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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N.° 24.037 --"DE 11

DE NOVEMBRO DE 1947

Concede reconhecimento ao Ginásio
da Companhia de Maria, do Distrito
Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
go 87, item I, da Constituição, e nos
termos do artigo '72 da Lei Orgânica
do Ensino Secundário, decreta:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimen-
to, sob regime de inspeção permanen-
te, ao curso ginasial do Ginásio da
Companhia de Maria, com sede no
Distrito Federal.

Art. 2.° E.evogam-se as disposições
em contrario.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
República.

EURICO G. Durara.
Clemente Mariani.

(N.° 14.615 — 26-1147)
—

DECRETO N.° 24.077 — DE 20
DE NOVEMBRO DE 1947

Autoriza à funcionamento do Institutc.
de Mú ica da Bahia

Aia O Presidente da República, usan le
- da atribuição q"e lhe confere o artigo

87, item I, da Constituição, e nos ter-
mos do Decreto-lei n. o 421, de 11 de
maio de 1938, decreta:

Artigo único. E* concedida autoriza-
ção para o funcionamento do Instituto
de Música da Bahia, com sede em Sal-
vador. no Estado da Bahia.

Rio de Janeiro, 20 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.° da
Reuública.

Educo G. DUTRA.

Clemente Mariani.

(N.° 14.603 — 26-11-47)1

DECRETO N.° 24.108 — 'DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1947

Libera dos efeitos do Decreto-lei nú-
mero 4.166, de 11 de março de 1942.
os bens pertencentes ao súdito ita-
liam) ponato di "levet°.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Ihe confere o ar-
tigo 37, n.° 1, da Constituição, e em
face da proposta formulada pela Co-
missão de Reparações de Guerra, nos
termos do artigo -2.°. do Decreto-lei
r .° 9.123, de 3 de abril de 1946, e

Considerando que o Doutor Donato
dl Donas° esteve radieado no Brasa
de 1908 a 1934, exercendo a sua pro-
fisão de medico;

Considerando que contra iu núpcias
com mulher brasileira e que é pai
de filha brasileira;

Considerando que ofereceu os seus
secos ú Fôrça Brasileira na Itália.
decreta:

Art. 1. 0 Ficam liberados dos efei-
tos do Deeeeto-lei n.° 4.166, de 11
de março de 1942, os bens do súdito
italiano Donato dl Donato.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro. 26 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.
da República.

Eximo G. DUTRA:

Raul remendes.

DECRETO N.° 24.109 — DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1947

Exclui do regime de administração
a entidade que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
tigo 87, item I, da Constituição Fe-
deral e atendendo ao disposto no
Decreto-lei n.° 8.553, de 4 de janei-
ro de 1946, art. 2.°, e à proposta
da Comissão de Recreação de Guerra,
decreta:
_ Art. 1. 0 Fica excluída do regime
de administração pelo Govêrno Fe-
deral a Fundacão Daniel ET.eyden-
reich, com sede na Capital do
Estado de São Paulo, cessando as
atribuições do respectivo Adminis-
trador.

Art. 2.° O presente Decreto en-
trará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em
contrário.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de
1947, 126.° da Independência e 59.e
da República.

Ernuco G. DUTRA.

Raul Fernandes.

DECRETO N.° 24.110 — DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1947

Aprova a execução do atêrro da área
compreendida entre a margem do
rio Gualba e o cais de saneamento
de Pôrto Alegre.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
t • go 87, número I, da Constituição.
decreta:

Artigo único. Fica aprovada a exe-
cução do aterro da área compreen-
dida entre a margem do rio Guedba
e o cais de saneamento de "Pôrto
Alegre, em conformidade com a
planta e o orçamento na impoatân-
eia de Cr$ 45.000.000,00 (quarenta
e cinco milhões de cruzeiros), os
quais com este baixam, devidamente
rubricados.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de
1947. 126.° da Independência e 59."
da República.

Einueo G. DUTRA.

Clovis Pestana.

—

DECRETO N. 24.111 — DE 26 de
NOVEMBRO DE 1947

Aprova orçamento para conclusáo do
cais de saneamento de Pôrto Alegre.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
tigo 87, número I, da Constituição.
decreta:

Artigo único. Fica aprovado o or-
çamento na importância de Cr$ ...
19.710.700,00 (dezenove milhões, se-
tecentos e dez mil e setecentos cru-
zeiros), o qual com este baixa, de-
vidamente rubricado, relativo à cons-
trução do cais de saneamento de
' eto Alegre, cujo projeto foi apro-
vado pelo Decreto n.° 22.797, de 21
Ce março de 1947.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de
1947. 126.° da Independência e 59.°
da' República.

Educo G. DUTRA.

Clovis Pestana.

DECRETO N.° 24.112 -- DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1917

Aprova projetos e orçamentos para
obras de saneamento no Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
go 87. namero I, da Constituição, de-
creta:

Artigo único. Ficam aprovados os
projetos e os orçamentos na impor-
tercia total de Cr$ 188 66000 (cento
e oitenta e oito mil e seiscentos e ses-
senta cruzeiros). os quais com este
isentara, devidamente rubricedos. para
as obras de reg n.arização dos tre-
chos de 1.670 metros do elo São Jot-
ge, no Municipic de Santos a partir
da foz para montante na importância
de Cr$ 125.860.0C (cento e vinte e cin-
co- mil e oitocentos e sessenta cruzei-
ros) e de 1 100 metros do rio da Avó.
no Município de São Vicente a partir
do ponto situado a 600 metros da foz
nara montante, na importância de ...
Cr$ 62 800.00 (sessenta e dois mil e
oitocentos cruzeiros), obras estas pre-
vistas no plano geral de saneamento
do Estado de São Paulo.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de
1947, 126.0 da Independencia e 59.° da
República.

EURICO G. DUTRA

Clovis Pes'ana

DECRETO N.° 24.113 — DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1947

.4 prova projeto e orçamento para cons-
trução de cais em Teresina, Estado
do Piauí.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
go 87, número I, da Constituição, de-
creta:

Artigo único. Ficam aprovados o
projeto e o orçamento na importân-
cia de Cr$ 1.072.000,00 (uni milhão e
setenta e dois mil cruzeiros) os quais
com este baixam, devidamente rubri-
cacos, relativos à construção de um
sais em Teresina. Estado do Piauí, in-
cluindo o calçamento de uma faixa
de 15 metros de argura com os res-
pectivos meios-fios e esgotamento das
águas pluviais, em tôda a extensão da
obra:

Rio de Janeiro, 26 de nevernbro de
1947, 126.° da Independência e 59. °da
República.

EURICO G. DUTRA

Clovis Pestana

DECRETO N. 0 24.116	 DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1947

Declara sem eleita o Decreto n.° 21.528,
de vinte e seis de julho de mil no-
vecentos e quarenta e seis.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
go 87, n.° I, da Constituição e nos ter-
mos do Decreto-lei ri , 1.985 de 29 de
jareiro de 1940 (Código de Minas), e
tendo em vista o que consta do pro-
cesso u.° 2.672-46, decreta:

Artigo único. Fica declarado sem
efeito o Decreto namero vinte e ummil quinhentos e vinte e oito (21.528),
de vinte e seis (26) de julho de mii
novecentos e quarenta e seis (1946),
oue autorizou a cidadã brasileira Real-

na Soares Botelho de Augustinis a pas-
mai= areia quartzosa e associados, si-
tuada no distrito e muniaipia de Ita-
peva, Estado de São Paulo.

Rio -de Janeiro, 26 de novembro de
1941e 126.° da Independência e 59.° da
República.

EURICO O. DUTRA

Daniel de Carvalho

DECRETO N.0 24.134 — DE 28 Da
Nova:amo DE 1947

Concede reconhecimento a cursos acs
Faculdade de Farmácia e Odon to-
logia de São Luis, no Estado do
Maranhão.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
tigo 87, item I, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei n.° 421, de 11
de maio de 1938, decreta:

Artigo único — E' concedido reco-
nhecimento aos cursos de farmácia e
de Odontologia, da Faculdade de Far-
mácia e Odontologia de São Luis,
mantida pela Fundação Paulo Ramos,
com sede em São Luis, no Estado do
Maranhão.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de
1947 126.° da Independência e 59 0 da
República.

EURICO G. Dum.
Clemente Marianik

DECRETO N.° 24.135 — DE 28 De
NOVEMBRO DE 1947

Concede reconhecimento à Faculdade'
de Direito de São Luís, no Estado'
do Maranhão.
O Presidente da República, sandei

da atribiução que lhe confere o ar-
tigo 87, item I, da Constituição, e noa
termos do art. 23 do Decreto-lei ml.
reero 421, de 11 de maio de 1938, de.
creta:

Artigo único — E' concedido reco-
nhecimento à Faculdade de Direita
de São Luís, mantida pela Fundação
?aulo Ramos, com sede em São L1113$
no Estado do Maranhão.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de
1947 126.°.da Independência e 59» da
República.

EURICO G. DUTRA.

Clemente Mariand

PRESIDÊNCIA
• DA

REPÚBLICA

Conselho Nacional de Petróleo
DECRETOS DE 26 DE NOVE1I31ad

DE 1947

O Presidente da República resolve:

EXONERAR:

De aeôrdo com o parágrafo único dõ
artigo 3.° do Decreto-lei n.° 633- dei
'7 de julho de 1938:

O engenheiro de minas Avelino Iludas
cio de Oliveira, memoro do Conselho
Nacional do Petróleo, do Cargo de
membro da Comissão Executiva poe
ter sido nomeado Vice-Presidente do
mesmo Conselho.

NOMEAR:

De (tardo com o artigo 4.° do Decretai"
lei n.° 638, de 7 de julho de 1938:

O Engenheiro de Minas Aveilae
Inácio de Oliveira, Membro do Coneea
lho Nacional do Petróleo. para exer•
cer o cargo de Vice-Presidente di)

mesmo Conselho.


