
Exposição
'_'�""

Alimentação
São Paulo

Nacional de
,Escolar, será em

no Ibirapuera, no
período 'de 19 a 27 de fevereiro

, �

,

Promovida pela Associação Brasileira de Alimen-
'

tação 'Escolar -1 ABAE, com apoio da Campanha
Nacíonal de Alimentação Escolar -, CNAE, do

-

Mi
nistério da Educação e Cultura e a participação do
Governo do Estado, especíalmenta Secretaria de
EdUca'ção, Prefeitura Municipal,' de São Paulo,' Em
presas Particulares, especialmente as fabricantes' de ,

produtos destinados à alimentação escolar, será rea

lizada - a la. EXPO - ABAE/72, 'no Pavilhão da
Bienal, Parque do Ibirapuera, em São, Paulo.

Esta promoção cujo êxito, já está assegurado
pela presença da maioria das Empresas do ramo, se

constituirá na primeira e mais completa exposição
no gênero, já realizada no Brasil e tem por objetivo
estabelecer maior' aproximação entre os executores
do Programa de Educação e. Assistência Alimentar
aos escolares e a Indústria Nacional que reconhece
nesse campo, um potencial de consumo de seus

produtos em grande expansão.

Reconhecidamente, a alimentação escolar contri
'buiu para incentivar o comparecimento e a frequência
do aluno à escola, preservar a suá saúde, resultando,
em aumento do índice, de aprovação.

.Paralelamente à la. EXPO-ABAE/72, deverá ser

realizada o 10.0 Congresso Nacional de Estudos da,
CNAE e a la; Convenção Nacional da ABAE. A
ABAE é uma entidade de Utilidade

.

Pública, criada
com a finalidade de organizar a comunidade para
melhor, apoiar o Programa de Educação e Assistência
Alimentar ao Escolar.

No Brasil, mais de onze milhões de escolares
recebem diariamente li tradicional merenda escolar

que em muitos Estados e centenas de cidades, já se

tornou uma refeição completa.

A Campanha Nacional de Alimentação. Escolar
CNAE atua em' todos os Estados, Territórios Fe-

,
, -

derais, conjugando os seus esforços com os orgaos
de níveis estaduais, municipais e com a comunidade,
trabalhando pela erradicação da subnutrição da

juventude escolar, que tanto o Brasil preserva para
dinamizar o seu desenvolvimento.

C [L [ S C .informa
Diante de reclamos levados ao cohhecimento das

Centrais Elétricas de Santa Catarina, devido as contínuas

interrupções de energia em nossa Cidt;ld�, cem preju�zos
gerais, pelo Chefe do, Poder ExecutIvo, I O· sr. A�cIdes
Schumacher, em resposta, recebeu o seguinte expediente:

';Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A'
,

,Florianópolis, .9 de fevereiro de 1972.

Senhor Prefeito:

Referência ofício, n.? 9, dessa Prefeitura, sobre in

terrupções do fornecimento de energi� elétrica� d�seja�os
informar VOE;sa Senhoria que nossa empresa esta procu

rando, na medida do possível, solucionar adequadamente
todos os problemas energéticos do Estado.

Assim no caso específico desse município,' está
prevista, par�' julho do corrente ano, a concl�são de nqva
subestação, com moderno sistema de proteçao, �ue asse-

gurará a detecção .e confi?ame�to dos
_

defeitos J?��.
alimeritadores, reduzindo aSSIm a ínterrupção do forneci

mento de energia, elétrica.

Na' oportunidade, expressamos nossos protextos de

estima e consideração.

Osvaldo Moreira Douat - Presidente"

Colabore com a Casa da Criança
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FUNPLOC
.

já é
uma realidade

A Fundação Universitária
do Planalto Norte Cata
rinense já se encontra em

plena atividade na cidade
de Canoínhas, no norte
catarinense. Dentro do mais
breve prazo de tempo de- I

verá estar em funcionamento
I

mais uma faculdade de

Administração e Ciências na

cidade de Canoinhas. Conta
a FUNPLOC com o integral
apoio das indústrias e co

mércío daquela cidade, além
do poder executivo e legís
latívo de Canoinhas e outras
cidades vizinhas.

Desta feita ainda Dom
Orlando Dotti, Bispo Dioce
sano da cidade de Caçador
é o grande íncentívador para,
realmente dentro em breve
Canoinhas possa ter uina

faculdade.
'

A FUN'PLQC vem rece

bendo também integral apoio -,
da FEARPE de Caçador.
(Da Imprensa Cat�,rinense)

CAIXA POSTAL, 2

Diretor: Rubens _Ribeiro da SUva
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Benefícios da (OHAB pala
,

quem estiver em dia
A Companhia de Habitação

do Estado de Santa Catarina -
- COHAB-SC ;;_ "Ieva ao co

nhecimento dos adquirentes de
casa própria, que se encontram
em atraso com suas prestsções,
que para se "benefíctarem da

utilização do Fundo de Garantia
do Tempo dê Serviço ou de

recompcsíção de divida, dev:erão
manter-se rigorosamente em dia
com as mensalidades de 1972.

Desta forma i ii Companhia
autoriza a rede bancária arre

'cadadore a receber: 89 prestações
que irão se vencendo no decor
rer desse ano, mesmo que o

adquirente esteja em débito com

prestaçêes dos anos anteriores.

Alerta, ainda, COHA'B-SC que
em decorrência da h-gislação
federal especifica não será ad
mitida a utilização do Fundo de

Garantia, nem qualquer moda
lrdade de recomposição, para os

adquirentes que deixarem de

pagar, . pontualmente, as presta
ções dos meses de 1972.'

Câma�.a Mun. de Canolnhas
.

,
.

Gabinete da Presidência
/

.

João Seleme, Presidente da Câ
mara Municipal de Canoirlha8, cum
prindo as' disposições�ontidas .no

inciso IV, aUnea a, dp artigo 35 do
Regimento Interno la Câmara, co
munica aos ha;bitantes do Município
de

canoinhas,�'
.ff a partir do dia

2 de fevereiro d corrente ano, dará:
audiência pÚb)(c em seu gabinete,
na Sede da ...câm� a Municipal, das

segunda;/u' sextd� feiras, nos ho-
rârios s uintes: \ .

��. 9,30 �s 11,88
, / 14,00 ã:s 16,30

CanÓtnhas, 2 de' fevérelro de 197%;
{

João 5eleme .' 1v
Presidente da Oâmara Municipal

Frequentes roubos de madeires in

tranq�ilizam e preocupam industriais
Mais policiaiS para á r;egl6Q
Tem sido comuns e

- frequentes, atualmente, os

conhecidos roubos de madeira em nossa região, fato que
ocorria, com consequências' das mais desagradáveis, no
sudoeste , paranaense. .

Com o aparecimento da moto-serra, aparelho de
fácil manejo' e transporte para as

�

derrubadas, verdadeira
faca de dois gume, corno já comentou-se, os furtos tam

bém se tornaram mais fáceis.
De 'facílimo manejo como dissemos, chega-se a

uma reserva estranha, derruba-se as árvores e um cami
nhão clandestino se encarrega do transporte para local
-ígnorado. .

As medidas judiciais, válidas e legais, geralmente
chegam tarde é não resolvem.

O fato, então, com prejuízos de vulto para muitas
firmas, foi levado ao conhecimento das autoridades com

petentes para as providências cabíveís,
Um ostensivo policiamento; ,de aspecto preventivo,

parece ser a melhor solução, providência que, já, está
sendo tomada.

O problema, sobretudo grave, foi levado ao conhe
cimento do Governo do Estado, através

-

das Secretarias
de Segurança e Informações e Secretaria da Fazenda.

Assim, os autores. dessa atividade criminosa
devem partir para outrçis' plagas, pois por aqui não

.

-
. I

Iterao mais vez. ' ! V

Você ssbie .que (anoinhas tem ...

I
Um território de 1453 km2 e uma população de 36.005 hebítantesj
Que, desses habitantes, 16.190 residem em zona urbana?
Que, os habitantes da zona rural, aproximadamente 11.000 dedi-
cam-se 8 atividades' agropastoril?

.

I
,

Que no setor tndustríel, entre pequenos, médios e grandes, conta
com aproxímadamente 125 estabelecimentos? E que o número de
estabelecimentos comerciais vsí além de 300? '

Que no setor edução (primário) - entre Grupos Escolares, Escola!!
Reunidas e 'Escolas Isoladas o número éo de 82 estabelecimentos?
Que nesses 82 estabelecimentos matricularam-se 6.377 alunos?
Que no ensino médio 1.0 e 2.° ciclos (1 Curso Científico; 1 Colé
gio Comercial; 1 Colégio Normal; 1 Ginásio Agrícola; 2 Ginásios
orientados pára o trabalho e 1 Gínásío Acadêmico), matricula
ram-se, em 1971, 2.250 alunos? Que no ensino médio o número
de professores era 135 e no ensino prímâno era de 234?
Que Canoínhas tem, nos seus 1.453 km2 mais de 6.000 proprie
dades, sgrtcoles das quais IDais de 3.000 silo exploradas?
Que ,ó número de veiculas (passageiro e carga) vai além de 1.70ü?
Que, com a expressívídade dos números acima, Canotnhes é, ine
gavelmente, o município líder dos 9 que constituem a Associação
dos Municipios do Planalto Norte Catarinense?

/

SESI -:- Serviço Social da lndústria
Núcleo Regional

-

de Canolnbas

Comunicado
o Departamento Regional através do Núcleo de Canoi

nhas, dá continuação a sua expansão neste munícípío,
C.onstituem objetivos principais do Serviço Social da

Indústria, a presJação de assíetêacía direta e indireta a�s empre
gados na indústria e seus dependentes; dando oportunidades de
elevar seu nível educacional, social, e financeiro.

Dentro desse espíríto iniciará em breve os cursos de:
ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIA!S
EDUCAÇAo ALIMENTAR é'
PARTEIRA PRÁTICA

Inscrições durante o mês de fevereiro no Núcleo Regio-
na], na Rua Major Vieira, 640.

•

-

GILDASIO DO S. FRANÇA ..,_ Encarregado
, ..

"

Canoinh'fts 72,

Sensacional
1350 khz
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Ven�e·seLAN�E.-R

Artigos para fuma
.

as, Charutos,
Fumos para C imbo, Palhas "

cigarros, .' arras todas as marcas, 'Su er

Piteiras II anoff", Fumeiras, ou (Chuspas), Ca
'chlmbos, Cigarreiras, Isqueiros, Pedras e Fluido.

Em Papanduva, em frente
a Igreja Matriz, uma pro
priedade com toda benfei··
toria, casa 7 x 8 com uma

data e meia e três alqueires
de terra a um quilômetro
do local.

Tratar com sr. Duarte Teíxeí

'ra, em. Papanduva,o ALMANAQUE DO

PENSAMENTO Música Sertaneja?
Rádio Canoinhas.

. Às 06:00 horas da manhã e

às 05:30 horas da tarde ..
'

está na

Impressora Ouro Verde Limitada·

Quersaberde uma coisa?.

,

E vá hoje m sme, agora mesmo.

Aproveite ',. ssa campanha "Dirija Sem

comprornissçê'. Nós lhe damos o modelo de
Volkswage , .. 'que v. deseja,

E v.

s�
..

,' anda por aí. Teste 'em ladeira,
em reta,.;�ste freio, forque, estabilidade,
manea r Idade, confôrto.

, 'É o ,ho-r passeio. A melhor viagem.
Q .' ndo voltar, v. estará ainda

.

mais .convencido e· que o seu carro

precisa ser Volks ágen.
Para que v. e .su família passeiem o

resto da vida tranqüi mente.
Venha. buscar o se Volkswagen para

experimentar. Oualqüe um dêles. I

O resto, depois ? gen conversa.
.

Vai ser fácil ficar com Volkswagen
que v. cHrigiu. '

•
..

Rua Vidal Ramos, 1195
REVENDEDOR
AUTORIZADO

--- Canoinhas - s'e

Fotocópias em
o CI!���o�R�E�G:!iS�T�.R�O�C�!!!!.,.!d!;e�N�E�R�� A

c. CORTE, iunei do .no
"

FORUM,

PLASTIFICA e FOTOCOPIAS, em apenas

um todo e qualquer documento

que V. Sa. desejar.
�

SOCIEDADE
OPE

aos seus associados ue, na reunião a Diretoria realizada

.dia 16-12-71, foram aprovadas as ovas taxas de mensalí-

dades e jóia para o a de 1972.

Jóia:

Mensalidades: ano, sendo, Cr$ 20,00 por

.,

CARO ASSOCIADO: Esta os trabalhando em seu benefício.
breve vamos inaugurar a

nova cancha de bolão, q e será seu' e nosso orgulho. Não
vamos ficar parados no ano de ci uentenârío da Sociedade,
continuaremos a tuba .ar. Ajude-o s e colabore, colocando
'suas mensalídades e dia: DEPEND MOS DE voca.

.

Pelo motiv da reforma completa e
.,

.sua cancha de

bolão, construçâ de·4 pistas ofícíets, a Soe dade coloca a

disposição dos. ntereseados, os seguintes ma iais:
I '�

8.0pO mil telhas;
2 p' tas de bolão completas, estado de no '�, com

vo a de bolas, quadros de marcação e palít
<. -

.

.�
Os interessados deverão dirigirem-se até sua :'�de

Social ra maiores esclarectmentos.

Canoínhas, 19 de janeiro de 1972.

José J.lmeida Pereira Sobrinho. � Presidente 1

Ajuqe' O progresso de seu

município, .comprando nas

CASAS COMERCIAIS
aqui estabelecidas. \

Seja qual for o tipo de 'cultura
que ocê vai fazer..

arenosas,
oah S/A

Consulte MANAH

Agro Pec
de Pedro Ferreira
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Televisor a cores

muito -procuredo
)

.

Os fabricantes de receptores de televisão a cores

estimam que o estoque disponível - 5 mil aparelhos -
não seja suficiente para atender imediatamente a todos
os pedidos de compra que estão chegando às fábricas.
Mas as indústrias estão se preparando para elevar a

.. produção' e 'até março I esperam ter alcançado 12
mil televisores.

.

O tipo mais barato a ser 'lançado custará Cr$
6.750,OU, havendo mais dois modelos - o consolete e o

consóle i-« que custarão Cr$ 7.200,00 e Cr$ 7.360,00. Na
'opinião dos fabricantes, esses preços não podem

.:

ser

rebaixados agora, em vistas das taxas de importação que
pesam sobre 20% dos, componentes estrangeiros que.
ainda entram na fabricação dos aparelhos.

,---------------------------,

(O
. \

ÇADOR DE S

APRESENT -:-

- cenauea 14 anol

h - eensure livre

produção em cores:

15 Forcas um, Assassino

DiA 14 Ano.

A

DIA' 19, lábB o • a. 20,15 horal

DIA 20, d� ngo, em matinê • a. 13" h - cena, livre
\

�is uma super produção" de
Walt Disney toda colorid, :

Drama do
DIA 2 ,domingo. em trê. le.lõe.: a. 16, 19 e 21,15 hora.

Amargo Sabor da .Vinganca
Cinemascope Technicolor.

'

Aguardem para muito brevei

Os Comandos Cinémascope Technicolor

,------------------__--1

Curso Preparatóri'o
para . Concurso de
Auxiliar deEscrita do
Banco do Brasil SIA
Início previsto para 2a.

quinzena fevereiroj72. Ins
crições: Tratar com Gerson
Irandír Kõhler ou Luiz
Scheuer na agência local
do Banco do Brasil SIA,
fone 190.'

Suspense?
Assim Aconteceu.

As 12,30 horas..
,

Canoinhas, força nova em rádio

R· ('l. "Iegistro _.II V I

Sebastião

Fest!'jt' a data grata de seu

,

ente querido.
Dlsrtemeute às 14 hores:,

Gentilezas •

•ANOINHAS,
, força total em comunicação

CONVITE MISSA

1.0 fale.ci�ntQ
R, .

' os, filhas, noras,
pa c amigos para a

nto seu inesquecível

VVA. SALlME

de fevereiro, às 18i30 horas,

I

eterna gratidão.
Família Zattar

nde-se/
,

.. if'0'
- ,�/

Vende-se instalaço
'

de laá onete, constante de:
Um balcão (copa) todo �/

..

órmica, com 2 m de

vitrine, 3,30 m de câmara fri 'fica e pia de aço inox.
(medida total do balcão 8

Uma prateleira laqueá �

balcão de fórmica e
,
nho

,

Um fogão a gás ,."

.

4 bocas e chapa.
,.,j,
,

pinho.

sobre

Vinte 'e qua' o cadeiras metálicas estofadas.

Uma estuf ara salgadinhos,
pia de cozin a e outras miudezas.

Preço de ocasião - Tratar com LAURO' GÜNTHER
na Agência de Estatística. ln

Câmara un"icipal de Major Vieira

Comunica . ei�ão e

assim
Aloecir Vei

íee-Presíd. : João Alfredo B
.

1.0 Secretário: Alfonso Sobczek "'-....
.......

2.0 Secretário: Albino Goncíoroskí ",

ADQUIRA ,O

Almanaque . do
SEU

Pensamento
na Loja

lmpressore Ouro
da

Verde limitada

Publicação Oficial

Municipal
Decreto N., 3'

09/02/72
Alcidel Schumecher, Prefeito

Municipal de Canoinhas, 00 UIO

"Tde .ual atribuiçõe., e de acordo
.oom o artigo 9.° da Lei D. 954, �

Ir 7-U-7Q•.
DECRETA:

Art. 1. - Fica
ta do saldo ori o do exercício
anterior, o c' to especiel de Cr$
20.000,0, ettioado à cFundação
Uoiveraitâria' do Planalto Norte'
€atarioeDle, - FUNPLOGIt.

Art. 2, Elt� Decreto entra

da

'oinhas
em vigor Da data de
cação. revogadaa ai

e otrário.

Considerando os festejos car

navalescos no corrente ano,

DECRETA:
,Art. 1. - Fica considerado

ponto facultativo Das reper-ticões
municipais, 08 dias 14, 15 e 16
do corrente mês, este último

a8 1� hora�.
Art. - Eete Decreto entra

ata de 8U8 publí ..

Antonio Souza
Dir. Adm.

Canoínhee,
de 1972.

Ass. Alcides Schumacher.
Prefeíto Municipal

Ass. Antonio Souza Costa
Dir. Adm. '

Decreto H. 37S, de

10/02/12
,Alcides Schumacher,' Prefeíto

Municipal de Canoinhas, no uso

de sues atribuições, etc.
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Juízo d,e Direito da Comarca de Canoinbas -

Citacão
� -

ALDO BAT���el���: .�?��m !.o��m�
Canoinha!i. Estado de cesos de ptivação da posse do v dadeieo proprie- '

a Lei. etc. tário do título, compreendendo, pois, o vocábulo.
extravio, o furto, o roubo, e retenção ilegítima;
Por sua vez. Carvalho de M\lI donça, entende que
por extravio, se reputam �i:JeSC"minbo ou perda
e a 8ubtfllção fraudulenb. '

o título (cTra'tado»,
vol. V. 2a. parte, n,? 893) Essa, poís, a melhor

inteligência do di8P08iti:�0 legal E'ID questão,
isto é, a extensão d:trocesso anulatório 008,
casos de furto ou rc o do titulo, tanto maia

porque, como argum
'

ta Supino (apud. M. Tôr
res, loco cít.), sendo lo furto geralmente menor,

a culpa do prOPri1ário, -

com ma�8 razã� deve

�e��a:i���e�l:, ���.f8�:;n :�!:�aola�:."l�;��: '

processos não df,em ser opost�s maiores óbices,
porque como

fmbr�
Carvalho de Mendonça,

(op. Cito n.? S ), o primeiro despacho judicial
sendo simples ente acautelatório, não estabelece
direito definifivo em favor de quem se 'diz p�i
vado do tit1jlo, tanto assim que entende êle nBO

haver necelsidade de prova rigorosa da pro
priedade efdo extravio ou destruição do titulo,

bastandyr:'rova. que,
persuada o Juiz da

ver�8,de dos f tos afirmados» (AC. uno da 6a. Câm.
do T. J do D.F.. em 22·11-35, 00 agra. de pet.
n.? S761 reI. bes. Edgard Costa, in, «Rev. Dír ,

Com.» vai. 6, pgs, 56; cRev. Direito», vol. 119,
pg. 211). VI - Também vale o comentário no

que �iz respeito �o, cheque, como se infere dtl

d;T:C"
ão do Tribunal da Justiça de São Paulo,

e S de agosto de ) 958 (Repertório de, Jurisp.
d ce-i Comercial) 1961/vol. 3, tomo II, pg.
6ls n.? 603), VII - Em face do exposto, requer
le ao MM. Juizo se digne: (a) determinar a

citação da emitente e única obrigada, Da. Maria
de Lourdes Sachwech, domicilir.da em Canoí

hEIS, Estado de Santa Catarina; (b) determinar
intimação dos editais a que alude o art. 36

d Lei Cambial, através do [ornal oficial do

E ,ado, de um pertódíco de grande circulação
SUa 9fixaçã'o nos lugares de estilo; (c) em

fin julgar procedente à ação anulando os

títul s e valendo a decisão como titulo hábil

pare s requerentes exercerem as ações � me

didas ue lhe garantam o pleno recebimento
dos V8 ores pelos mesmos representados. Na

hípótes dE'! o MM. Juizo decidir conveniente
se faça' instrução probatória, os requerentes
protesta por todo o gênero de provas err,

direito a itidas. Valor da ação: Cl $ 50.000.00
(cinquenta mil cruzeiros). N. Termos P. Defe-
rimento. noinhas, OS de julho de 1971. (ae)
pp. Hilton itzmano· OAB - 2IU2-A - se.
Está devida, ente selado. DESPACHO DE FLS.
15: «Vistos,

.

ra despacho: a) primeiramente
1. Dígam os a tores se pretendem, cu não, a

citação do Ban o' do E"t�do de Santa Catarina

�ara que este ão pague o cheque emitido

pela ré e descrH à9 fls. 3; b) em sequência
1. A ré Maria Lourdes Sachwech é a

única obrigada pe s promissórias descritas às
fls. 3, pelo que nã, é necessária a citação de

co-obrigados para o' orem contestacão, já que
,inexistem; 2. Citem se por edit&r,-os, terceiroE',
incertos e não sabid ,DETENTORES' dos títu
los (cheque e notas omi@sórias) constsntes da

relação de fls. 3, para que apresentem neste

Juizo de Direito os re ridos títulos, DO prazo
de três méses. O praz começará a correr 8

partir da publicação do ,edital no Diário Oficial
do Estado (Diário ds J tiça), �onforme o § 1.0
do art. 36 do DLei 2044 08). O edital será afi�
xado no lugar de !!ostum , publicado uma vez

no Diário Ofici61 dó Esta o (Diário da Justiça�
e duas vezes no jornal lo 1. Intime· se. Canoi-

�ha8. se,' em g de nove bro de 1971. (as�
Nicanor Alexandre Ramos. uiz Substituto, em

exercicio». Para os devidos s, mandou o MM.

Juiz d@ Direito, expedir o p sente Edital, que
na forma dá lei" será afixado o lugar de cos

tume e publicado uma vez D "Diário Oficial

do Estado" e duas vezes no j nal local "Cor

reio do Norte". O QUE CUMP A. Dado e pas
sado neste cidade de CaDoin s, Estado de

Santa Catarina, aos primeiro d s do mês de

fevereiro de mil, novecentos e et4mta e dois

�1972). Eu Zaiden E. Seleme,

prazo
o DOUrOR JOSÉ G
de Direito da Comarca
SaDta Catarina. na forma

FAZ SABER aos q o presente Edital
de Citação virem, ou dele nhecimento tiverem

que, por este Juízo e Cartór , ae procesaam os

termos da Ação de ANULA ÃO DE NOTAS
PROMISSÓRIAS, autuada 80 o n." 5.506, mo-
vida 'por W. Ribas &. Fil Ltda., contra'
Maria de Lourdes Sachwech, ficando citados,
OI terceiros, incertos e não sabidos, ETENTORES
dos títulos (cheque e notas premis rias). para que
epeesenéem oeste Juízo de Direito, os referid"s
títulos. no prszo de três C3) meles. contar da"

primeira publicação, de acordo com a petiçllo e

respectivo despacho, a seguir transcr 011:- Exmo.
Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Cíve' de Canoi
nhas, ,.. W. Ribas &: Filho Ltda., p SS08 jurí
dica de direito privado, com sede e, Timbé,
Munidpio de Santa Cecília, Estado de • nta Ce
tarina, e José Thomazoni, brasileiro, casado,
industrial, residente e domiciliado em ritibe,
Estado do Paraná. por seu advogado (com escri
tório na Rua 15 de Novembro n.O 270 - 2.° a dar),
vem. pela presente, com o devido eca"tam nto,
expor e requerer o que segue: I· Em dat de
10 de maio de 1971. 011 requerentes contrata'" m
cem Da. Maria de Lourdes Sachwech, brs i
leira. viúva, industrial, residente e domiciliada e

Canoinhas. Estado de Santa Catarina, a venda d
mil dúzias de madeiras a varrer, pelo preço de
cr$ 70,00 (setenta cruzeiros� a dúzia de 168 pés.
II - Como pagamento 08 ora requerentes recebe
ram, no ato a importância de cr$ 10.000,00 (dez
mil cruzeiros), ficando o restante • ser pago de
conformidade com o seguinte esquema: Em 17 de
maio de 1971 • cr$ 10,000,00 (dez mil cruzeiros],
Em 30 de maio de 1971 - cr$ 10.000.00 (dez mil
cruzeiros). Em 6 de junho de 1971 - cr$ 13.000,00
(treze mil cruzeiros); Em 6 de julho de 1971 -

cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros). Em 6 de agosto
de 1971'. cr$..11.000,00 (onze mil cruzeiros). Em
6 de aetembro do 1971· cr$ 6.000,00 (seis mi

c,ruzeiros).
Para pagamento da parcela, com

�,e.cimento assinado para 17 de maio de 1971 a

compradora eatregou um cheque ao portador. ' i.
tido cont,ra o Banco do Estado de Ssnta Catl inaS/A no valor de cr$ 10.000.00 (dez mil cruz aros).
As demais parcelas eram representadas por notas

promi!ls6rias de emi ..lão de Maria de ,ourdes
Saebwech, III - Os títulos acima referidos cheque
e as aotas promi!l86rias�. encontrevam- se o esta
belecimento comercial de José Thoma oni, em

Curitiba. na Rua João Bettega, 909,

tO
tão. quan.

do o cofre, em que estavam guardados foi objete
de roubo. no dia 13 de maio de 197, como se

comprova pe!as certidões (anexss à resente, por
fotccépia). fornecida pela Delegacia e Furtos ei
Roubos de Curitiba, onde está, om minúcias,
rt!latado o eve'nto criminoso, IV. Lei Cambial
(n.o 2044 de 31 de drzflmbro de 908) que defi
ne ia letra de câmbio e a no a promiss6ria e

regula as operações cambiai.. d' põe em seu art.
361 eJustificando a propriedade o extravio ou a

deatruição total ou parcial da etra, descrita com

clarez� e precisão, o proprietár' pode requerer ao

Juiz éompetente do lugar do agamento, na hipó.
tese de extravio, a intimaç o d'o sacado ou do
aceitante e dos co-obrigado para não pagarem a,
aludida letra e a citação o detentor para apre
sentá-Ia em Juízo. dentro o prazo de três mesel.
e DOS casos de extravio destruição, a citação
dos co-obrigados para, op rem contestação firmada
em defeito de forma do título 00 na falta de re·

quisito essencial ao e ercício da 'ação cambial.
Estas citações e intima õel devem sef feitas pela
imprensa, publicadas o jornal oficial do Estado
e no Diário Oficial p a o Distrito Federal, e nos

perÍCldos indicados p lo Juiz, além de fixados nos

lugare" de estilo na bolsa da praÇa do paga.
mento». 011 credore já tomaram a providência do
art. 36, § 7.° da ei Cambial, faz�ndo o aviso
imediato do ennt à emitente. V - Vale invocar;
a decisão do Tri nal de Justiça da, Guansbara.
flm 22 de novem to de 1935, pelo voto do Des.
EDGAR COST que pedimos venia para tran••

crever: «O Dr. agarino. Tarres. porém. em pa-
recer sobre u caso de retenção ilegítima, de

promiss6ria8. publicado os cRev. de Direito»,
82547, auste a do forma convincente, com funda.
mento na ei e no Cóél., Civil. na doutrina e

legisla()ilo eltrangeiras, que o processo anu!at6rio
nilo é somente aplicivel ao descaminho propria
mente dito, perda ou lumiço, que é o leu aentido

Santa -Catarina NOVENA PODEROSA

MENINO JESUS DE PRAGA

AO

com 'o

Céu e terra passarão mas minha palavr� não p�ssara.
Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mae, confio que

minha oração seja ouvida. (MENCIONA-SE O PEDIDO)

Reza três (3) Ave Maria e duas (2) Salve Rainha.

Em casos urgentes, às 15 "horas.
receber alguma graça deve publicar .esta novena.

pI I. 'P. S. F.

Ó Jesus que dissestes: "peças � receberãs, procures
_

e

acharás". Por intermédio de, Mana, vossa Sa�rada �ae,
bato 'e procuro e vos rogo que minha prece seja atendida.

(MENCIONA-SE O PEDIDO)

O Jesus que dissestes: "tudo que pedi:es a me� Pai em

meu nome' ele atenderá". Por intermédio de �arla, vossa

Sagrada Mãe, humildement� rogo .ao vosso PaI em vosso

nome que minha oração seja OUVIda.

(MENCIONA-SE O PEDIDO)

Rádio é Canolnbas

Quem

Publicação Oficial da

Municipal
Sta. CIL.&..IE: ......

Canoinhas,

Fica assim constituída
a partir de 1/1/72:

Presidente: José' onifácio Furtado

Coordenador Geral: Ma
,.

Lovatel Pires

Secretário Executiv Lu ' mila Bojauki
Enc, de Assuntos . Ivan' a Schívínski
Enc. de Props ria e Divulgação: Hilde' rdt Thiem
Conselho Co nitârío: Nivaldo R der, Frei

ller, João Seleme, Fléríde I. Bitt court e

rhy Seleme.

de 1972.

Ass. Antonio Souza Costa
Dir. Adm.

Ass. AI fies Schumacher
efeito Municipal

VENDE-SH O maior desfile musical,
de todos os tempos.

,Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72
Sensacional

Rádio Canoinhas

Uma chácara com um

alqueire e me�de terreno,
com-cou se;;vcasa.
Trata}" em José Elias de

Oliveíra, e� Vista
/'

(T..aunay)...

C��_Irês Barras
Vend,e-se um�....e' sa situada na Avenida Boa Vista,

em Três Barras "'-Otimo ponto comercial.

, Ttãt�m Guita Federmann, na Avenida Iguas: Ú./

612, apartamento �6 - Curitiba.

Em

sentante para a re
.-

Agora, Adubo Inseticidas Manah, 'r�ta-
fábrica a preços de fábrica\.'

Rua Paulà Perei,ra, 787

subscrevi.

Para avisos e anúncios: Para seus impressos
PROCURE

Impressora 'Ouro Verde
A casa :ios bons serviçoS'

Utilidade Pública.

1 Diariamente às 12:10.

JOSé Geraldo. Batista
.

Direito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Publicação, Oficial da

Prefeitura Muni�ipal de Canoinhas,

,

I

de janeiro de 1972.

Departamento de Viação e

,E D I T A L
conformidade com ° Art. 276 do

�unicip8l, o ID. V. 0., publica mediante o prese e Edital, os

elementos ft.rentes a Taxa de Melhoria, sobre a 'avimentação
asfâltíca da àlte .da Rua Paula, Pereira. compree, dida entre 9

Rua Getulio �arg8s e 24,00 metros além- da Rua Eu ' ênío de Souza.

a) Memo,ial descritivo do proieto
A pavi entação da parte .da Rua ' Paula' Pereira acima

descrita, será a áltica. A base será conveniente ente preparada.

·A camad asfáltica fsr-se-â depois de
sobre um colchão de material de sub-base (m
brita e areia.

1 - Maqu ário e veiculas
2 - Sub-b se (inaledo)
'3 - Brita'
• - PÓ de
'5 - Areia
6 - Emulsão asfáltica
7 - Mão de bra

5" por m2
2 '/7 por m2
'li17 por m2
,29 por m2

,35 por m2

,12 por m2

/0.68 por m2

c)
1 - Meq. e veiculas
2 - Sub-base (moledo)
3 - Brita
4 - ;PÓ de brita
5 - Areia
6 - Emulsão asfáltica
7 - Mão de obra

; 13.794,96
6.512,76
19.703,16

796.92
961,80

5.825,76
1.868,64

49.464,00

Luiz l'e,nando l'uck

Departamento 'd Viação e Obras

e quatro cruzdros)
\ /

lcides Schumache,.
"

refeito Nr,unicipal

edeDeparta
de 1972.Canoinhas, O

EDITAL
De cODformidade com o Art. 276 do

'

dig� Tributário.

Municipal D. V.O., publica mediante o pres@nt Edlt�l, os el�
mentos r erentes a. Taxa de Melhoria, sobre pavI�ent8çao
asfáltica a parte da Rua EQ�ênio. d.e Souza, com reendlda entre

as Ruas aula Pereira e MaJor Vieira.

a) Memorial descritivo do projeto
A pavimentação da parte da Rúa Eugê.nio Souza aci-

ma de crite, será asfáltica. A base será �onveD1ente�ente prepa

rada. A camada' asfáltica far-se-á depoIs de consobda�a a base

sobr um colchão de material de sub-base (moledo), brita, pó de

brit

5.764,96
2.721,70
8.234,03
333,G4
401,94
780,91

2.434,60
20.671,18

02/m2
,371m2
7,17/m2

i 0,29/m2
0,35/m2
2,12/m2
O,68/m2

,

18.00

c)
1 - Maq. e veículos
2 - Sub-base
3 .. Brita
4 - PÓ de brita
5 - Areia
6 - Emulsão asfáltica
7 - Mão de obra

Total do. custo da o

5,02
2,37

d) Parcela do custo da obr 'Ilser inanciada pela contribuição
1 - Prefeítura Municipal d j6anoinha - 383,80m2 de

pavimentàção a 18,0'0 m2
.

2 '- Antonio Nícollezzí - ,77 ,20m2 de pa
a 18,00 o m2 }

3 - Elizabeth Tischler : 105,60m2 de
a 18,00 o m2 ,

4· Antonio Scopel- 8' m2 de pavimentação 8 18,00 o m2
5 - Heínz Fischer - 00m2 de pavimentação 8 18,00 o fD2
6 - Alexandre Blo ld - 96.80m2 de pavimentação

a18,OO,o/l
"

7 � Laurecy Pt' ,'" r - 1l0,00m2 de p�vimt>ntação
,asfáltic8 �18.00 ° m2

I
,

;iT O/T A L
'

(vinte mil,' seiscentos e setenta e um cruzeiros e vinte centavos)

Luiz Fernando Fuck "

Departamento de Viação e Obras

6.890,40

4.989,60

1.900,80
-i.584,00
1.584,00

1.742,40

1. 980,00

20.671,20

Alcides Schumacher
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO OFHUAL DA

releitura
Mu ·cip,aI d

Majo Viei
184,

MIGUEL MARÃ , BECIL Pre·
feito'Municipal de

.

Estado de Santa Ca
de' suas ateibuições,
DECRETAR

, '

Art. 1. ,- Fica deter" ado de
acordo com a Lei Or ica dos
Município», art. 16 ', I a. K, o

PONTO DE ESTACI MEN.
TO DE ONIBUS, int m ,nicipal
cu municipal, que tran tam �entro
do perímetro urbano esta jdade,
em SALA, cedida g atuita ,eote,
de prepriedade de S zana B rges,
na Rua Canoinhas.

Art. 2. - To s empresa de
ônibus de trans ortes ceie :vcs

(

que senem es cidade, fi m

obrigados a est ionar seus vel u

los no local desiguado aci a,
atendendo e arque ou dese -

barque de pa
'

Art. 3 ..
- s chegedes e saida

de ônibus, serão obedecidas o

horários ex didoe pelo DETRAM.

Art. 4. Este Decreto entrará
Da data de sua publi
ogadaa as disposições

Major Viei , 24. de janeiro de 1972.

MIGUEL MARAO BECIL

Prefeito Municipal

JUIZO DE

Edital de
D.lREITO DA

-,

Notificação
COMARCA DE CANOINHAS

dos Jurados Sorteados
18) Orlando Müller; 19) Orlando Pirei de Souza;
20� Oelaudo Santi Gatz; 21) Orlando Tremi.
Anim, convida OI cidedãos supra a comparecerem
00 dia 25 de fevereiro próximo, à. 11 horda, oa

laia do Juri, 00 Edifício. do Forum, 2.° a�dar.
Faz eabee outrouim que oa referida 11:llllão lerão
julgado. OI prOceDloa que le prepararem em tem

po. Para conhecimento \ de
, todoa, mandou paliar

o presente que lerá afixado 00 local do costume
e publicado na imprense local. Dado e panado
Deita cidade de Canoinhae, aOI 25 de ianeieo de
1972. Eu, Zeno: Bénedito Ribeiro da Silya, Escri-
vão que o datilografei e subscraví.

'

,

Nieanor Alexandre Ramos
Juiz Subarítuto em exercício

Confere com o original afixado 00 local do costume.
Dou fé. ..

O Escrívão Zeno Benedito Rilreiro da Silva

Diariamenfe às 15:00 b:

Sucesso Noia 1350 Una (sport. Cannin�ense
BOLETIM OFICIAL - L.E.C. - 2/1972

Em I!eunião realizada 00 dia 18 de laoeiro de 1972, oa lede
da Liga, à. 20,30 hora., foi determioado o leguiote:
}.O _ OI clubel deverão pagaI! a Taxa devid& a Liga, relativa ao

mêa de dezembro de 1971, importâocia de Cr$ 15,OO,'oa próxima reunião.

2.° - A próxima reunião da Liga lerá, 00 dia 25. de jaoeiro de 1972, ,

à. 20,30 hcra •• oa lede da melma oa Praça On'aldo dI!! Oliveira.

3.° - Foi frizado que ai. reuoiõel lerã!) toda. ai terçai feirai à.
20,30. horal e, que, OI time. deverão lempre le fazer repre.eotar •

... '

,

'
,

4. ° - O. clube. que aioda não entregaram à Liga, OI' documentol
exigido. para regi.tro oa Federaçãó Catarioenle de Futebol, I'Cópia
da Ata de Fuodação e Eltatutol", ambol em dual via., deverão
fa�el) ,eotrega dOI documeotol acima e.pecificadol, até o dia 01 de
'f�vereiro de 1972.

5.° - FicClu estabelecido que a próxima reunião lerá deter,mioada a

da-ta para 8 realização do Torneio loício Local.

Canoinbas

d) Parcela do custo da obr as' tinanciads pel� contribuição
1 - Prefeitura Municipal de ano nhas - 951,60m2 de

pavimentação a 18,00 o 2 17.128,80
2 - Rafael Boeíng - 96,OOm2 de imentação 818;00 o m2 1.728,00
3 - José F. Scnmidt-82.00m2 de avírnentação a 18,00 o m2 1.476,00
4 - Raul Rosa - 82,00m2 de pav entsção a 18,00 o m2 1.476,00 O Doutor Nícanor Alexandre Hemos, Juiz Sub••
5 - João Hansen - 84,00m2 de p tmentação a 18,00 o lri2 1.512,,00 tituto em exercício da Comarca de Canoinha••

'

6 - Darcy Wiese-120,00m2 de ,a imentação a 18,00 o m2 2.160,00 Estado de Santa Cata rins, na forma da Lei, etc.
7 - Adolar Wiese - 40,00m2 de p vímenteção a 18,00 o m2 720,00 FAZ SABER " todo. quantos o presente
8 .,' Dr. Rivadávia R. \Corrêa 8 ,00m2 de pavimentação virem, ou dele conhecimento tiverem que, prece-

a 18,00' o m2 ,

' 1.440,00 'deodú 80 sorteio dOI Jurado. que irão servir na
9 - Edir Kammradt- 64,00m2, e pa ímentação a 18,00 o m2 1.152,00 la. Senão Ordinária do Tribunal do Juri da Co.
10 - JaimeSelem@(Dr)-54,OO ,

2 de p vímentação a18,oo om2 1.152,00
marca, a t/ar início no dia 25 de fevereiro prôximo .

11 - Maria de Fátima Cuba, - 80,0 m2 de
eotraote, foram lortea{io., OI cidadão. leguioteli:

pavimentação a 18,00 o m2 1.440,00 1) Ervino Kelloer; 2) Fernando Freiberger; 3)
12-Dr.R�neauCubas-124,0 m2depa imentaçãoa18,ooom2 2.232,00

\ Guid,o Josê Jantsch: 4) Geraldo São Clemente
13 - Herd, de Albino Bud t .: 154, Om2 de

(Dr); 5) Harry Schreiber; 6) Heioz Fischer; 7)
pavimentação a' 18, o m2 2.772,00 Irineu Gonzaga; 8) João Alberto Nicolazzi (Dr);

14 - Luiz Valério Silva - 64,00m2, d pavimentação 9) Josê de Almeida Pereira Sobrinho; 10� Julio
a 18,00 o m2 1.152,00 -Josê d-a Andrade, ll) Ludovico Bebireski.. 12)

15 - Olavo Cirilo Pereir e pavimentação Marcol Suseenbeeh; 13) Mario Haensch: 14)
a 18,00 o m2 1.008,00 Nery Gonçalvee; 15) Oloy Justino Vieira; 16)

16:" Ivan, Louri Budan Osvaldo Wrubleviki; 17) Olavo Cyrilo Pereira;
pavimentação a 8,00 o m2

,

1.008,00
17 - OlimpioMUr'ara- 80 0�2 de paviment ção a 18,00 om2 1.440,00
l8-MariaB. Dequech- O,OOço2 de pavimeJ;l ção a18,uo 0:0,2 1.440,00
19 - Gilberto.Mayer - 8 ,00m2 de pavimenta ã� a 18,00 o m2 1.4.40,00
20 - E.rd Mayer - 8 . ,OOm2 de pavimentaç O a, 18,00_ o m2 1.440,00
21 - Eliz8beth Tischl � 119,20m2 de ps mentaçao

8 18,00 o m2
. 'I 2.145,60

22-Laurecy Penter- 1l,20m2 de pavimeotaç o a r�,oo o m2 2.001,60

T ' 49.464,00
> O melhor adubo, a
'MINA0 tem.
O melhor preço, a
MANAU lhe oferece.
VQcê que exige o

. melhor, compre
M·ANAH.
Novela é com a Canoinha8

As 09:00 e às 09:30 horas

O Balpeio e Drama de Cada Um

CANOINHAS,
muito mais rádio

Ganoiohal, 20

AGENOR CÔRTE·
Pre.idente da L.E.e.

de jaDeiro de 1972.

HERM�S GUTTERVJL
Secretário da L.E.C,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NOTAS
\

ESPARSAS

ANIVER.SARIAM,SE
HOJE: as senhoritas: Inês

Rohsbscher e Sônia de Fátima
Silveira.

AMANHÃ: O sr. Vinicius
Marcus Allage; as senhoritas:
Cheila Elizabet Cornelsen e
Isolde Holler; o [ovem Osmar
Rogério Pereira.

DIA 15: os senhores: Jahyr
Damaso da Silveira e Alfredo
Dreher; o menino Adriano
filhó do sr. Paulo Bockor.
DIA 16: o senhor Armando

Técnicos da Fundação Especial
de Saúde Pública, órgão vincu
lado. ao Ministério da Saúde,
estiveram domingo em nossa

cídade inspecionando os servi
ços de abastecimento de água.

x x x

Hoje, o inicio
.

do carnaval em
nossa cidade, com � maioria nas

praias e bailes programados na

SBO. domingo e terça em Três

Barras, com tardes' infantis tam

bém na SBO e ClubCanoinhense.

Mülbauer; a senhorita Marina
x x x '

Isabel Cordeiro; o iooem O Vereador sr. Adhemar Schu

Celso Rosa. macher ofereceu uma churrss-
cada de ovelha, sabaoo último,

DIA 17: os senhores: Oláucio no rancho do sr. Wi"gllndo
Allage e Odilon Daoet; as Wiese. em Paula Pereira, ali
senhoriiss: Dolores Mülbauer comparecendo grande número
e Mariti Ecüda Spitzner. de seus amigos.

.

·DIA 18: O {ouêm Emerson x x x

Dimas Artner; a menina Repercutiu favoravelmente em

Angelo Cristina filha do sr,
todo o Estado a posição de lide

Nivaldo Damaso: o menino rsnça absoluta alcançaaa pe lo

Simão filho dosr; Zskei Seleme. nosso Município na arrecadação
do rCM nos municípios que

Aos aniversariantes nossos 'CO'llPÕ'-ID a AMPLA. Associação
votos de muitas telicidades.. dos, Municípios do Planalto

o

Pelos tares e S�ões

.11•••••••11.1111•••1111••••••••••1111•••••_
mil A popularlsalma c'A S A P A R A T o o o S lança a maior e mais II
I brilhante campanha em- favor da economia popular por dois meses III

I consec tiv'os. �.m [anelro e fevereiro do corrente continua a festa' I
II da sua asa, Para Todós. Os artigos cujos preços relacionamos mi'

,I � abaixo ,�erão mantidos até a data de 29 de !!yereiro. I
..' . preço tabeIad'l) preto àtnaI II

-1 Lãs Charmant,. ousmé (Oralon) �le� 3,50 I
II Lãs Orvalho ./V"3,19 2,80 II
II Lãs Platina d/' 3 51 3 20 II

I Fia 'de Verão' Surp esa
' ,1/ 9:25 6:00 I

.. Linha Ane e Cleia' preço normal.l/ 5,00 4,2,0 II
mil

� III
II \�R O as •

I Camisa' de nylon para\, hom manga curta de 7,50 por 5,50 !
I,. »» '" I) » 'longa de 12,50 por 8,50 I
I » colegial para cria; , 5, manga longa de 7,50 por 6,50 ii
I Calça oycroo colegial e ,7cor '

',crianças e a�ultos 20,00 por 17,00 I
II ft e c

,- d o is •

I Luizines I 1,50 por 1,20 I
II

Chita:;s
e .ampadas ' t50 por' 1,30 II

II Brim C tarinense 3,20 por 2,80 •
II Brim olegial cor firme 350 por 3,20 ,.

I Xadtl z Catarinense ',20 por 2,00 I,
II ,... FI ela lisa 2,00 II

I F ne'la estampada 2,20 I.
a •

II.
Hão p ofertas da pop larissima (asa Para ._lodos, ii barateira da (apitai do Mate.
. '.

i CASA PARA TODOS i·
I Fone, 255 Rua Paula Pereira, 501 na praça da Matriz. I
• •

I' ..

C A N O I N H A 5 -:-. Santa Catarina .1
•••••R�•••�••••B.mB••••••••••••m••••••

Norte Catarinense.
x x x

O nosso amigo CeI. Décio Lago,
que já serviu no Batalhão local,
como. capitão, faz parte do Ga

binete do Secretárío de Segu
rança e Informações.

x x x

Em nossa ctdsde, substituindo
O' engenheiro Dr. João Alberto
Nicolazzi em férias, em Cam

borlú, o' seu colega Dr. Milton

Felfcío Nollí,
_; x x x

Faleceu e� São Peulo, o médico
Dr. Décio Bucano, concunhado
do cirurgião dentista, Dr..Silvio
Alfredo Mayer.

x x x

Revendo amigos e conhecidos,
aqui esteve, por alguos dias,
hospedado na residência do sr .

Fernando Rocha. o sr, Eurico

Chagas, Inspetor aposentado do

Banco do Brasil.
x x x

O grande acontecimento social
de hoje é o matrimônio dOI;

jovens Dr. Cláucio Allage e

Rose lis Friedrí�h; ,"le filho do

cásal, farmacêutico Dr. Adautó
Nunes Allege e exma. sra. e

ela filha do industrial ar. Wil
mar Friedrich e exma, sra,

x x x

No domingo esportívo de do

mingo, tivemos a vttôrts do

Santa Cruz ante o Palmeiras,
no Municipal e SãO' Bernardo

vencendu· o Atlético de SãO'
Mateus, em Marcilio Dias, o

primeiro pelo marcsdorfde 3 a

2 e o segundo por 2 8'" O.
I'

,x X x i
, ,

E amanhã, o jogão é fna vizinha
cidade de União· da Vitória,
com Iguaçú e Colitiba, pelo
campeonato parltíi9ênse. Várias
caravanas estão se; organizando
em nossa cidade p'<hra assistirem
o sensacinna] emtlate, com pre
liminar do Botafôgo local.

STUDIO· LIVRE

Na Canoinhas
diariamente às 21 :00 horas.

r

4 ividades da· �âmara
Mun· ipal de· �anoiDbas

Comp ecimentos
f·

.

Na .e..ão� ordinâr da Câmara Municipal de Cenoinbae, realizada no

dia 1.0 do mês de 'vereiro do corrente �oo, compareceram OI le�1Jin.
te. EiH.: Sr•. Dr. P

.

lo Eduardo Rocha Faria. Adhemar Schumachér
Pedro dOI Santol Cor "a, João Seleme, Alfredo Franco, Fraocia
Bueoo de Siqueira. He' ique KrzeliDlki, Guilherme Prust, Edmu ito

Bitteocourt, Beoo Fridol Fusk e AIfrfJdo Ivo Paul.
-,

Eleição da 8a Diretora
Por eecrutíneo secreto e, na orma estabelecide no Regímen loteroo
da Câmara, foi procedida

.

a leição da nova Comillão E cutiva da
eâmare a qual ficou anim ·ooltitóída: Preaidente. V eador João
Seleme; Vice-Prelidente, Veread Edràundo Bitteocourt; ." Secretário,
Vereador Alfredo IVo Paul; 2.°

.

ecretário, Veresdor Ifredo Franco,
lendo que OI melmos foram empOlia � de imediato em UI novos carg�•.

\ Eleição das Comissões'
' rmanente da Câmara

Em cumprimento a di.poeitivo,' regi ntaie, o r. Presidente recém
empoasado, fez; .e proceBl�r a eleição ara co ituição dOI membros
dlu Comiuõea permanente. da Câmara. 'Ijll q i. ficarem assim cone

tituídal: Comi..ão de Legisleção e J 'ti , Vereadoree Guilherme
P1U8t. Adhemar Schumacher e Frauoieco

.

eno de Siqueira. Com'lIIão
de Fíuençae e Otçamento, Vereadore. .

lo Eduardo ROllha Faria, .

Guilherme Pruat e Beno Fridolio Fuck. Co
\ inão de Obrai e Servi·

ÇO' Público., Pedro dOI Santo•. Cor a, "hemar Schum-8{\her e

Henrique KrzeliDlki. Comiuãó de C Itura i\:�ll'Ii.têDcia Social. Ve·
readore. Henrique KrzelÍDlki, IP8ul EdUl!\rdo :'.Rocha Faria e Beno
Fridolin Fuck. Comiuão de Redaçã ,Vereadora. \dhemar Schumacber,
FraDcilco BoeDo da Siqueira e P dro dOi Santo. ��orrêa, sendo. que
os mesmos foram emposs-ados . em seus car·gos," oportunamente
@e reunirão para elegerem o Presidentes e Se \,etários das Co
mis�ões acim& especificadas eliberarem aobre os \�s de reuniões
e ordem dos trsbaJhos,·· quais serão consigna em livros
próprios, conforme os. m

'

damentas' regimentais.

Explicações eSloais
,Usou da p&lavra· o V rea'dor Henrique Krzesinski, tece ,do pela
vras elogiOSAS aOIl 'c mponen,te .. da Bntiga Mesa Diretora· quanto
8S !!UI!.S gestões no dois últimos anos, e coogratldou-se t '" bém
pela eleição da n a Comissão ExecutiVa, sendo que o Ve

.

Bdcr
Edmundo Bitten urt, agradecl"U aos votos recebidos para 'sua
t=leição 80 carg de Vice- Pr ..sid"o�e. O Vereadór Paulo Edu8' çlo
Rocha Faria, d'. se dos trabalhos dekenvolvidoB quando da gestão ',a
última Mesa iretora, agradecendo as palavras dos oradores q o,
o 8'1teceder ,e congratulou-se com a Mesa Diretora recém �

eD?possada. () sr. Presidente di9se de seus propósitos em bem \
arl(',otar trabalho!! da Casa, agradeCt'ndo em seu nome, e dos
demais c mponentes da Mesa récém· eleita. os sufrágios recebidos,
alonga, o-se a respeito. .

Canoinhas, 8 de fevereiro de 1972 •

Alta ro Ricardo da Silva - Diretor do Expediente da Câmara
....

� �!'=�"";;'�l'.-",__�""",�_

qu'ente de

.
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