis- 
calização de quem de direito, 
deviam fornecer pães conve~ 
nientemente embrulhados, co
mo é usual nas cidades gran
des. Refletindo no assunto, 
achamos que essas pessoas 
têm razão, pois é costume 
verificar se que os distribui
dores dèsre produto come
tem grave atentado contra a 
higiene pegando-o sem ceri 
monia com a mão. . ,

Lixo
O cidadão entra na re

partição dos Correios e Te
légrafos desta mui digna ci
dade de Lajes e recebe uma 
carta. Frequentemente, sai 
êle daquela repartição abrin
do a missiva recebida e in
do, por fim, jogar o envelo
pe inutilizado na rua em 
frente àquele edificio, em

Êste acontecimento re
presenta, sem duvida, um 
indice do progresso da 
cidade de Lajes, e reve
la o espirito empreende
dor de seus habitantes, 
que se esforçam para 
dotá-la de estabelecimen-

virtude de, simplesmente,na
quele local - sito no centro 
da cidade - não existir uma 
cesta de lixo. É preciso, pois, 
que se coloque uma cm 
frente aos Correios, pois 
nem todos têm a paciência 
de esperar ou voltar ao in
terior da citada repartição 
para, heroicamente, deposi
tar o invólucro da corres
pondência recebida. Aqui 
fica, pois, a nossa sujestão.

Oração
SENHOR DEUS dos céus, 

da terra e do ar: inspirai a 
essa gente, que exerce a pro
fissão de motoristas, para 
que tenha maior considera 
ção aos seus semelhantes, 
não dirigindo, nas vias de 
maior movimento da cidade, 
os seus veículos em alta ve
locidade. como sempre ocor
re. Por essa razão, oh\ Ser 
Supremo e Divinal, muitos 
inocentes têm sido despacha
dos para o outro mundo, sem 
preparo nenhum para isso ..

tos a altura do seu de
senvolvimento comercial 
e social.

O Posto Esso da A bas- 
tecedora Bleyer Ltda. se
rá excelentemente apa
relhado - e suas moder
nas instalações atestam
0 esforço dos componen 
tes da firma, no sentido 
de oferecer bons servi
ços, e acessórios em ge
ral, aos automobilistas, 
proporcionando-lhes tam
bém conforto, segurança 
e presteza.

1 Estamos certos de que 
a inauguração do novo 
Posto Esso, que terá lu 
gar dia 12 às 10,00 ho
ras, despertará o interes
se de quantos desejam o 
progresso de Lajes e é 
com prazer que registra
mos tão auspicioso fato, 
desejando os melhores 
êxitos a nova firma, pa
ra o bem estar de nossa 
terra.

Ameaçados os 
trabalhistas de 
Anita Garibaldi

Recém o PTB organizou 
j seu diretório em Anita Gari- 
Jbaldi e já os dirigentes da 
Frente Democrática naquele 
distrito passaram usar a ar 
ma de que sempre di6puse 
ram para angariar votos: a 
intimidação, a violência, a 
coação. Alguns comerciante* 
que fazem parte do diretó
rio petebista foram ameaça
do* com pesadas multas a 
serem aplicadas pelos fiscais 
da Fazenda Estadual O pro
cesso é bem conhecido, pois 
já celebrizou alguns fiscais 
udenistas como o 6r Julio 
Malinverni. Conei6te no se
guinte: as multas são iropos 
tas, mas ee o multado aderir 
à UDN são perdoadas. Por 
ai se terá uma amostra do 
governo do sr. Jorge Lacer
da, que não obstante isso 
pensa que todos 6ão bobos 
ou palhaços para crer na 
quela cínica mensagem de 
fim de ano, recomendando 
paz fraternidade, e outras 
coisas vazias para as menta
lidades da eterna vigilância.

Acidento em pedreira
Na quarta feira passada 

dia 2. o Sr. José Alves Bri
to, de 34 anos de idade, re
sidente nas proximidades do 
Morro Grande, estava labu
tando numa pedreira de pro
priedade do Sr. Anselmo 

iMerle, quando impreviata. 
mente saltou-lhe no olbo es
querdo, um cascalho de pe- 

' dra ferro.
O malogrado rapaz foi re

colhido ao Hospital N. Sra. 
doB Prazeres, e segundo se 
constatou o ferimento não 
vai afetar a visão da orbita 
esquerda.

A V I S O
A comissão Organizadora da campanha 

para a escolha de MISS BROTINHO 1957 a- 
visa às firmas que possuem suas candidatas que 
a la - apuração dêsse certame será feita saba- 
do próximo, às 16 horas, no Clube Io de Ju
lho. Aproveita também a ocasião para pedir 
que os votos sejam colocados na urna que 
se encontra no Cine Teatro Marajoara.

DEODATO AMARAL
Comunica que na antiga FARGO, funciona a OFICINA AUTO LA
JES, com completo serviço de mecanica e relorma de veículos

em geral.
Praça Vidal Ramos Sênior, 170 - Fone 333 

LAJES
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CORREIO... do povo
Vaz KULHA

Os moradores das proximidades do Aeroporto pe
dem, por nosso intermédio, às autoridades locais uma pro
vidência enérgica contra os banhistas que, despudora
damente, no rio Cahará, costumam banhar-se em plena 
luz do dia com as roupas que Deus lhes deu. Como afir
ma a população daquele bairro, tal atitude por parte, 
não sómente de moleques, como de «barbados», consti
tue um atentado aos bons costumes, porquanto aquela 
parte da cidade é habitada exclusivamente por familias. 
Seria conveniente que, em vista das reclamações que es
tampamos nestas colunas, as autoridades policiais fizes
sem uma «batida» naquele local, recolhendo ao xadrês 
os banhistas despudorados que lá costumam permanecer.

Camara Municipal de Lajes
e s t a d o  d e  s a n t a  c a t a r in a

Atividades do LEGISLATIVO MUNICIPAL - Exer- 
cicio de 195b

RELATÓRIO apresentado a° SJ; t n  ̂ yfgh0
DORVALINO FURTADO e a COMISSÃO EXECU

TIVA pelo Diretor Secretário
Constituição da Mesa

Eleit* e empossada em reunião preparatória real.zad.i as 
16 horas do dl* 7 de fevereiro, presidida pelo snr. vereador 
Svrth de Aquino Nicolleli, a Mesa que onen ou oS trabalho* da 
Câmara Municipal durante o exercício leg,slat.vo ficou assim 
constituída: - presidente, Oscar Schweitzer; vice-presidente, Mi
guel Baby Sobrinho', Io secretário, Dorvalino Furtado; 2 seat ,  
tâ.i , Argemiro Borges de Almeida,; suplentes de 1° e 2° se- 
Cíetários. Arnaldo Borges Waltrick e Leopoldo de Souza M e
deiros, respectivamente. .

Çst* contituição, salvo impedimentos temporários, não so-

Lideres
Conforme comunicações dirigidas à Mesa, Uram elevadrs 

às liderancss partidárias os seguintes senhores vereadores. 
U D N  - lider, Arnaldo Borges Waltrick] vice-bder Aureo Ra
mos Lisbôa: P.S.D. -  lider, Manoel Antunes Ramos; vice-llder, 
Lourenço Waltrick Vieira. P.T.B, - lider Evilásio Nery Caon.

Comissões Permanentes:
As comissões pprmanentes, consoante eleição por escrutí

nio secreto, realizada em 8 de fevereiro, ficaram assim inte
gradas:

Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do
Município:

Manoel Antunes Ramos, Argemiro Borges de Almeida, 
Lourenço Waltrick Vieira, Arnaldo Borges Weltrick e Aristide* 
Batista Ramos.
Comissão de Constituição, Legislação e Justiça:

Lourenço Waltrick Vieira, Manoel Antunes Ramos e Aristi
des Batista Ramos.

Comissão de Educação, Saude e Assistência
Social:

Dorvalino Furtado, Aureo Ramos Lisboa e Manoel Antu
nes Ramcs.

Comissão de Viação, Obras Publicas, Agri
cultura, Comércio e Industria.

Dionisio Maestri, Manoel \ntunes Ramos e Dorvalino 
Furtado.

Comissão de Redação de Leis:
Aristides Batista Ramos, Lourenço Waltrick Vieira e Mi

guel Baby Sobiinho.
Posteriormente, foram eleitos presidentes das comissões 

permanentes os seguinte* senhores Vereadores: ■ da Comissão 
de Finanças, Orçamento e Contas do Município, Manoel Antu
nes Ramos', da Comissão de Constituição, legislação e Justiça, 
Lourenço Waltrick Vieira; da Comhsão de Educação, Saude e 
Asíistência Social, Dorvalino Furtado; da Comissão de Viação, 
Obras Publicas, Agricultura, Comercio e Industria, Dionisio 
Maestri; da Comissão de Redação de Leis, Aristides Batista 
Ramos.

Comissões Especiais:
Em reunião do dia 7 de março, por sugestão do verea

dor Evilásio Nery Caon. foi constituída uma GomissAo Especial 
para elaborar emendas ao Regimento interno, a qual ficou as*lm 
constituída, por Indicação do snr Presidente: - Manoel Antunes 
Ramos, Arnaldo Borges Valtrick e Syrth de Aquino Nicolleli.

Esta Comissão desincumbiu-se apresentando, em reunião de 
8 de maio, projeto de re*olução que, aprovado, foi sanciontdo 
com o n° 15/56, em 11 do mesmo mês.

Por inspiração do vereador Aristides Batista íamos em 
reunião  ̂do dia 22 de maio à* 9 horas, foi constituída uma 
Comissão Especial p*ra estudar e apresentar «parecer» ao pro- 
L to de lei de n° 29/56 - Codigo Tributário - originário do 
Executivo, a qual, por nomeação do snr. Prtsidente, ficou as 
sim integrada: Evilásio Nery Caon, Dorvalino Furtado, Manoel 
Antunes Ramos, Aristides Batista Ramos e Arnaldo Borges Val
trick

Esta Comissão foi dissolvida, por proposta de seu ideall- 
zador e presidente, vereador Aristides Batista Ramos, em reu
nião realizada dia 23 de agosto, à» 16 horas.

Em oficio datado de 18 de jantiro, renunciou ao mandat 
Z I ead#rA GN! LLP  ARRUDA, sendo, em consequência, et« 

• i J56** Re*°!uÇão n° 3/56, o respectivo suplante snt. Dic ntsio Maestri. v
Rcnuaciaram ainda, em comunicações datadas de 9 d

(CONTINUA)
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