
Com sua plástica impecável e beleza incon- 
fundivel, a Srta. Salete Chiaradia, Miss Santa 
Catarina, que a nossa objetiva focaliza, reu
ne todos 0 3  méritos para bem re_resentar 
a beleza da mulher catarinense no concurso 
Miss Brasil, a ser realizado no próximo dia 
4 de Julho, no Maracanãzinho.

(Leia completo noticiário à respeito na 3a 
pagina)

Posto de. arrecadação da Campanha La- 
geana de Solidariedade Nacional será 

inaugurado amanhã
Adiado que foi do último domingo, em virtude do 
falecimento do Sr Ary Waltrick da Silva, tesou
reiro da Campanha Lageana de Solidariedade 
Nacional, será inaugurado amanhã, às 10 horas 
na Praça João Costa, o posto de arrecadação da 
referida Campanha.

Ao ato deverão comparecer as mais altas au
toridades locais, promotores da campanha, convi
dados especiais, etc., ocorrendo nesta ccasião o 
lançamento público dessa patriótica iniciativa, 
que visa colocar no seu devido lugar o patrimô 
nio econômico e moral de nossa Pátria

Convenção Rotária em Rio do Sul
Tendo por local, a vi

zinha cidade de Rio do 
Sul, será realizada hoje 
naquela c i d a d e ,  uma 
grande convenção rotá- 
ria, que reunirá rotaria 
nos de vários municípios 
do Estado.

Esppcialmente para to
marem parte nessa im
portante reunião rotária, 
seguiram de nossa cida- 
oe para llio do Sul. os 
Srs. Dr. Arou Kipel. e

Remy João Brolhi, res
pectivamente, presidente 
e secretário do Rotary 
Clube de Lages, Dr. Pau 
lo Londero Sperh e Aloi 
sio Sens, presidente e 
secretário do R o t a r y  
Clube Lages-Norte, res- 
Dectivamente. Nèsse im
portante conclave de Ro
tary, serão abordados ;i- 
números assuntos con
cernentes aos seus ide
ais de bem servir.

D E S P E D I D A

Devendo ausentar-me temporáriamente desta 
cidade, em companhia da família vimos por ês 
te meio apresentar aos nossos parentes e demais 
pessoas amigas as nossas despedidas.

Em Tubarão estaremos sempre ao dispor de 
todos, no que nos fôr dado servir

Gen. Francisco das Chagas Melo Soares
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Miss Santa Catarina, Srta. Saletô Chiaradia, que o clichê acima re
produz, ostentando a faixa simbólica da mais bela catarinense, es- 
tara viajando na próxima segunda feira para o Estado da Guana 
bara, onde no Maracanãzinho irá representar a beleza e a elegân 
cia da mulher de nosso Estado

Sr. Décio Boias
Esteve em nossa cida

de, dando-nos o prazer 
de sua visita, o Sr. Dé
cio Rojas, alto funciouá- 
rio da importante firma 
Norton Publicidade S/A, 
sita em Porto Alegre.

Em Lages, o Sr. Décio 
Rojas, tratou de impor
tantes assuntos ligados 
àquela conceituada em- 
prêsa publicitária, tendo 
no dia de ontem regres 
sado á capital gaúcha.

Hoje as eleições no Clu
be 1* de Julho

Hoje às lG horas serão processadas as elei
ções para a escolha da nova diretoria do Clube 
1* de Julho, que regerá os seus destinos no perío
do de 1964 à 1966.

Conforme entendimentos que os associados 
daquele clube vêm mantendo desde há vários dias, 
deverá ser eleita por aclamação a (seguinte cha
pa: Presidente - Dr. José Pedro Mendes de Almei
da; Vice Presidente - Remy João Brolhi; 1‘ Secre
tario - José Moacyr Ribeiro; 2‘ Secretário - Hé
lio Ramos Albino; Tesoureiro • Francisco Sebas
tião Reis; Bibliotecário - Sizenando Godinho; e 
Orador - Evaldo Henckmayer.
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Eafrevista exclusim do . . .
(Continuação da última página)

prever se haverá ou não van-1 rianopolis, Itajtif e outras re- 
tagcns para o erário estadual? giões catarinense.

I Km virtude das substan-
— A Lei Federal 4.299. de 

29 de dezembro de 19t>3, veio 
modificar o sistema tradicio 
nal de cobrança do Imposto 
de Vendas e Consignações 
que era sempre arrecadado 
pelo hstado Produtôr.indepen- 
dentemente do destino da 
mercadoria.

Com a inodilicaçao intro
duzida pelo artigo I da ci
tada Lei, dito imposto passou 
a ser devido ao Estado onde 
se encontra depositada a 
mercadoria por ocasião da 
operação de venda, exceção 
feita «quando o objeto do 
contrato fôr produto agríco
la, !pecuário ou extiativo», 
caso em que o tributo conti
nuará devido ao E>tido de 
origem da mercadoria.

A Lei 4.29y/63, que ’ ev - 
gou os decretos-leis ) 'deu i- 
n°s. 915, de 1-12-938 e 1.061, 
de 21-1-939, rerultou de am- 
ga reivindicação dos Estados 
do Norte e do Nordeste, no 
sentido de que o Jmpôsto de 
Vendas e Consignações, tri
buto básico das Receitas Es 
taduais, favoreça também as 
unidades federativas mais 
pobres, que não -são expres- 
sivamente produtoras mas 
constituem grandes mercados 
consumidores. A redação que 
lhe foi d da, “ ntretanio, fu
giu a seus objetivos, além de 
criar extensa área de discus
são e de atrito em tôrno da 
interpretação jurídica do que 
sejam «produtos agrícolas, 
pecuários e extrativos».

No que se refere ao K.ta/ 
do de Santa Catarina, são de 
suma gravidade as perspec 
tivas das consequências ad 
vindas da nova Legislação.

Estado de economia media
na no conjunto nacional, não 
intensamente industrializado 
nem signiíicativamente coo- 
eumidor, são lhe quase ex 
clusivamente negativos os 
efeitos da modificação tribu 
tária. Não tem, em sua ex
tensão territorial, senão re
duzida quantidade de estabe
lecimentos depositários de 
produtos transferidos de ou
tros Estados, e que lhe pos
sibilitariam arrecadação adi
cional

Em contraposição, grande 
parte de suas mais expressi 
vas indústrias mantém depó
sito de venda em out os Es 
tados, para onde passarão a 
6er carreados os tributos in 
cidentes sôbre suas opera
ções

Fácil prever assim, o rui- 
noso impacto, na Receita Es
tadual, que poderá resuliar 
dos atuais dispositivos da lei 
u° 4.299.

Também os Municípios pro
dutores de Santa Catarina e 
alguns dêles de "forma pro
porcionalmente ainda mais 
grave, serão atingidos pela 
nova sistemática, que lhes 
vai reduzir substancialmente 
ou eliminar de todo as pos
sibilidades de cota retorno 
do Art. 20 da Constituição 
Federal, que constitui boje 
pare integrante e vitil dos 
orçamjntos Municipais.

Que pode á V. Exa. nos infor
mar »oore a nova consolidação 
tributaria do Estado que já foi 
objeto de estudo?

A nova consolidação tri
butária do Estado foi elabo
rada por uma equipe de alto 
nivel composta por categori
zados representantes das As
sociações das classes con
tribuintes, vindos de Blume-

ciais modificações propostas, 
a consolidação está a depen 
der de prévia aprovação pe
lo Legislativo Estadual, de 
nova Lei sôbre o assunto.

Esperamos em breve tem
po ter concluídos os estudos 
e mensagens necessários.

Quais os benefícios que trará 
para os municípios os convê 
nios fiscais com o Estado?

Objetivam os convênios

finca s o entrosamento e aiprocurará dar ao funcionário | na que V. Exa. será um
última colaboração do siste-1 publico estadual, um aumen 
ma arrecadador estadual e 
municipal, proporcionando 
medidas que visam comba
ter a sonegação de tributos 
ao Estado e ao Municipio.

Prevê a permuta de dados, 
a fiscalização conjunta, e 
outras medidas do alto ínte- 
rêsse para ambos os Pode
res.

Que poderá V. Exa. nos infor
mar sôbre o aumento do fun
cionalismo estadual, tendo em 
vista a recente tabela dos fun
cionários federais?

Ü Estado dentro de suas 
possibilidades financeiras,

fo o mais breve possivel, 
compatível com a atual si 
tuação econômica que atra
vessamos. Para isso uma 
Comissão Especial, instituí
da por Decreto do Governa
dor Celso Ramos, estabele^ 
ceu em sua reunião inicial, 
as diretrizes básicas de seus 
trabalhos, ficando assentado 
o imediato levantamento de 
dados 6Ôbre as despesas a- 
tuais com o funcionalismo, 
situação financeira e orça
mentaria do Estado, e au
mento de custo de vida a 
partir de outubro de I9b3.

Comenta se em Santa Catari-

candidatos á governança do f.-W
tado nas próximas elewj; j 
gosta: ia mus de ouvir sua 0 *’ 
nião a respeito.

Sou apenas o Secretárj 
da Fazenda do Govêrno Ce? 
6o Ramos, enquanto assjn, 
aprouver a Sua Excelênpja 
\ referência a meu nomf> 
para pôsto tão honroso reerJ 
bo-a como elogio e muit,' 
expressivo ao trabalho de* 
senvolvido em posição t8n 
pouco política e tão fJifjC|i 
quanto a de Secretario dr 
Fazenda, onde geralmenin 
a8 personalidades se desgag. 
tam. dada a agressividade e 
rigidez que o pôsto requer
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MISS SANTA CATARINA

Cora destino ao Rio de Janeiro, via
jará 2a. feira a mais bela catarinense, 
Srta. Salete Chiaradia. Miss Santa Cata
rina deixará Lages as 8 horas da manhã 
no avião do Consórcio TAC-CRUZEiRO 
do SUL. A bonita Srta. Salete Chiaradia 
estará no Rio representando nosso Esta
do no concurso de Miss Brasil - Miss 
Universo, promoção dos Diários e Emis
soras Associados a realizar-se no próxi
mo dia 4 de Julho no Maracanãzinho. A 
«Semana de Miss Brasil», terá início na 
semana vindoura e constará de uma se 
quência de acontecimentos sociais, como 
recepções, coqueteis, entrevistas, além de 
passeios pela Cidade Maravilhosa, Brasí

lia e Petrópolis. A Direção da Revista 
«O Cruzeiro», como acontece todos os 
anos oferecerá seu tradicional banquete 
às misses participantes do certame, quan
do terão a oportunidade de visitar as 
monumentais instalações d i  maior revis
ta da América Latina.

Ainda no Rio de Janeiro, Miss Santa 
Catarina, será recepc onada pelo Centro 
Catarinense, onde rec -berá os cumpri
mentos de seus conterrâneos radicados 
na Guanabara.

Miss Santa Catarina viajará acompa- 
n h a d a de sui progenitora Sra. 
Ecla Chiaradia e da Sra. Vera 
Borges Guidaili.

Na manhã de hoje. a Sita Salete 
Chiaradia acompanhada do nosso diretor 
Sr. Jof-é Baggio, esteve em visita ao Pre
feito Municipal. Sr. Dr. Wolny Delia Roc- 
ca e ao Comandante do 2' Batalhão Ro
doviário, Sr. Cel. Samuel Augusto Alves 
Corrêa, onde apresentou suas despedidas.

Após a italização do Concurso Miss 
Brasil, em que sua dileta filha, Srta. Sa 
ltte Chiaradia, estará representando a 
beleza da mulher catarinense, o ilustre 
casal Sr. e Sra. Cacildo Chiaradia (Ecla), 
deverá efetuar uma viagem de recreio 
por várias capitais brasileiras, visitando 
inclusive Brasilia, a belíssima capital do 
Brasil

Grandioso aconteci 
mento social está pro
gramado para hoje à 
noite, no Clube 14 de 
Junho, com a realização 
do tradicional baile de 
São João, que todos os 
anos movimenta os as 
sociados daquela garbo
sa sociedade.

Os festejos juninos 
dêste ano, estão sendo 
aguardados com o má
ximo entusiasmo, devido 
â série de agradaveis

surpresas que os seus 
festeiros estão reservan
do para logo mais.

As danças serão ca 
denciadas por uma B.,n- 
dinha de Porto Alegre, 
especialmente contrata
da para esta alegre noi
tada de São João.

A grande atração des 
sa noite junina, será 
sem dúvida alguma, a 
coroação da Rainha de 
São João, Srta. Elusa

faltar 
de Confraternização

O SERRANO TENIS CLUBE, em a noite de 
23 do corrent°, confraternizou se com a Comissão 
encarregada dos festejos de São João de 1964 le 
vados a efeito com desusado brilhantismo dada a 
ótima organização e programas executados con
soante os traçara a Comissão disso encarregada.

Ao ato que constou de ura jantar no Restau
rante próprio em sua sede, compareceram os com 
ponentes da Diretoria do aristocrata Serrano Tê
nis Clube e os integrantes da Comissão incumbida 
de orientar e executar o programa das festas ju
ninas.

Fez uso da palavra, na oportunidade, o Des. 
Mario Teixeira Carrilho que após dissertar sôbre 
o tradicionalismo das festas em honra a São Joao, 
depois de relembrar as fogueiras, os balões, as 
valsas, minuetos e quadrilhas que alegravam os 
salões era tempos idos, teceu comentários elogio
sos à Comissão que de tais festejos se encarrega 
ra e tão bem soubera promovê los para gáudio do 
tradicionalismo social em nossa terra.

Agradecendo, o senhor Wolney Ribeiro, inte 
grante da Comissão, agradeceu as homenagens de 
que eram alvo êle e seus denodados companhei
ros a quem o Serrano Tenis Clube honrara com 
a incumbência de promover os serões em home 
nagem a São João.

Ambos os oradores foram vivamsnte aplaudi 
dos pelos comensáis que se confraternizavam na
quela reunião íntima do mais novo C lube Recrea
tivo da Princesa da Serra.

Bianchini Araújo, dileta 
filha do casal Sr. e Sra 
Neison Borges de Araú
jo (Hilda) e das Prince
sas, Sitas. Ivânia Beatriz 
Kanzolin, Iracema de 
òouza Ramos e Noemi 
Araidi.

Pe o tradicionalismo e 
pela animação que se 
rev< stirá o baile de São 
João do Clube 14 de Ju
nho, espera-se que o 
mesmo fique gravado 
nos anais daquela socie
dade, cuja diretoria, não 
tem poupado esforços 
nem sacrifícios em pro
porcionar a todos o má
ximo de grandiosas pro
moções sociais.

Louve se também o 
esforço fóra do comum 
dos senhores festeiros, 
que desde há alguns mê- 
ses atrás vêm batalhan 
do incessantemente pa
ra que o São João dês
te ano do Clube 14 de 
Junho, seja coroado do 
mais absoluto êxito.

Além do grandioso 
baile de hoje a noite, se 
rá realizado amanhã à 
tarde nos salões sociais 
daquela sociedade, o

Srta. Elusa Bianchini Araújo, rainha de São 
João do Clube 14 de Junho

baile infantil, oferecido 
aos filhos dos senhores 
associados, oportunidade

em que também será 
coroada a sua rainha e 
princezinhas.

Narbertn Baldauf e seu cenjunte 
melódica aa Clube 14 de Junho

A direção do Clube 14 de Junho elaborou outra grande promoção 
social para o dia 18 de junho. Confirma-se mais uma vez que a dinâmica 
diretoria daquela tradicional sociedade, procura oferecer o máximo aos 
seus associados.

O Clube 14 de Junho, no momento em que atravessa um dos perio 
do mais áureos de sua historia, traz novaraente^para alegria da sociedade 
lageana «Norberto Baldauf» e seu conjunto melódico.

A presença do renomado conjunto de ritmos de «Norberto Baldaul» 
na noite do dia 18 nos suntuosos salões sociais do Clube 14. farji reviver 
o sucesso que o laureado conjuuto nos brindou em outras ocasiões.
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a | procurará dar ao funcionário 
pjiblico estadual, um aumen
to o mais breve possivel, 
compatível com a atual si 
tuação econômica que atra
vessamos. Para isso uma 
Comissão Especial, instituí
da por Decreto do Governa
dor Celso Ramos, estabele^ 
ceu em sua reunião inicial, 
as diretrizes básicas de seus 
trabalhos, ficando assentado 
o imediato levantamento de 
dados sôbre as despesas a- 
tuais com o funcionalismo, 
situação financeira e orça
mentaria do Estado, e au
mento de custo de vida a 
partir de outubro de 1903.

na que V. Exa. sera um 
candidatos à governança do 
tado nas próximas eleiç 
gostaríamos de ouvir sua 
nião a respeito.

Entrevista exclusir do
(Continuação da última página)

rianópolis, Itajoí e outras re
giões catarinense.

Em virtude das substan
ciais modificações propostas, 
a consolidação está a depen 
der de prévia aprovação pe
lo Legislativo Estadual, de 
nova Lei sôbre o assunto.

Esperamos em breve tem
po ter concluídos os estudos 
e mensagens necessários.

Sou apenas o Secretário 
da Fazenda do Governo Cel. 
so Hamos. enquanto assim 
apronver a Sua Excelência 
\ referência a meu nornr 
para pôsto tão honroso recp. 
bo-a como elogio e muito 
expressivo ao trabalho de
senvolvido em p°sição tão 
pouco política e tão difícil 
quanto a de Secretario da 
Fazenda, onde geralmente 
88 personalidades se desgas
tam. dada a agressividade e 
rigidez que o pôsto requer.

— A Lei Federal 4.299. de 
23 de dezembro de 1963, veio 
modificar o sistema tradicio 
nal de cobrança do Imposto 
de Vendas e Consignações 
que era sempre arrecadado 
pelo Estado Frodutôr.indepen 
deutemente do destino da 
mercadoria.

Com a modificação intro
duzida pelo artigo 1 da ci
tada Lei, dito imposto passou 
a ser devido uo Estado onde 
se encontra depositada a 
mercadoria por ocasião da 
operação de venda, exceção 
feita «quando o objeto do 
contrato fôr produto agríco
la, ‘ pecuário ou extiativo», 
caso era que o tributo conti
nuará devido ao E>tido dc 
origem da mercadoria.

A Lei 4.299/63, que rev - 
gou os decretos-leis i 'deu i- 
nüs. 915, de 1-12-93S e 1.061, 
de 21-1-939. resultou de a ui- 
ga reivindicação dos Estados 
tio Norte e do Nordeste, no 
sentido de que o Imposto de 
Vendas e Consignações, tri
buto básico das Receitas Es 
taduais, favoreça também as 
unidades federativas mais 
pobres, que não -são expres
sivamente produtoras mas 
constituem grandes mercados 
consumidores. A redação que 
lhe foi d da, entretanto, fu
giu a seus objetivos além de 
criar extensa área de discus
são e de atrito em tôrno da 
interpretação jurídica do que 
sejam «produtos agrícolas, 
pecuários e extrativos».

No que se refere ao E;ta/' 
do de Santa Catarina, são Ue 
suma gravidade as perspec 
tivas das conseqüêucias ad 
vindas da nova Legislação.

Estado de economia media
na uo coujuulo nacional, não 
intensamente industrializado 
nem signiíieativamente con
sumidor, são lhe quase ex 
clusivamente negativos os 
efeitos da modificação tribu 
tária. Não tem, em sua ex
tensão territorial

Que poderá V. Exa. nos infor
mar sôbre o aumento do fun
cionalismo estadual, tendo em 
vista a recente tabela dos fun
cionários federais?

Quais os benefícios que trará 
para os municípios os convê 
nios fiscais com o Estado?

O Estado dentro de suas
Objetivam os convêuios possibilidades financeiras, Comenta se em Santa Catari
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6enão re
duzida quantidade de estabe 
lecimentos depositários de 
produtos transferidos de ou
tros Estados, e que lhe pos
sibilitariam arrecadação adi
cional

Em contraposição, grande 
parte de suas mais expressi 
vas indústrias maotém depó
sito de venda em outsos Es 
tados, para onde passarão a 
ser carreados os tributos ia 
cidentes sôbre suas opera
ções

Fácil prever assim, o rui- 
noso impacto, na Receita Es
tadual, que poderá resultar 
dos atuais dispositivos da lei 
n° 4.299.

Também os Municípios pro
dutores de Santa Catarina e 
alguns dêles de ‘forma pro
porcionalmente ainda mais 
grave, serão atingidos pela

Jeep J  
as vanta 
pertóns
\on9°s ’
» sem c<
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Que pode a V. Exa. nos infor 
mar sooie a nova consolidaçãi 
tributaria do Estado que já fo 
objeto de estudo?

A nova consolidação tri
butária do Estado foi elabo
rada por uma equipe de alto 
Divel composta por categori
zados representantes das As
sociações das classes con
tribuintes, vindos de Blume-i 
nau Joinville, Joaçaba, Fio |
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M u se u  H is to r ie s  “  
ga  de C a s t r o »

Conforme consta do Livro de Presença, ainda 
em 1963 visitaram este Museu, as seguintes pessoas:

Milton Peixoto de Moraes - Mogy das Cruzes - S.
T,,. „  . Paulo
Julios Bettoi - Mogy das Cruzes - S. Paulo 
Maçalivio Samesine - Capital - S. Paulo 
Edgard Cardoso Neto - Porto Alegre 
Adolfo Bergumaschí - Rio Grande do Sulj 
Vitor R. Damasco - Lages - Vigia 
Joyce C. de Castro - Lages - Cidade 
O. Bastian - Porto Alegre 
M Margarete Liz de Oliveira (gostei)
Tânia Mara Ramos
Carmem Barbetta
Jafa Gerusa Uriello
Vicentina Godinho Frankel - S. Paulo
Ida C. Camassa - S. Pau.o
Ruth Mattincister - S. Paulo
Yara Frankel - S. Paulo
Nair Tobras - S. Paulo
J Allenk - S. Paulo
Jardelino de Souza Medeiros
João Paulo Camassa
Audie Gonçalves
José Demerval Rocha
Atila Rocha
Cremilda S. Silva
Renato Vieira Ramos
Altino Andrade Kauling
Stela Bona - Caçador
Cristiano Castro - Lages
Frei Humberto Weil - Lages
Frei Anisio Jaime Hoisfmann - Rodeio - SC.

Thiago Vieira de Castro 

Diretor

Fundada a 
«deademia fln- 
tonieta de Bar

res»
Lages, 28 de maio de 1964
Of. n 1/64

Da Academia «Antonieta 
de Barros», do Colégio Esta
dual «Vidal Ramos», ao Cor
reio Lageano.

Nesta
Assunto: Participação

1‘ Vimos, por intermédio 
dêste, comunicar a V. S. que 
foi fundada em 21 de março 
de 1964, no Colégio Estadual 
«Vidal Ramos», uma agremia
ção cultural com o nome de 
Academia Antonieta de Bar
ros.

2 - Para a diretoria desta 
agremiação, para o corrente 
ano, foram eleitos os seguin
tes acadêmicos:
Presidente - Cixares Vargas 
Vice - Presidente - Ricardo 
Ramos Vieira; 1* Secretário 
José Carlos Pacheco; 2’ Se
cretario - Clóvis Melo Avila; 
1‘ Tesoureiro - Geraldo dos 
Santos; 2‘ Tesoureiro - Enio 
Nery de Castro

3- pondo a Academia «An
tonieta de Barros» a disDO- 
siçã) de V. S., subscrevemo- 
nos mui

Atenciosamente

Cixares Vargas 
Presidente

José Carlos Pacheco 
Secretário

C o n v o c a ç ã o
Na qualidade de presidente do Clube 1‘ de Julho, se

diado à Rua Correia Pinto, n' 166, nesta cidade, dentro da 
atribuição que me confere o inciso V  do art. 26 de seus 
estatutos, - convoco a todos os seus associados, com base 
nos parágrafos r  e 2- do art. 35 dos mesmos, para a as
sembléia geral ordinária que se realizará em sua séde, 
no próximo dia 27, às 16 horas, ocasião em que será elei
ta a nova diretoria

Lages, 23 de Junho de 1964

Getulio A. Veira '
Presidente

Industrias de Madeins 
Prafense Lida

Necessita-se funcionário (a) cora reais co 
nhecimentos em folhas de pagamento, secção pes
soal, faturamento e conhecimentos gerais de es
critório

Candidatos deverão apresentar se ao escrito 
rio da firma «Industrias de Madeiras Pratense 
Ltda», para testes.

Inútil apresentar se sem preencher os requi
sitos exigidos.ÜGRAOECIMENIO

A Familia do sempre lembrado

Mario Ramos 
vem por êste meio externar seu reconhecimento e 
apreço aos parentes, poderes públicos municipais, 
e pessoas amigas que lhe vieram confortar por 
ocasião do desaparecimento daquele ente querido.

Lages, 23 de Junho de 1964Junho de 1959 — Junho de 1964
5~ Aniversário do Crediário York

KARMANN
Sensacional

OPORTUNIDADE NUNCA VISTA
Durante êste mês, você comprará tudo no CREDIÁRIO 
YORK em 18 pagamentos, e além disso estará concorrendo 

a um modemissimo KARMANN GHIA de graça

Somente o CREDIÁRIO YORK poderá lhe 
proporcionar essas colossais vantagens

Rua Presidente Mereu Ramos. 255 - Fone, 506
IA G T J JANTA. CATARINA
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São coDvidados os senhores acionistas desta 
sociedade, para a assembléia geral extraordinária, 
a realizar-se no dia 11 de julho próximo, ãs ig 
horas, na sede social da sociedade, nesta cidade 
de Lajes, afim de deliberarem sôbre a seguinte,

Ordem do Dia
l*j __ Aumento do capital social;

2 ) __ Assuntos de interesse da sociedade.

Lajes, 24 de junho de 1964

Rubens de Almeida
Dir. Presidente

PULVERIZADOR
CARPIDEIRA COM ASSENTO

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 Fone 228

Estado de Santa * atarina

Diretoria da Fazenda
Damcs abaixo a re a- 

ção dos senhores contri
buintes em atrazo cooi 
sua indenização referen
te ao calçamento, e soli
citamos sua presença 
com urgência nesta re 
partição.

Ângelo João Corso 
Ângelo Ortolon 
Amandio Suldelmach 
Benjamim Marim 
Lelio Fiusa 
Egidio Batisteia 
Euza Gerber 
Eli Batisteia 
Emilio Batisteia 
bnio Marim
Ind. e Com. de Madeiras 
Batisteia S/A.
Ilson Chaves da Silva 
João Carlesso 
Luiz Cassemiro de Freitas 
Melei Anzeliero 
Matilde Carvalho 
Marcos Bazzo 
Orlando Pocai Cia.
Oscar Pezzi 
Oscar Lensi 
Posto Grasiotin 
Roberto Carbonera 
R «fieu Fontana 
 ̂ulcanizadora Carbonera 

Waldir Marin

O que há de nôvo no Volkswagen 1964?
O  tam anho do p o rta -m a la s  d ianteiro  
foi aum entado.
A g o ra  v. pode levar um a m ala  m ais. 
E  é  s ó ?
O  estofam ento dos bancos agora  é 
dotado de fa ixa  central de tecido , 
de ótim a  qualidade.
V a n ta g e n s : é m ais agradável no 
calor e m uito m ais barato com  q u a l
quer tem po.
E  v. vai gostar m uito das 5  novas

e lindas côres do Sedan V olksw agen  
e  das 6  novas côres do K arm ann  
G h ia .
E  na K o m b i?
B e m , há novos p isca-p iscas d ian
te iros .
A ta m p a  do cofre do m otor agora  
te m  m o la  que fa c ilita  a ação de 
a b rir, fix a r e fechar.
E  a K om bi Luxo e a Kom bi 6  P o r
tas foram  equipadas com e sg u ic h a-

dor ae pára-br ?a.
Quase esquecem os ce rnenc.onar que  
tam bém  a I t - . i  K om bi tem  novas  
c ô re s : 3  para a  Sta.- ia rd  e F u rg ã o  
e 3  c o m t ",a ç :e s  de côres pa ra  3  
Luxo (rea lm ente  m u to  bonitas).
O  V oiks.vagen m uria  
pcuco, mas se aperfe içoa  
s e m -re . U m a  questão / \ / \  
de bom senso.
F a ç a -r .c s  um a visita.

Feriados
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Prefeitura Municipal de
Estado de Santa Catarina

DECRETO
de 4 de maio de 1964

0 Prefeito Municipal de 
Lages, resolve:

Dispensar:
De acordo com o art. 97, 

letra a da Lei n. 71 de 7 de 
dezembro de 1949.

Therezinha de Jesus Wolff, 
da função de Professor Subs
tituto, que como ,Extranume- 
rário Mensalista vinha exer
cendo na Escola (Mista Muni
cipal de Vacas Gordas, dis
trito de Capão Alto, por ter 
sido nomeada para outro 
caigo. -

Prefeitura Municipal de La
ges, 4 de maio de Iytí4

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

o credito especial de três 
milhões de cruzeiros (Cr$ 
3.000 000,00) para cobertura 
de despesas com a aquisição 
do terreno necessário à 
construção, pelo Estado, do 
Grupo Escolar do Bairro Co 
ral. de acordo com a Lei n- 
123 de 3 de junho de 1963

Art. 2' - Êste Decreto en
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de 
Lages, 6 de maio de 1.964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
preseute Decreto na Secre
taria da Prefeitura, em 6 de

maio de 1964.
Asdrubal Guedes de Sousa 

Pinto
Resp. p/ Secretoria

Decreto
de 9 de maio de 1964

O Prefeito Municipal de 
Lages, resolve

Considerar Normalista:

De acordo com o art. 2 ‘ 
letra a e § 2 do decreto-lei 
n- 20 de 8 de setembro de 
1941 e com a Lei n 129 de 
6 de junho de 1963.

Mareia Cristina Arruda Ma- 
linverni que exerce o cargo 
de Professor Ginasiano, Pa 
drão D, nas Escolas Reuni
das do Bairro Vila Nova des

ta cidade, em vi6ta de a mes
ma ter apresentado seu di
ploma devidamente registra
do no Departamento de Edu
cação do Estado, percebendo 
os vencimentos relativos a 
nova situação a partir de 6 
do corrente
Prefeitura Municipal de La
jes, 9 de maio de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto 
na Diretoria do Ensino Muni
cipal, em 9 de maio de 1964

DECRETO
de 11 de maio de 1964

O Prefeito Municipal de 
Lages, resolve

Dispensar:
De acordo com o art 97, 

letra a da Lei m 71 de 7 de 
dezembro de 1949.

Elza Maria Silva, da fun
ção de Professor Substituto, 
que como Extranumerário 
Mensalita vinha exercendo 
nas Escolas Reunidas do 
Bairro Vila Nova desta cida
de, por ter sido nomeada^pa- 
ra outro cargo.

Prefeitura Municipal de La
jes, 11 de maio de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado presente de
creto na Diretoria do Ensino 
Municipal em 11 de maio de 
1964.

Publicado o presente decreto 
na Diretoria do Ensioo Mui i 
cipal em 4 de maio de I96i 7

Decreto
de 5 de maio de 1.964

O Prefeito Municipal de La
ges resolve:

Dispensar:
De acôrdo com o art. 97, 

letra a da Lei n- 71 de 7 de 
dezembro de 1949.
Maria Helena Alves Ferre:-' 
ra, da função de Professor 
Substituto, que como Extra 
numerário Men«alista vinha 
exercendo nas E colas Rei ni- 
das Nossa Senbura das L  t - 
ça, no Bairro da V á i - e ., 
desta cidade, par ter sido 
nomeada para outro cargo.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 5 de maio de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente de
creto na Diretoria do Ensino 
Municipal, em 5 de maio 
de 19b4

Portaria
De 6 de maio de 1964

O Prefeito Municipal de 
Lages, resolve:

Conceàer Licença em 
Prorrogação:

De acôrdo com os arts 150, 
letra a e 169 da Lei n. 71 ue 
7 de dezembro ae 1949.

Guiomar Pereira de Brito, 
ocupante do cargo isolado de 
provimento efetivo de Pro 
fessor Padrão D - Comple- 
mentarista, constante do Qua 
dro Unico do Município, nu 
Escola Mista Municipal da 
Serraria Campos &  Ramos, 
distrito de Painel, vinte (2o) 
dias com vencimento integrai 
a contar de 30 de abril.

Prefeitura Municipal de La
ges, 6 de maio de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado a presente portaria 
da Diretoria do Ensino Muni
cipal, em 6 de maio de 1964

Ri q. n. 1.061

Decreto n 17 
de 6 de maio de 1964

O Prefeito Municipal de 
Lages, no U60 de suas atri 
buições,

Decreta:
Art. 1- - Fica aberto, p< r 

°ota do excesso da arreca- 
açôo do corrente exercício,

N O V I D A D E :  É o nôvo 
motor TUFÍO do 100 HP (e o 
TUFiO Supor de 112 HP, do PRÉ- 
SIDENCt e dos RAllYE)! Muito 
mois arranque, mais torque, 
mois rendimento - dotodo de 
nóvo radiador de óleo, poro mon- 
ter o viscosidode ideol e assegu
rar perfeita lubrificação do motor.

N O V I D A D E :  o nôvo
avanço monual do distribuidor, 
que possibilita regular o desem
penho do motor òs influências 
de altitude, de qualidade e oc- 
tanogem do combustível. Novi
dade é também o nôvo e maior 
tonque de gasolina: 85 litros.

N O V I D A D E :  0 nôvo
espaço interno I 0  nôvo teta do 
SIMCA TUFÃO oforece espoço adi
cional para os 3 ocupontes do 
banco traseiro (mais oltura in
terna e mais espaço entre os 
bancos): os ossentos são novos 
—  ultramocios! Com nova con- 
formoção e nôvo estofamento1

N O V ID A D E :  o duplo
sistema anti-ioubo! Trava no 
câmbio: o giro da chove aciono 
uma trava que imobiliza a ala
vanco do câmbio no posição 
marcha-à-ré. Trava interna dos 
partas dianteiros: o botão de 
trova tem de ser girado (1/2 
volta) poro destravar a porta.

N O V I D A D E  :  A nova
visibilidade! Pára-brisa dianteiro 
mais inclinado, maior, oumen- 
tondo a (ã excelente visibilida
de panorâmica do SIMCA. Maior 
retrovisor com dispositivo anti- 
ofuscante! Painel totolmente es- 
lofodo, completo (gaveta para 
cigarros) I Isolação termo-ocús- 
tica! Além das 2 quebra-sóis 
convencionais, mais um central, 
todos luxuosamente estofados!

N O V I D A D E :  As novos 
côres! Os SIMCA TUFÃO são opre- 
sentados em 28 combinações de 
côres. 11 delos utilizam moder- 
nissimos tons metálicos (é a pri
meira vez que um carro de pos- 
seio brasileiro é entregue pelo 
fobricante com côres metálicos).

Venha conhecê-lo hoje mesmo em

C  O  R E M  A  —  Cia. Revendedora de Motores e automóveis
Rua Manoel Thiaao de Castro 174 L A G E S Santa Catadn^
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O tradicional Crediário 
York completou dia 24 o 
seu quinto aniversário 

de fundação
Ocorreu à 24 do corrente, o transcurso do 5° aniver

sário de fundação do tradicional e modelar estabelecimen 
to. Crediário York, de propriedade da firma Sélio Melim 
& Cia.

Firma que desde há muito já se consagrou em nossos 
meios comerciais, o Crédiário York sempre vem se desta
cando com uma série de valiosas promoções, as quais, vêm 
todas as vêzes de encontro às aspirações de sua vasta cli
entela e mesmo da população local e cidades circunsvizi- 
nhas, pois o conceito dêsse estabelecimento já ultrapassou 
as nossas fronteiras

Possuindo à frente dos seus destinos, como seu diro 
tor geral, o Sr. Sélio Melim. o Crediário York. encontra 
nêsse verdadeiro timoneiro do seu progresso e um dos 
mais arrojados homens de negócios de n< ssa terra, o intér
prete de suas vitoriosas campanhas, cuja competência e 
solicitude para com os seus clientes, são a prova incon 
teste do prestigio gozado por esta firma tia nossos meios 
comerciais.

Jovem ainda, e com mn!to ânimo aliceiçado para as 
grandes campanhas empreendidas pelo seu estabelecimen
to, o Sr. Sélio Melim conta naquela progressista firma com 
o trabalho desassombrado de seu seleto corpo de funcio
nários, onde tem encontrado o máximo de boa vontade na 
consecução dos grandes anseios comerciais do Crediário 
York na progrumática de sempre bem servir à sua distin
ta clientela

Com o objetivo de sempre bem servir os seus distin
tos clientes e à familia lageana, o Crediário York tem pro
curado na medida do possivel, esmerar no atendimento dí 
todos que o visitam, proporcionando-lhes reais vant. g- i s 
na aquisição dos mais modernos e utilitários artigos do
mésticos.

Com a cordialidade que sempre dispensa aos seus di
gnos clientes e as facilidades que são oferecidas em suas 
vendas, fazem com que todas as suas promoções sejam 
coroadas do mais absolu'o êxito em todos os tempos.2

No ano corrente, por ( xemplo, o Crediário York ins
tituiu em boa hora. o Carnet Milionário Credi York, onde 
o seu comprador, mediante uma pequena entrada e pres
tações iguais de CrS 2.000.00, adquire um Carnet, que lhe 
dará direito a concorrer à emeo maravilhosos prêmios 
mensais. Na eventualidade do Carnet Milionário Credi York 
não beneficiar o seu comprador o mesmo, através de su
cessivas mensalidades pagas estará habilitado a retirar o 
total de suas contribuições em artigo de sua livre escolha.

Esta promoção, vera alcançando grande sucesso em 
nossos meios. Recentemente iniciou também com gran
de sucesso, a Revoada Milionária GE - Crediário York, 
campanh& que oferece a oportunidade do seu participan
te de concorrer ao sorteio de um belíssimo Karmann - 
Ghia. no dia 23 de dezembro do corrente ano.

Néste mês, ao ensejo da passagem de seu quinto a- 
niversário de fundação, o Crediário JYork está proporcio 
nando a chance valiosa à todos os dignos clientes de ad
quiriram qualquer produto de sua enorme linha, através de 
18 pagamentos e com direito a concorrer, também no dia 
23 de Dezembro ao modernissimo Karmann-Ghia, numa 
promoção das mais sensacionais.

Estas são em linhas gerais, as grandes campanhas em 
pról dos seus amáveis clientes e a população lageana, que 
o conceituado Crediário York vem oferecendo neste ano.

As festividades de passagem do 5o aniversário do 
Crediário York, foram hoje condignaroente comemoradas 
com a celebração de uma santa missa, às 8,30 horas da 
manhã na Catedral Diocesana, e um churrasco às 13 ho
ras, na residência do seu diretor, Sr. Sélio Melim, à Ave
nida Pedro Steffen, aonde lá compareceram autoridades, 
convidados especiais, imprensa falada e escrita, homens 
do comércio e indústria, de nossos estabelecimentos ban
cários locais.

Devemos sem dúvida dizer, de viva vóz e sem medo 
de cometermos qualquer êrro, que em muito o Crediário 
York tem colaborado para o esbelezamento em matéria de 
loja, pois suas modernas instalações nos dão conta de gran
de centro, isso sem dúvida graças ao espirito empreen
dedor e sempre voltado para as inovações, do Sr. Selio 
Melim, socio diretor que para isso conta com auxiliares 
em todas as suas categorias sempre prontos a dar o máxi
mo de seu esforço para que cada vez mais esse nome do 
Crediário \ork que já é famoso em todos os recantos dos 
municípios da serra, mas que com suas inovações desejam 
sempre que possivel oferecer o máximo de conforto a to
dos que se lhes derem o prazer de sua visita.

Entrevista exclusiva do Dr. Eugênio Dom Vieira, 
Secretário da Fazenda de Santa uaiarina

ao nosso tornai

___

m V ■r:*
T v  ■
W  y  . • y .1 ,

i: 'i» YL. ~ ,

Mesa que presidiu os trabalhos do Seminário Fiscal de Lages, oca
sião em que talava o Secretário da Fazenda,Dr. Eugênio Do:n Vieira

convenientes. descriminação de r e n d a s
Soubemos que Vossa Exce- que mantém 08 Estados em 

lência manteve contacto com permanentes dificuldades »■- 
o Sr. Ministro da Fazenda na 
Guanabara. Qual o resultado 

dêsse encontro?

Por ocasião da estada do 
Dr. Eugênio Doin Vieira, Se
cretário da Fazenda, em nos
sa cidade, onde presidiu o 
terceiro Seminário Fiscal Re 
gional, a nos a reportagem 
procurou ouvir o ilustre ho
mem público, manifestações 
em tôruo dos diversos assun
tos ligados à política e admi
nistração catarinenses.

Sempre atento às nossas 
solicitações, conseguimos co
lher do titular da Pasta da 
Fazenda, Jo seu pronuncia
mento com exclusividade pa
ra è»te Jornal, a uma série 
de perguntas ^formuladas no 
decorrer desta entrevista.

Qual o objetivo da realiza
ção do Seminário Fiscal em 

nossa cidade?
O objetivo da realização do 

Seminário Fiscal, não só nes 
ta cidade, ,como nas demais 
Regiões, onde se tem efetua
do, é o aprimoramento da 
máquina fiscal, necessário à 
evolução do gabarito técnico 
do pessoal fazendário.

Visam, outrossim, ê s t e s  
conclaves, um intercâmbio 
entre o Contribuinte e o Fis
co, no propósito de esclare 
cer e afastar dúvidas exis- 
t e n t e s ,  a d o t a n d o  
medidas para evitá las 
Dêste entrosamento, o Esta
do arrecadará mais, notifi 
cando menos, num trabalho 
dinâmico e harmônico, pos 
sibilitando condições ao Go- 
vêruo de realizar melhores 
e mais importantes obras na 
sua fecunda adm nistração. 
As reuniões dos Seminários 
são verdadeiras aulas sôbre 
o Fisco, através o debate 
franco e direto entre Fazen
da e Contribuinte.

Quais as vantagens que tra
rá para os contribuintes?
As vantagens que o Semi

nário Fiscal traz para os con 
tribuintes, são, entre outras, 
a oportunidade de aproxima
ção com as autoridades fis
cais, quando lhes é facilitado 
entendimento direto sôbre 
qualquer assunto de nature 
za fiscal. Livre e desemba
raçadamente podem externar 
opiniões sôbre os mesmos, 
sugerir modificações e sim
plificações das leis fiscais, 
propor medidas e normas de 
serviço que lhes pareçam

L l$ £. ê! Â li b 4 0  h H h
apresenta amanhã (dom ingo) ãs e 915 horas

a grau iosa produção da Universal Internacional em Easlmancolor

VOLTA MEU AMOR

Nosso entendimento com o 
Ministro Otávio Bulhões, vi 
sou estabelecer entrosamen
to da atividade Fazendâria 
Catarinense com a nova a 
dministração Federal.

Apreciamos diversos pro 
blemas, dentre êles a ques 
tão da Lei 4.299 e da atual

nanceiras.
Na ocasião .*-'ua Excelência 

prometeu nos a colaboração 
do Govêrno Federal pura as
segurar ao Estado recursos 
que lhe possibilitassem me
lhorar os vencimentos de 
seus servidores.

—  Com a Do\a sistemática, 
decorrente da Lei Federal n' 
4.299, poderá Vossa Excelência

(C o n t. na 4j pagina)

upervisor social dêste Jornal e progenitor 
de Miss Santa Catarina seguira hoje para 

a Guanabara
Viajando em automó

vel, seguiram hoje para 
o Estado da Guanabara, 
os Srs. Cacildo Chiara- 
dia, prugenitor da Srta. 
Salete Chiaradia. Miss 
Santa Catarina 1964 e 
José Hélio Guidaili, su 
perviser social deste bi 
semanário, onde devei ao 
chegar no dia de ama 
uhã àquela capital

üs mesmos seguirão 
para a ex-Capital da Re 
pública, com a incum
bência de tomarem vá
rias providências eoucer 
nentes com a presença 
de Miss Santa Catarina 
no Concurso Mis-; Brasil 
1964, a ser real z >do no 
próximo dia 4 no Mara- 
canâzinho.

O Sr. José Hélio Gui- 
dalli, irá chefiando a 
embaixada social de nos
sa cidade, e além disso

estará representando o 
nosso diretor. Sr. José P 
Baggio ao referido con
curso, que por circuns
tâncias várias não pode 
ra estar presente ao mes
mo.

Na próxima quarta fei
ra, dia Io de Julho, de
verão viajar para o mes
mo Estado, objetivando 
participarem ativamente 
do t oucurso Miss Brasil 
1964, o Sr. e Sra. Dirceu 
Chiaradia, e |o jovem 
O.ley Chiaradia, irmãos 
da Srta. Salete Chiaradia, 
Miss Santa Catarina, cu
ja viagem será efetuada 
em automóvel particular

Ao divulgarmos éste 
acontecimento social, au 
guramos a todos os nos
sos melhores votos de 
uma feliz viagem à Ci
dade Maravilhosa.

Coop rativa Regional de Lãs do 
Planalto Catarinense a. 

(C00PLRN)
Edital de Convocação

0 Diretor ( omercial, no exercício da Presidência, 
convoca todos os senhores associados em Assembléia Ge
ral Extraordinária, que se realizará na sede social da As- 
sociaçao Rural de Lages, dia 11 de julho próximo, às
Ordem^t^Dia* manha’ para Jehberar sôbre a seguinte

1 - Retificação do Ato Constitutivo
o. *. S - Ç -  do8 TAr‘ s. 11 e 20 em sua alinea f 
3 Retificação da Lista Nominativa.

Hiná • °  liavendo número, a Assembléia Geral Extraor
dinária realizar-se á, em segunda e última convocação, 
meia hora apos a verificação da insuficiência de -quorim-

t T . Z . i r 1' de com o « , * »  íetra t>
Lages (SC), 22 de junho de 1964 

Manuel Tiago Vidal Ramos 
Diretor Comercial
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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

Edital de concorrência pública para arrematação de 
terrenos do Patrimônio Municipal (excessos)
De ordem do senhor Prefeito Municipal fica aberta concorrência 

pública, com o prazo de 20 (vinte) dias de acôrdo com a Lei n1 110 
de 25 de setembro de 1956, de excessos de terrenos que serão ofereci
dos em leilão e vendidos a quem mais der acima do mínimo estabelecido, 
no páteo da Diretoria de Obras e Viaçâo, junto ao edifício da Prefei
tura. no dia 3 de julho de 1964, às 14 horas.

Os excessos ora oferecidos são os abaixo descritos:

LOTE N- 1 - Bairro Conta Dinheiro - zona B, urbana, proximi
dades Coral - área 128,57m2 confrontando ao norte com 28m com o Pa 
trimônio Municipal; ao sul, 27,90m com terreno de Boaventura de Souza 
Filho; a leste. 2,70m com o Patrimônio Municipal; A oeste, 6,50m com 
a Rua Prudente de Moraes. - Requerido por Boaventura de Souza Filho 
Req. n- 1.854 de 26 8-63. - Preço minimo Crí 500,01) p- metro quadrado

LOTE N- 2 - Proximidades da Avenida Presidente Vargas zona 
B, urbana - área de 294,60m2, confrontando ao norte, com 38m com 
terreno de Antônio da Costa Maciel; Ao sul, 40 50m com uma rua pro
jetada; a leste, 7,50m com uma rua projetada; ao oeste, também 7 5<>m 
com terreno de Mancilio Cardoso Sobrinho. Requerido por Antônio da 
Costa Maciel - Req. n' 812 de 25-3-64 - preço mínimo Cr$ 500,Oü

LOTE N- 3 Conta Dinheiro - zona B. urbana - área de 351m2, 
confrontando ao norte. 13m com quem de direito; ao sul, 18m com quem 
de direito; a leste, 27m com terreno de Augusto Kirchner; ao oeste, 27m 
com o Patrimônio Municipal. Preço minimo - Cr$ 500,00

LOTE N' 4 Conta Dinheiro - zona B, urbana, área de 35lm2 
confrontando ao norte, com I3m com quem de direito;|ao sul ’13m com 
quem de direito; a leste, 27m com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 
27m com terreno de Elcir João Savaris e Zeni Savaris. Preço minimo
Crí 500,00

LOTE - N°, 5 - Conta Dinheiro, zona B. área de 23O,50m2, con
frontando ao norte, com 11 50m com terreno de Saturnino Nunes ao sul, 
ll,50m com terreno de Madruga & Filhos; a leste. 21,90m com terreno 
de Maria de Tal; ao oeste, 19,80m com o Patrimônio Municipal. Prêço 
minimo Cr$ 250,00.

LOTE N- 6 Morro do Pôsto, zona B, área de 400m2, confrontando 
ao^norte, com 15 70m afastado da Estrada que conduz para São José do 
Cerrito; ao sul, 660m com o Patrimônio Municipal; a leste, 36.80m com
0 lote n' 182: ao oeste, 40m com terreno de João Maria de Tal. Prêço 
mínimo Cr$ 200,00.

LOTE N- 7 Varzea, zona suburbana, área de 134m2, confrontan
do ao norte, com 2,00m com uma rua projetada e mais lOm numa linha 
ouebrada com terreno de Maximino Zonta; ao sul, 12m com quem de 
direito; a leste, 30m com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 7,40m com 
terreno de João Batista Luz e mais 22,60m com terreno de Maximino 
Zonta Prêço mínimo Cr$ 200,00.

LOTE N- 8 - Conta Dinheiro, proximidades da Ponte Grande, zo
na suburbana, área de 606,35m2, confrontando ao norte, com 51,90m, 
com terreno de Orlando Schmidt: ao sul, 4,00m, com o Prolongamento 
da Rua 15 de novembro e mais 51,50m com terreno de Pedro Madruga; 
numa linha quebrada; a leste. 53.30m com o Rio Ponte Grande; ao oes
te. 5,60m com o Patrimônio Municipal e mais 42,60m com terreno de Pe
dro Madruga. Prêço mínimo - Cr$ 200,00.

LOTE N- 9 _- Conta Dinheiro, zona B, área de 186,3om2. confron
tando ao norte. U,50m com terreno de Osalte de Oliveira; ao sul, ll,50m 
com quem de direito; a leste. I6.20m com o Patrimônio Municipal; ao 
oeste, 16,20m com o Patrimônio Municipal Prêço minimo - Cr$ 200.00.

LOTE N- 10 - Conta Dinheiro zona B, urbana, área de 299m25, 
confrontando ao norte, 24,10m com o Patrimônio Municipal: ao sul, 
23.10m com terreno de Argemiro Souza; a leste, I5m com o terreno de 
Ivo Chilich; ao oeste, I0.70m com a Rua Campos Sales.- Requerido por 
Ivo Chilich - Req. n- 2262 - de 16/10/63 - Prêço mínimo Crí 300,00.

LOTE N 11 - Rua Mal. Floriano, Esq. com a rua São Joaquim, 
prox. Cemitério Cruz das \lmas, área de 370,50m2, confrontando ao 
norte, com I7m com a Av. Marechal Floriano; ao sul. I3m com terreno 
de Raul C. Arruda; a leste, 28m com terreno de Melice Angeliero; ao 
oeste, l8m com a continuação da Rua São Joaquim - Requerido por 
Melsi Angèlieiro - Req. n- 416 de 20/2/63 - Prêço minimo Crí 1.500 00

LOTE N- 12 - Rua São Joaquim, zona B, urbana, área de 27,30m2 
confrontando ao norte, com 6.50m com terreno de Eva Tereza Casa- 
prande; Ao sul 6,50m com terreno de Adão P. Oliveira; a leste, 4,20m 
com terreno de Adão P. Oliveira; ao oeste, 4,20m com o lote n 187. Re
querido por Adão Pereira Oliveira - Req. n 2067 de 20 9  63. - Preco 
minimo Cr$ 500,00 v

LOTE N- 13 - Morro do Pôsto, margem da Av. Carahá. zona B, 
urbana, área de 128 60m2,confrontando ao norte, com 9,oOm com terreno 
rie Ssbastiâo B. Vieira; ao sul, 9,l0m com o Patrimônio Municipal; a este, 
13,50m com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 15m com o Patrimônio 
Municipal. Requerido por Sebastião Bernardino Vieira - Req. n- 610 de 
14-3-63. - Preço minimo Cr$ 500,00

LOTE N 14 - Proximidades do Morro Grande, zona B, urbana, área 
de 95m2, confrontando ao norte, com 9,00m com terreno de João M
1 spindola e Patrimônio Municipal; ao sul, llm, e mais lom numa linha 
quebrada, com terreno de Henrique Mendes Ouriques; a leste, 6,20m 
com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 22 40m com terreno de Brida 
Maria Ribeiro. - Requerido por Hercilio Mendes Ouriques. Req. n‘ 2282 
de 22-10-63 - Preço minimo Crí 200,00

LOTE N- 15 - v y z^ | ° ° J n !? o S ta íd o aâo n o r t e / v e r t ic e ™ *^ !

g ul o|F ao* s u 1°4,70 m* c o m  mna 8 [  e^som^c o rn *  e rr e n o* e5 Ahner in d*a ̂ Mad ̂  
Antônio E d ésio  M uniz, ao oeste )rn Madruga dos Santos - Req. J;ga dos Santos Requerido por Almerni M D
1650 de 29-7-63 - Preço minimo ( r í íou.uu

ninhpiro proximidades Bairro Coral, zon« 
LOTE N- 16 - B.air1°-8S ntc0n reatandoac norte, ll,40m com quem' J 

B, urbana, área de loSm_, c Walmor Buratto; a leste. 47f.na®
direito; ao saK 5^ 0m com t <Walraor B. e Ervino Córdova; ao oe8t? 
com terreno de Hávio b rig . linha uebrada com terreno ^

M  Buratto™Requerido^por1 Walmor Buratto - n- 1979 de 3O-10.£
c :n n  n r »

t o T F  m - 17 -  C o n ta  D in n e i r o ,  V T w  ÀTLO IE  N w tprren0 de José Medeiros; ao <>,,1
confrontando ao stofani' a oeate, 10,Sim cora n PatrimótiS12m cora ferreno de Alctdes StefMO a o Municipal Req A1C J

S T n l J T S de 27-9M  - Preço ralnimo Cr» 500,(J0

T OTF N- 18 - Proximidades do Bairro Coral, zona B. urbana, 4. 
rea de 18074m2, confrontando ao norte, IMOm, com quem de direito; 
ao suf 11 40m com terreno de Domingos Debarba a leste, 15m com ter. 
renome Walmor Buratto: ao oeate. 17.25m com <° M u f ipll
Requerido por Domingos Debarba - Req. n 1833 de 21/8/63 - Preço mi-
nimo - Crí 5(’0,0o.

LOTE N‘ 19 - Proximidades da Igreja São Judas Tadeu, zona B, 
área de 32 85m2, confrontando ao norte, 36,30m com terreno de Ivo Monn; 
ao sul, 36,70m com o lote n‘ 20; a leste, 0,80m, com terreno de (Estefano 
Waltrick; ao oeste, l,00m com a rua Sao Joaquim Requerido por lvo 
Monn Req. n‘ 1.819 de r/10/62. Preço mínimo Crí 1.000,00.

LOTE N- 20 - Proximidades da Igreja São Judas Tadeu, zona B, 
área de 161.48m2, confrontando ao norte, com 36,70m com o lote n' 19; 
ao sul 37 50m com terreno de Elza Schlischting; a leste, 2,55m com ter
reno de Estefano Waltrick; ao oeste, 6,30m com a rua São Joaquim. Re- 
querido por Ivo Monn - Req. n' 1.819 de 1710/62 - Prêço mínimo Cr$ ...
1.000. 00

LOTE N' 21 - Parque Jonas Ramos, zona A, urbana, área 98,48m2. 
confrontando ao norte, 9m com o Parque Jonas Ramos; ao sul, 8,90m 
com terreno de Maria dos Prazeres Amorim Ortiz; a leste. ll,95m de 
Afonso Ribeiro; ao oeste, 10,25m com 0 Patrimônio Municipal. Requeri
do por Ângelo Rosetto - Req. n' 2046 de 17/9/63. Prêço mínimo Crí .. •
3.000. 30.

LOTE N' 22 - Parque Jonas Ramos, zona A, urbana, área de 
98,96,75m2 confrontando ao norte, com 9,25m com *o Parque Jonas Ra
mos; ao sul, 9,25m com terreno de Ângelo Rosetto; a fleste, llm com 0 
Patrimônio Municipal; ao oeste, I0,72m com Jterreno de Darci Ribeiro. 
Requerido por Ângelo Rosetto - Req. n‘ 2046 de 17-8-63. - jPrêço míni
mo Crí 3.000,00.

LCTE N‘ 23 - Conta Dinheiro, zona B, Urbana, área de 349 58m2 
confrontando ao norte, 23,40m com terreno de Ângelo Búrigo; ao sul, 
24,50m com 0 Patrimônio; a leste, 15m com o terreno de Manoel Cândi
do da Rosa; ao oeste. I5m com a Rua Campos Sales. Requerido por Ma
noel Cândido da Rosa - Req. 2.160 de 1-10-62 - Prêço mínimo Crí 300,00.

LOTE N 24 - Conta Dinheiro, zona B, urbana, próximo ao Coral 
com área de 279,72m2, confrontando ao norte 24,50m com 0 Patrimônio 
Municipal; ao sul, 24,10m com o Patrimônio Municipal; a le ste, 12m 
com terreno de Gustavo Dorow; ao oeste, ll,60m com a rua Campos 
Sales. Requerido por Gustavo Dorow - Req. m 1.968 de 9-9-63 - Preço 
Minimo Crí 300,00

LOTE N- 25 - Conta Dinheiro, zona B, urbana, área de 195,27m2. confron 
tando ao norte, 27.22m. com uma rua projetada; ao sul, 27m com terre 
no de Gema Cavalca; a leste, 5,50m, com o Patrimônio Municipal; ac 
oeste, 9,00m com uma rua projetada. Requerido por Gema Cavalca- 
Req. n 1.370 de 24-6-63. - Preço minimo Crí 300,00

.t ^  terre° 08 arrematados por esta concorrência só poderão ser 
Escriturados após 0 pagamento do total de seu valor em dinheiro à vis-
monno 9O0/°’aPara 8er ,válldo 0 laQce, ser feito um depósito de pelo 
menos 20% do seu valor, no ato da arrematação. P 1

_ , Nos T f rmo8 do parágrafo único do art. I o da Lei n° 110 os 
méntos o^dL ic o ? rn n fCOmf e* Ce88°  r?8ultante de mudança de ’ al
que no ato da arrem»/0;! ante8, ,terg°  direito de preferência c que no ato da arrematação se sujeitem ao maior preço.

bora pagos integ^almente « '  da mesma Lei. os terrenos adquiridos, 
após “ r e8Crl,uradoe tr‘ “ w  1301

dos. as^essoâs^ue, 7m7ón7oràrêncria?ata!:5C’ d° S excessos ora 0,6 
lotes ou excessos e não tenham ?»m • .anteriore8- tenham arrema

Quaisquer reclam*pnpaniT>ClVni)rid08 08 compromissos assum 
das em petição ao Sr. Prefeito Pdentln°?8 * °  le 'lâ°  deverão ser dl 
ta (30) dias da data da arrematação1 d°  PFaZ°  ,mProrro?ável de

deverá apresentar0redam^ão^Tríte 8abre..08 terrenos ora oferec 
Quaisquer reclamações anrl 8 í ° , dla 2/ julho de 1964‘ 

poderão ser apreciadas em iui^>P ê8entadas aPÓ8 os prazos acim 
Nos têrmos do art s» Ho t •

correrão por conta dos adquirentes* °° 110 &S de8Pesas de Eecrl

A8drURe1spUp/seeVretaSr0iaSa ^
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prefejtura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

Edital de concorrência pública para arrematação de
terrenos do Patrimônio Municipal (excessos)
De ordem do senhor Prefeito Municipal fica aberta concorrência 

pública, com o prazo de 20 (vinte) dias de acordo com a Lei n 
de 25 de setembro de 1956, de excessos de terrenos que serão otereci- 
dos em leilão e vendidos a quem mais der acima do mínimo estabelecido, 
no páteo da Diretoria de Obras e Viaçfio, junto ao edifício da Prefei
tura. no dia 3 de julho de 1964, às 14 horas.

Os excessos ora oferecidos são os abaixo descritos:

LOTE N’ 1 - Bairro Conta Dinheiro - zona B, urbana, proximi
dades Coral - área 128,57m2 confrontando ao norte com 28m com o Pa 
trimônio Municipal; ao sul, 27,90m com terreno de Boaventura de Souza 
Filho; a leste. 2,70m com o Patrimônio Municipal; A oeste, 6,50m com 
a Rua Prudente de Moraes. - Requerido por Boaventura de Souza Filho 
Req. n 1.854 de 26 8-63. - Preço minimo Cr$ 500,00 p- metro quadrado

LOTE N‘ 2 - Proximidades da Avenida Presidente Vargas zona 
B, urbana - área de 294,60m2, confrontando ao norte, com 38m com 
terreno de Antônio da Costa Maciel; Ao sul, 40 50m com uma rua pro
jetada; a leste. 7,50m com uma rua projetada; ao oeste, também 7 5<>m 
com terreno de Mancilio Cardoso Sobrinho. Requerido por Antônio da 
Costa Maciel - Req. n- 812 de 25-3-64 - preço mínimo Cr$ 500,00

LOTE N- 3 Conta Dinheiro - zona B, urbana - área de 351m2, 
confrontando ao norte, I3m com quem de direito; ao sul, 13m com quem 
de direito; a leste, 27m com terreno de Augusto Kirchner; ao oeste, 27m 
com o Patrimônio Municipal. Preço minimo - Cr$ 500,00

LOTE N‘ 4 Conta Dinheiro - zona B, urbana, área de 35lm2 
confrontando ao norte, com I3m com quem de direito;|ao sul ’13m com 
quem de direito; a leste, 27m com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 
27m com terreno de Elcir João Savaris e Zeni Savaris. Preço minimo
Crí 500,00

LOTE - N°, 5 - Conta Dinheiro, zona B. área de 239,50m2, con
frontando ao norte, com 11 50m com terreno de Saturnino Nunes ao sul, 
ll,50m com terreno de Madruga &  Filhos; a leste, 21,90m com terreno 
de Maria de Tal; ao oeste, 19,80m com o Patrimônio Municipal. Prêço 
mínimo Cr$ 250,00.

LOTE N' 6 Morro do Pôsto, zona B, área de 400m2, confrontando 
no*norte, com 15 70m afastado da Estrada que conduz para São José do 
Cerrito; ao sul, 660m com o Patrimônio Municipal; a leste, 36.80m com
0 lote n- 182: ao oeste, 40m com terreno de João Maria de Tal, Prêço 
mínimo Cr$ 200,00.

LOTE N' 7 Varzea, zona suburbana, área de 134m2, confrontan
do ao norte, com 2,00m com uma rua projetada e mais lOm numa linha 
Quebrada com terreno de Maximino Zonta; ao sul, 12m com quem de 
direito; a leste, 30m com o Patrimônio Municipal; ao oeste. 7,40m com 
terreno de João Batista Luz e mais 22,60m com terreno de Maximino 
Zonta Prêço mínimo Crí 200,00.

LOTE N- 8 - Conta Dinheiro, proximidades da Ponte Grande, zo
na suburbana, área de 606,35m2, confrontando ao norte, com 51,90m, 
com terreno de Orlando Schmidt: ao sul, 4,00m, com o Prolongamento 
da Rua 15 de novembro e mais 51,50m com terreno de Pedro Madruga; 
numa linha quebrada; a leste. 53.30m com o Rio Ponte Grande; ao oes
te. 5.60m com o Patrimônio Municipal e mais 42,60m com terreno de Pe
dro Madruga. Prêço mínimo - Cr$ 200,00.

LOTE N‘ 9_- Conta Dinheiro, zona B, área. de 186,3om2, confron
tando ao norte. 11,50m com terreno de Osalte de Oliveira; ao sul, ll,50m 
com quem de direito; a leste. I6,20m com o Patrimônio Municipal; ao 
oeste, 16,20m com o Patrimônio Municipal Prêço mínimo - Cr$ 200.00.

LOTE N’ 10 - Conta Dinheiro zona B. urbana, área de 299m25. 
confrontando ao norte, 24,10m com o Patrimônio Municipal: ao sul, 
23.10m com terreno de Argemiro Souza; a leste, I5m com o terreno de 
Ivo Chilich; ao oeste, I0.70m com a Rua Campos Sales.- Requerido por 
Ivo Chilich - Req. n- 2262 - de 16/10/63 - Prêço mínimo Crí 300,00.

LOTE N 11 - Rua Mal. Floriano, Esq. com a rua São Joaquim, 
prox. Cemitério Cruz das \lmas, área de 370,50m2, confrontando ao 
norte, com I7m com a Av. Marechal Floriano; ao sul. I3m com terreno 
de Raul C. Arruda; a leste, 28m com terreno de Melice Angeliero; ao 
oeste, l8m com a continuação da Rua São Joaquim - Requerido por 
Melsi Angelieiro - Req. n- 416 de 20/2/63 - Prêço minimo Crí 1.500,00

LOTE N- 12 - Rua São Joaquim, zona B, urbana, área de 27,30m2 
confrontando ao norte, com 6.50m com terreno de Eva Tereza Casa- 
f rande; Ao sul 6,50m com terreno de Adão P. Oliveira; a leste, 4,20m 
com terreno de Adão P. Oliveira; ao oeste, 4,20m com o lote n 187. Re
querido por Adão Pereira Oliveira - Req. n- 2067 de 20 9 63 - Preço 
minimo Cr$ 500,00

LOTE N- 13 - Morro do Pôsto, margem da Av. Carahá. zona B,
1 rbana, área de 128.60m2,confrontando ao norte, com 9,oOm com terreno 
de Sebastião B. Vieira; ao sul, 9,l0m com o Patrimônio Municipal; a este,
13,50m com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 15m com o Patrimônio 
Municipal. Requerido por Sebastião Bernardino Vieira - Req. n- 610 de 
14-3-63. - Preço minimo Cr$ 500,00

LOTE N 14 - Proximidades do Morro Grande, zona B, urbana, área 
de 95m2, confrontando ao norte, com 9,00m com terreno de João M.
1 spindola e Patrimônio Municipal; ao sul, llm, e mais lom numa linha 
quebrada, com terreno de Henrique Mendes Ouriques; a leste, 6,20m 
com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 22 40m com terreno de Brida 
Maria Ribeiro. - Requerido por Hercilio Mendes Ouriques. Req. n' 2282 
de 22-10-63 - Preço minimo Crí 200,00

LOTE N- 15 - Varzea, zona suburbana, forma aproximada de 
um triângulo, área de 127,50m2, confrontando ao norte,'vertice do triân
gulo, ao sul 4,70m com uma rua projetada; a leste, 50m com terreno de 
Antônio Edésio Muniz; ao oeste 50m com terreno de Almerinda Madru
ga dos Santos Requerido por Almerinda Madruga dos Santos - Req. n- 
1650 de 29-7-63 - Preço minimo Crí 100,00

LOTE N- 16 - Bairro Conta Dinheiro, proximidades Bairro Coral, zona 
B, urbana, área de 158m2, confrontando ac norte, ll,40m com quem de 
direito; ao sul, 5,8()m com terreno de Walmor Buratto; a leste. 47,60m 
com terreno de Flávio Burigo, íWalmor B. e Ervino Córdova; ao oeste, 
4m com o Patrimônio Municipal numa linha quebrada com terreno de 
Walmor Buratto. Requerido por Walmor Buratto - n’ 1979 de 30-10-62 
Preço minimo Crí 500.00

LOTE N' 17 - Conta Dinheiro, zona B, urbana, área de 136,85m2 
confrontando ao norte, I2m com terreno de José Medeiros; ao sul, 
12m com terreno de Alcides Stefani; a oeste, 10,8õm com o Patrimônio 
Municipal; a leste 12m com o Patrimônio Municipal Req. p- Alcides 
Stefani - Req. n' 2.126 de 27-9-93 - Preço minimo Crí 500,00

LOTE N‘ 18 - Proximidades do Bairro Coral, zona B. urbana, á- 
rea de 180,74m2, confrontando ao norte, ll,40m, com quem de direito; 
ao sul, ll,40m com terreno de Domingos Debarba a leste, 15m com ter
reno de Walmor Buratto; ao oeste, 17,25m, cora o Patrimônio Municipal 
Requerido por Domingos Debarba - Req. n- 1833 de 21/8/63 - Prêço mí
nimo - Crí 5CO,Oo.

LOTE N- 19 - Proximidades da Igreja São Judas Tadeu, zona B, 
área de 32,85m2, confrontando ao norte, 36,30m com terreno de Ivo Monn; 
ao sul, 36,70m com o lote n' 20; a leste, 0,80m, com terreno de (Estefano 
Waltrick; ao oeste, l,00m com a rua São Joaquim. Requerido por Ivo 
Monn Req. n- i .819 de r/10/62. Preço mínimo Crí 1.000,00.

LOTE N- 20 - Proximidades da Igreja São Judas Tadeu, zona B, 
área de 161.48m2, confrontando ao norte, com 36,70m com o lote n- 19; 
ao sul, 37,50m com terreno de Elza Schlischting; a leste, 2,55m com ter
reno de Estefano Waltrick; ao oeste, 6,30m com a rua São Joaquim. Re
querido por Ivo Monn - Req. n- 1.819 de r/10/62 - Prêço mínimo Crí ... 
l.'XJO,00

LOTE N- 21 - Parque Jonas Ramos, zona A, urbana, área 98,48m2, 
confrontando ao norte, 9m com o Parque Jonas Ramos; ao sul, 8,90m 
com terreno de Maria dos Prazeres Amorim Ortiz; a leste, ll,95m de 
Afonso Ribeiro; ao oeste, 10,25m com o Patrimônio Municipal. Requeri
do por Ângelo Rosetto - Req. n‘ 2046 de 17/9/63. Prêço mínimo Crí . . *
3.000,30.

LOTE N- 22 - Parque Jonas Ramos, zona A, urbana, área de 
98,96,75m2 confrontando ao norte, com 9,25m com ?o Parque Jonas Ra
mos; ao sul, 9,25m com terreno de Ângelo Rosetto; a £leste, l lm  com o 
Patrimônio Municipal; ao oeste, 10,72m com gterreno de Darci Ribeiro. 
Requerido por Ângelo Rosetto - Req. n- 2046 de 17-8-63. - iPrêço míni
mo Crí 3.000,00.

LCTE N‘ 23 - Conta Dinheiro, zona B, Urbana, área de 349 58m2 
confrontando ao norte, 23,40m com terreno de Ângelo Búrigo; ao sul, 
24,50m com o Patrimônio; a leste, 15m com o terreno de Manoel Cândi
do da Rosa; ao oeste. I5m com a Rua Campos Sales. Requerido por Ma
noel Cândido da Rosa - Req. 2.160 de 1-10-62 - Prêço mínimo Crí 300,00.

LOTE N 24 - Conta Dinheiro, zona B, urbana, próximo ao Coral 
com área de 279,72m2, confrontando ao norte 24,50m com o Patrimônio 
Municipal; ao sul, 24,10m com o Patrimônio Municipal; a le ste, 12m 
com terreno de Gustavo Dorow; ao oeste, ll,60m com a rua Campos 
Sales. Requerido por Gustavo Dorow - Req. n- 1.968 de 9-9-63 - Preço 
Minimo Crí 300,00

LOTE N- 25 - Conta Dinheiro, zona B, urbana, área de 195.27m2, confron
tando ao norte, 27.22m. com uma rua projetada; ao sul, 27m com terre
no de Gema Cavalca; a leste, 5,50m, com o Patrimônio Municipal; ao 
oeste, 9,0om com uma rua projetada. Requerido por Gema Cavalca - 
Req. n‘ 1.370 de 24-6-63. - Preço minimo Crí 300,00

Os terrenos arrematados por e6ta concorrência só poderão ser 
Escriturados após o pagamento do total de seu valor em dinheiro à vis
ta. devendo, para ser válido o lance, ser feito um depósito de pelo 
menos 20% do seu valor, no ato da arrematação.

Nos Têrmos do parágrafo único do art. I o da Lei n° 110, os pro
prietários de terrenos com excesso resultante de mudança de alinha
mentos ou , únicos confrontantes, terão direito de preferência desde 
que no ato da arrematação se sujeitem ao maior preço.

Nos têrmos do art. 2o da mesma Lei, os terrenos adquiridos, em
bora pagos iutegralmente. só poderão ser escriturados trinta (30) dias 
após a realização da concorrência.

Não poderão concorrer à arrematação dos excessos ora ofereci
dos, as pessoas que, em concorrências anteriores, tenham arrematado 
lotes ou excessos e não tenham cumpridos os compromissos assumidos.

Quaisquer reclamações posteriores ao leilão deverão ser dirigi-
?«Mrqn?J^etI Hfi°.ia(í Sü' Prefeit0’ dentro do prazo improrrogável de trinta (3<J) dias da data da arrematação.
riov„ , Quem se julgar com direitos sôbre os terrenos ora oferecidos 
deverá apresentar reclamação antes do dia 2/ julho de 1964

pode,ao^T2p% c;aS !ir e r w z o Pte8en,a,iae apÓ8 08 p™ ° 8 ‘ clm6 SÍ 

correrão ̂ or^coDta^doe^dqüireDtes.' U °  “ 8 de8pesa8 de E8" 1,Un‘

Prefeitura Municipal de Lajes, em 
13 de junho de 1964

Asdrubal Guedes de Sonsa Pinto 
Resp. p/Secretaria.
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