
10 Ofi'CIAL DO ESTAO 
CE .SANTA .. CATARI A 

ANO XXI _________ =-_______ :.F=:lo::na:· =l)~Ópolis, 30 de março de 1954 

GOVÊRNO 
NÚMERO 5.104 

DECRETO N. 175 
o Governador do Estado de Santa Catarina. no uso de suas atribuições, 

D O E S T A-O O 
da Circunscrição, em que prove o requerente a :ma condição de professor 
exercido." 

Art. 20 - Revogam~se as disposIções em contrário. 

em 

Art. 10 _ Fica aprovado o D E C R E TA: 
de -Inspetor Escolar d d c_on.curso de ingresso à classe inicial da carreIra 
e ma ..... o de 1954 p;l °n Qua

t 
ro Umco do Estado, realizado em janeiro, fevereiro 

Palácio do Govêrno, em Florianópolis. 25 de m.:lr;o de 1954. 
llUNEU BORNHAUSEN 
Fernando Ferr{'lra de Mello ''- ,o epar amento de Educa"'~ d • d 

10 de dezembro de 1948 I 1 ~ao, e acor o com a lei n. 233, de 
. e e n. 23 de 5 de outub o tl 1951 t· tório apresentado pela C . _' r c ,nos ermos do rela-

OInlS5.10 encarregada. dos trabolhos. 
Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário 
Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 25 de mar~o de 1954. 

IRINEU BORNHAUSEN 
Fernando Ferreira de Mello 

DECRETO N. 176 
o Governador do Estado de Santa Catarina . .:'la uso de suas ntribuições, 

Art . 10 _ Ficam criadas ' , . D E C R E TA: 
no mUntClplO de Xanxaê . .:!.s seguintes Escolas IsoladG 

1. Linha CambolnzaJ. 
Distrito de Xanxeré 

2. Barra Grande. 
Distrito de Faxlnal dos Guedu 

3. Sede Galdino. 
4. Faze.nda Santa Laura. 

Distrito de Abelardo Lu. 
5. Anta Gorda. 
6. Xapecôz!nho. 
Art. 2° - RC!\'og~m-se as dfsposlç es em CO"'lritJo 
Palácio do Govêrno, .. m !tlor'~!'m por· 15 de mIl) de 1~4. 

IRl NEU BOft.,'ffiA USE.'! 
F t>rnuu10 Frl'l'elra df" :\1,,110 

DECRETO N. 117 
o Governador do Estado de Sa.I14 C& rtna, 10 u..;) de 

Art. 10 - Ficam criadas as seguintes Escolas l.Iolu!a 
1. Matadouro. no d istrito e municlpio de llôlJ.lf. 
2. Vila "Llto Seára", na cid3de de l tajaf. 
3. Rua José Qu1rlno, na cidade de ltaJa1. 
Art. 20 - Revogam-se as dlsposlc:oes em contrj.·!1) 

uns IllrlbuiçÓeq, 
DECRETA: 

Palácio do GO'lêrno, em Florian6polis. 2S dI': m.lrço d~ 195-1 
llUNEU BORNHAUSEN 
Fernando FerreliÃ de Mello 

DECRETO N. 179 
o Governador do Estado de Santa Catarina, no UIO de SUO! alrjl>ulçõel t' con

liderando que o Grupo Escolar "Nossa. Senhora d a CC'r.c·C'lç50" , de Roçado, na cI · 
dade de SA.o ~osé, está funcionando com ma~rfcula d ... 50 alunos, 

DECR ETA: 
Art. l0 _ Fica transfonnado em Escola. Isolado o Grupo Esco]ar "Nossa S~

Dbora da Concelçno", de Roçado, na cidade de São :os{:. 
An. • - Revogam·se as disposições em contrá~io. 
PaIiclo do Govêrno, em Florianópolis, 25 de março de 1954. 

mINEU BORNHATJ;;EN 
Fernando Ferreira de Mello 

DECRETO N. 180 
O Governador do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, 

DECRETA: 
An. 10 - Fica aprovado o concurso de ingresso à classe inicial da carreira 1r: 

DIretor de Grupo Escolar. do Q1.Hldro "Onico do Est31IJ, realizado em janeiro e te
'IIJI'IIlro de 1964, pelo Departamento de Educação, de n('{Jrdo com a lei n. 234, 1e 
li de: .-zembro de 1948. e lei n. 24, de 5 de outubro tJ~ 1951. nos têrmos do rela 
...., ~tado pela Comissão encarregada dos trabulhos. 

Art. ID - Revosam-se as disposições em contrário. 
...... do Govfmo, em Florianópolis, 25 de m8!'CO de 1954. 

IRINEU BORNHAUSEN 
Fernando Ferreira de Mello 

DECRETO N. 181 
'JI"" ....... - do !:atado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, 

DECRE TA: 
P.- • ter • Hlruinte rcdaç!lo o art. 60 , âo decreto n . 746, de 10 de 

,.. lnacnçlteol aOI e.xames vaiOS est:n·no abertas, nos Cursos Nc,r
• parUl' do dia 10 de feverejro de I"~.uo. o.no, com a publicaçlLo do 

.utaJ. e • '.arlo mcodiante rcoQuerJmen1o 1.1struldo com o certiIlc'lrll'l 
.no •• lIffteo dH'rE'to e ('om. atestado, pn!"iildo pelo Inspetor E SCOJ-lf 

Decretos d. 29 de março de 1954 to integral, a contar de 25 de feve-
O GOVERNADOR RESOLVE reiro de 1954. 

I 
Nomear: De acôrdo com o art. 168, da lei n. 

De acôrdo com o art. 174, combi· 249, de 12-1-1949: 
nado com o arl. 52, da lei n. A Sólia Medeiros da Silva, Regen-
634, de 4 de janeiro de 1952: te de Ensino Primário, padrão F (Es-

José Santi, para exercer o cargo de cola mista de Portinho, distrito e mu
Juiz de paz do distrito de Ipoméia nicípio de Laguna), de 90 dias, com 
CC' município e comarca de Videira. ~encimento integral, a contar de 16 

Vitória Graciolli, para exercer o I de fevereiro de 19M. 
cargo de suplente do Juiz de Paz do A Maria Farias Inocêncio, Protes
le sub-distrito da sede, do município 5O'1'a Normaiista, classe I (Grupo E~
c comarca de Videira. colar "Pro!. Balduino Cardoso", da 

Plínio D6ro, para exercer o cargo cidade de Pôrto União), de 75 dias, 
rie Juiz de Paz do 2° sub-distrito, da com vencimento integral, a contar de 
sede, do município e comarca de 13 de fevereiro de 1954. 
Videira. A Marta Ferreira da Cruz, Regente 

Guerino Cavasil1, para exercer o de Ensino Primário, padrão F, com 
cargo de suplente do Juiz de paz I E"xercicio na Escola mista de Papan
do 2° sub-distrito da sede. do muni .. I duva, dist ..... itú e municipio de Campo 
cípio e comarca de Videira. Alegre, de 45 dias, com vencimento 

Exonerar: integral, a contar de 24 de janeiro 
Ernesto Carlos Kopp do cargo de de 1954. 

Juiz de Paz do dislrito de Ipoméia, A Edite Krieger Zabel, Prolessora 
de município e comarca de Videira. Complementarista, referência .IV (Es

José Daro do cargo de Juiz de Paz cola mista de Pedras Grandes, discri
do 20 sub·dlstrito da sede, do mu- to e município de Brusque), de 90 
nicípio e comarca de Videira. dias, com vencimento integra}, a coo-

Retificar: lar de 15 de fevereiro de 1954. 
Para Fernando Sperry Goelzer o A Zolema Pagnoncelli Mezzomo 

nom~ do Escrivão de Paz, vitalício, Regente de Ensino Primário, padrã~ 
do dIstrito de Macieira, do municfpio F (Escolas Reunidas "Pro!". Maria da 
e comarca de Caçador, nomeado por Glória Nogueira", de Tamanduá, mu
c1ecl'eto dalado de 12 de março cor. nicfpio de Concórdia), de 90 dias, 
I (In te. com vencimento integral, a contar de 

13 de fevereiro de 1954. ---(0)...--_ 

EDUCAÇÃO, SAÚDE E 
ASSlSTtNCIA 

A Mercflia Maria Valle, Serviçal. 
referência Ir (Grupo Escolar "Felicia

SOCIAl. 110 Pires", da cidade de Brusque), de 
~ 90 dias, com vencimento integral, "l 

contar de 8 de fevereiro de 1954. Portarias de 12 de março de 1954 
O SECRETARIO RESOLVE 

Conceder licença: 
De acôrdo com o art. 162, atinea a, 

combinado com o art. 164, da leI 
n. 249', de 12·1-1949: 

A Cora da Silva Künzel, Diretora, 
classe M (Grupo Escolar "Abdon Ba
tista", da cidade de Jaraguá do Sul), 
de 45 dias, com vencimento integra t, 
() contar de 11 de fevereiro de 1954. 

A Iolanda Larsen, Regente de En. 
sino Primário, padrão F (Escolas 
~eunidas "Prof. Pedro Scharf", da vi
la de Ponte Alta, municlpio de Curi
tibanos). de 15 dias, com vencimen
to integral'!llttt contar de 1° de dezem
bro de 1959 . 

A Yolanda Pinto Cabral, Professo!' 
Complementarista, referência IV (Es
cola mista de Arraial Cunhas, distri
to e município de Itajaí). de 45 dias, 
com vencimento integral, a contar de 
15 de fevereiro de 1954. 

A Dalma Ita V. Borges, Auxiliar de 
~scrit6rio, referência V, com exercí
CIO n.o Departamen~o de Educação. de 
60 dIas, com vencImento integral 
contar de 22 de fevereiro de 1954.' a 

A Clannda. Goudart Ferreira, Re
gente de Ensmo Pdmário, padriio F 
. Escola mIsta. de RIO Antinha, distri. 
to de Antômo Carlos, município de 
Dlguaçu ), de 30 dias, com vencimen-

A Salomé Campos Goedert, Zela
dora, referlncia I (Escolas Reunidas 
"Pro!a. Laudelina Martins de Olivei
ra", da vila de Pindotiba, município 
de Orleães), de 90 dias, com venci
mento integral, a contar de 10 de fe
vereiro de 1954. 

A Nair Friedrich Bartsch, Regente 
de Ensino Primário, padrão F (Esco· 
las Reunidas "Pro!. Jerônimo Francis
co Coelho Pacheco", de Fragosos, dis
trito e município de Campos Alegre) 
de 75 dias, com vencimento integral, 
" contar de 12 de fevereiro de 1954. 

A Maria Antunes Neves, Regente 
de Ensino Primário, padrão F (Esco
las Reunidas "Prol. Bertoldo Zim
mermann", de Anita Garibaldi mu
ljicfpio de Tubarão), de 90 dias', com 
vencimento integral, a contar de lJ 
de fevereiro de 1954. 

De acôrdo com o art. 168. I 2", da 
lei n. 249, de 12 de janeITO de 
1949: 

A Altnyr Lopes Gonzaga, Profe5' 
sora NOl'mali~ta. classe H. com exer
cício no Grupo Escolar ."Floriano 
Peixoto", da cidade de lIa]al, de 45 
dias com \'l~ncimcllto mtegral, 3. con
iar de 10 de;> fevereiro de 1954 . 

A Leda Balbino Corrêa. Regente de 
Ensino Primário, padrão F (Escola 
mista de Caputera. distrito e municf-


