
Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 1 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1937 que obteve o Senhor João Ovidio 

Wendhausen de Oliveira, filho de Augusto Montenegro de Oliveira, natural de 

Florianopolis, nascido em 2 de dezembro de 1916 confiro ao mesmo senhor o titulo de 

Perito Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas 

concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 15 de dezembro de 1937. 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 2 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1937 que obteve o Senhor Elias Mansur 

Elias, filho de Mansur Elias, natural de Palhoça, nascido em 14 de junho de 1916 confiro 

ao mesmo senhor o titulo de Perito Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 15 de dezembro de 1937. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 3 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1937 que obteve o Senhor Carlos 

Dominoni, filho de Clemente Dominoni, natural de Florianopolis, nascido em 5 de agosto 

de 1914 confiro ao mesmo senhor o titulo de Perito Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 15 de dezembro de 1937. 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 4 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1937 que obteve o Senhor Vitor Silveira 

de Souza, filho de Edmundo Silveira de Souza, natural de Florianopolis, nascido em 7 de 

abril de 1910 confiro ao mesmo senhor o titulo de Perito Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 15 de dezembro de 1937. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 5 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1937 que obteve o Senhor Ernani Born da 

Silva, filho de Dário Manuel da Silva, natural de Biguassú, nascido em 1º de setembro de 

1910 confiro ao mesmo senhor o titulo de Perito Contador para que possa gozar de todos 

os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 15 de dezembro de 1937. 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 6 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1937 que obteve o Senhor Ariosto José de 

Carvalho Costa, filho de Joaquim Oliveira Costa, natural de Florianopolis, nascido em 

1º de agosto de 1909 confiro ao mesmo senhor o titulo de Perito Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 15 de dezembro de 1937. 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 7 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1937 que obteve o Senhor Jorge Edgar 

Ritzmann, filho de Emilio Ritzmann, natural de Joinville, nascido em 1º de março de 1917 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Perito Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 15 de dezembro de 1937. 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 8 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1937 que obteve o Senhor Rodolfo Silveira, 

filho de Noberto Silveira, natural de Florianopolis, nascido em 14 de julho de 1917 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Perito Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 15 de dezembro de 1937. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 9 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1937 que obteve o Senhor José Leonardo 

Clasen, filho de Reinoldo Pedro Clasen, natural de São Pedro de Alcantara – São José, 

nascido em 3 de janeiro de 1912 confiro ao mesmo senhor o titulo de Perito Contador 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 15 de dezembro de 1937. 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 10 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1937 que obteve o Senhor Osvaldo 

Silveira, filho de José Luiz da Silveira, natural de Florianópolis, nascido em 13 de 

outubro de 1912 confiro ao mesmo senhor o titulo de Perito Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 15 de dezembro de 1937. 

 

DIPLOMA REGISTRADO SOB N. 104.769.  
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DATADO DE 14/10/1952 

 



 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 11 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1938 que obteve o Senhor Aldmir José 

Ozorio, filho de  ............, natural de ............., nascido em .................. confiro ao mesmo 

senhor o titulo de Perito Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e 

prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 19 de dezembro de 1938. 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 12 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1938 que obteve a Senhorita Juvelina 

Martins, filha de ..........., natural de .........., nascido em .................. confiro ao mesmo 

senhor o titulo de Perito Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e 

prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 19 de dezembro de 1938. 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 13 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1938 que obteve o Senhor Ivo Nicolau 

Maes, filho de  ............, natural de ............., nascido em .................. confiro ao mesmo 

senhor o titulo de Perito Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e 

prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 19 de dezembro de 1938. 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 14 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1938 que obteve o Senhor João Batista 

Laus Schmidt, filho de ..........., natural de .........., nascido em .................. confiro ao 

mesmo senhor o titulo de Perito Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 19 de dezembro de 1938. 

 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 15 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1938 que obteve a Senhorita Madalena 

Lacerda, filha de  ............, natural de ............., nascido em .................. confiro ao mesmo 

senhor o titulo de Perito Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e 

prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 19 de dezembro de 1938. 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 16 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1938 que obteve o Senhor Miguel Nicolau 

Spyrudes, filho de ..........., natural de .........., nascido em .................. confiro ao mesmo 

senhor o titulo de Perito Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e 

prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 19 de dezembro de 1938. 

 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 17 

 

Eu, Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1938 que obteve o Senhor Néli Boos, filho 

de  ............, natural de ............., nascido em .................. confiro ao mesmo senhor o titulo 

de Perito Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas 

concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 19 de dezembro de 1938. 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 18 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1939 que obteve o Senhor Aécio 

Cabral Neves, filho de Ataliba Gonçalves das Neves, natural de Florianópolis, nascido 

em 27 de abril de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 16 de dezembro de 1939. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 19 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1939 que obteve o Senhor Arí 

Sartorato, filho de José Sartorato, natural de Florianópolis, nascido em 7 de julho de 

1917 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 16 de dezembro de 1939. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 20 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1939 que obteve o Senhor Plinio 

Franzoni Junior, filho de Plinio Franzoni, natural de Florianópolis, nascido em 20 de 

junho de 1918 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 16 de dezembro de 1939. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 21 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1939 que obteve o Senhor Rômulo 

Silva, filho de João Sampaio da Silva, natural de São José, nascido em 30 de maio de 

1911 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 16 de dezembro de 1939. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 22 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1939 que obteve o Senhor Luiz Eugenio 

Beirão, filho de Eugenio Luiz Beirão, natural de Florianópolis, nascido em 27 de abril 

de 1916 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 16 de dezembro de 1939. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 23 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1939 que obteve a Senhorita Nadir 

Cunha Carreirão, filha de Artur Pedro Carreirão, natural de Florianópolis, nascido em 

9 de janeiro de 1916 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 16 de dezembro de 1939. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 24 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1939 que obteve o Senhor Vitor Moritz, 

filho de José Moritz, natural de Florianópolis, nascido em 18 de agosto de 1918 confiro 

ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias 

e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 16 de dezembro de 1939. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 25 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1939 que obteve o Senhor Mario 

Stuart, filho de Aureliano Stuart, natural de Florianopolis, nascido em 21 de março de 

1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 16 de dezembro de 1939. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 27 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1939 que obteve o Senhor Antônio 

Miroski, filho de Estanislau Miroski, natural de Florianópolis, nascido em 17 de janeiro 

de 1918 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 16 de dezembro de 1939. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 28 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1939 que obteve o Senhor Antonio 

Berka, filho de João Berka, natural de Florianopolis, nascido em 10 de junho de 1918 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 16 de dezembro de 1939. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 29 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1939 que obteve o Senhor Roberto 

Ernesto Leyendecker, filho de Carlos Leyendecker, natural de Wuppertal - Alemanha, 

nascido em 14 de setembro de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 16 de dezembro de 1939. 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 30 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1939 que obteve a Senhorita Hilma 

Pereira Baixo, filha de João Baixo Filho, natural de Taubaté – São Paulo, nascida em 8 

de maio de 1915 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 16 de dezembro de 1939. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 31 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve o Senhor Anibal 

Nunes Pires, filho de Cristóvão Colombo Nunes Pires, natural de Santa Catarina, nascido 

em 9 de agosto de 1915 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 32 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve o Senhor Idaroldo 

Vilela, filho de Alvaro Vilela, natural de Santa Catarina, nascido em 11 de março de 1910 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 33 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve o Senhor Alberto 

Crippa, filho de Leandro Crippa, natural de Santa Catarina, nascido em 9 de março de 

1917 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 34 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve a Senhorita Maria de 

Lourdes Gonçalves, filha de Romeu Torres Gonçalves, natural de Santa Catarina, nascida 

em 15 de dezembro de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 35 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve o Senhor Alberto 

Paulo Pereira, filho de Pedro Alcantara Pereira, natural de Santa Catarina, nascido em 

6 de novembro de 1918 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 36 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve a Senhorita Beatriz 

Burema da Silva, filha de Manoel Burema da Silva, natural de Pernambuco, nascida em 

4 de março de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 37 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve o Senhor Silvio Silva, 

filho de Aprigio José da Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 17 de maio de 1920 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 38 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve o Senhor Nilton 

Digiacomo Silva, filho de Otávio Quintino Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 

5 de junho de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 39 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve o Senhor Josmar da 

Luz Silva, filho de João Maria Ferreira da Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 

14 de dezembro de 1916 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 40 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve o Senhor José 

Ruhland Júnior, filho de José Ruhland, natural de Santa Catarina, nascido em 3 de março 

de 1914 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 41 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve o Senhor Nilton 

Batista da Silva, filho de Antônio Batista da Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 

24 de dezembro de 1916 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 42 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve a Senhorita Eugenia 

Tancredo de Oliveira, filha de Osvaldo Neves de Oliveira, natural de Santa Catarina, 

nascido em 13 de maio de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 43 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve o Senhor Walter 

Kreuzer, filho de Max Eugenio Kreuzer, natural de São Paulo, nascido em 17 de 

dezembro de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 44 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve o Senhor José 

Philippi, filho de João Philippi, natural de Santa Catarina, nascido em 25 de agosto de 

1913 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 45 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve a Senhorita Alcione 

Costa Beretta, filha de Alvaro Beretta, natural de Santa Catarina, nascido em 24 de 

outubro de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 46 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve a Senhorita Edite 

Goettmann, filha de Jacó Goettmann, natural de Santa Catarina, nascido em 23 de maio 

de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 47 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1940 que obteve o Senhor Paulo Oto 

Scheidemantel, filho de Paulo Scheidemantel Junior, natural de Santa Catarina, nascido 

em 15 de setembro de 1916 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1940. 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 48 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Firmino 

Feijó, filho de Boaventura Firmino Feijó, natural de Santa Catarina, nascido em 10 de 

fevereiro de 1918 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 49 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Edio Silva 

de Oliveira, filho de João Silva de Oliveira, natural de Santa Catarina, nascido em 24 de 

outubro de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 50 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Procopio 

Dario Ouriques, filho de Dario Jeremias Ouriques, natural de Santa Catarina, nascido 

em 8 de julho de 1912 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 51 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Nilton Leal, 

filho de Protasio Leal, natural de Santa Catarina, nascido em 3 de novembro de 1921 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 52 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Luiz 

Damiani, filho de Dionisio Gaspar Damiani, natural de Santa Catarina, nascido em 18 

de outubro de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 53 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Evandro 

Tupinambá de Carvalho, filho de Avelino Alves de Carvalho, natural de Santa Catarina, 

nascido em 10 de maio de 1913 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 54 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Edison 

Quadros Fortes, filho de Americo de Morais Fortes, natural de Rio Grande do Sul, 

nascido em 9 de abril de 1918 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 55 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Luiz 

Francisco de Borja, filho de Francisco Procopio de Borja, natural de Santa Catarina, 

nascido em 30 de janeiro de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 56 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Orlando de 

Carvalho Borja, filho de Francisco Procopio de Borja, natural de Santa Catarina, 

nascido em 27 de março de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 57 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Ivo Reis 

Montenegro, filho de Felisberto Elisio de Lemos Montenegro, natural de Santa Catarina, 

nascido em 6 de janeiro de 1918 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 58 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Mario 

Nappi, filho de Francisco Nappi, natural de Santa Catarina, nascido em 27 de fevereiro 

de 1915 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 59 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Dioscorides 

de Melo, filho de Dioscorides de Melo, natural de Santa Catarina, nascido em 2 de maio 

de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 60 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Laercio 

Lisbôa, filho de Eduardo Lisbôa, natural de Santa Catarina, nascido em 20 de novembro 

de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 61 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Lourival 

Lisbôa, filho de Eduardo Daniel Lisbôa, natural de Santa Catarina, nascido em 19 de 

dezembro de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 62 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Bruno Mario 

Cechinel, filho de Adolfo Cechinel, natural de Santa Catarina, nascido em 22 de junho 

de 1917 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 63 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Carlos 

Miroski, filho de Estanislau Miroski, natural de Santa Catarina, nascido em 2 de 

novembro de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 64 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Ivanhoé 

Pellizzetti, filho de Ermembergo Pellizzetti, natural de Santa Catarina, nascido em 2 de 

março de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 65 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor José 

Mendes, filho de Leovigildo Machado Mendes, natural de Santa Catarina, nascido em 19 

de abril de 1914 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 66 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Teodoro 

Leandro da Silva, filho de Leandro José da Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 

7 de janeiro de 1918 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 67 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Dalmiro 

Duarte Silva, filho de Nabuco Duarte Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 29 de 

outubro de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 68 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Braz 

Limongi, filho de Vicente Limongi, natural de Maratéa - Itália, nascido em 9 de outubro 

de 1913 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 69 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve a Senhorita Zilá 

Sartorato, filha de José Sartorato, natural de Santa Catarina, nascida em 12 de maio de 

1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 70 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve a Senhorita Zilda 

Rezende, filha de João Ferreira de Rezende, natural de Santa Catarina, nascido em 9 de 

maio de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 71 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve a Senhorita Delza 

Falcão Fonseca, filha de José Rodrigues da Fonseca, natural de Santa Catarina, nascido 

em 23 de julho de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

 

 



Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 72 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor José 

Virgolino dos Santos, filho de Mauro Santos, natural de Santa Catarina, nascido em 28 

de novembro de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

Escola de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 73 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1941 que obteve o Senhor Ney Ferreira 

Reis, filho de Ivo de Ribas Reis, natural de Santa Catarina, nascido em 9 de abril de 1919 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1941. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 74 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve a Senhorita Hela 

Fanny Kather, filha de Carlos Kather, natural de Santa Catarina, nascida em 27 de 

setembro de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 75 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Ovidio 

Mevio Lazzarin, filho de Luiz Lazzarin, natural de Santa Catarina, nascido em 16 de maio 

de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 76 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Wilson 

Andriani, filho de Pedro Eulalio Andriani, natural de Santa Catarina, nascido em 15 de 

novembro de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 77 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Laudelino 

Pelleuse, filho de Pedro Pelleuse, natural de Santa Catarina, nascido em 12 de dezembro 

de 1914 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 78 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Hercilio 

Fronza, filho de Silvio Fronza, natural de Santa Catarina, nascido em 20 de fevereiro de 

1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 79 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Gervasio 

Nunes Pires, filho de Cristóvão Colombo Nunes Pires, natural de Santa Catarina, nascido 

em 26 de junho de 1914 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 80 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Silvestre 

Salvador, filho de Guerino Salvador, natural de Santa Catarina, nascido em 14 de 

outubro de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 81 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Arnoldo 

Pamplona, filho de Francisco Pamplona, natural de Santa Catarina, nascido em 11 de 

janeiro de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 82 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve a Senhorita Hedy 

Blum, filha de Heitor Blum, natural de Santa Catarina, nascida em 16 de janeiro de 1923 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 83 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve a Senhorita Nadir 

Ferrari, filha de Teodoro Antonio Ferrari, natural de Santa Catarina, nascido em 2 de 

março de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 84 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Osmar 

Cunha, filho de Estanislau Brasilício da Cunha, natural de Santa Catarina, nascido em 

19 de outubro de 1918 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 85 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Nestor 

Carneiro, filho de Joaquim Domingues Carneiro Junior, natural de Santa Catarina, 

nascido em 31 de agosto de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 86 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Moysés 

Leandro da Silva, filho de Leandro José da Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 

18 de junho de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 87 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve a Senhorita Sevasti 

Haviaras, filha de Jorge Haviaras, natural de Santa Catarina, nascido em 23 de 

novembro de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 88 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Ademar 

Madeira, filho de Luiz Luciano Madeira, natural de Santa Catarina, nascido em 5 de 

agosto de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 89 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Mário 

Laurindo, filho de Maria das Dôres Laurindo, natural de Santa Catarina, nascido em 7 

de maio de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 90 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Célio 

Ferrari, filho de Teodoro Antonio Ferrari, natural de Santa Catarina, nascido em 17 de 

dezembro de 1916 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 91 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Osvaldo da 

Silva Campos, filho de Virgilio da Silva Campos, natural de Santa Catarina, nascido em 

25 de maio de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 29 de dezembro de 1942. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 92 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Osvaldo 

Camilli, filho de Thomaz Camilli, natural de Paraná, nascido em 23 de julho de 1925 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 93 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor João 

Eduardo de Miranda Santos, filho de Achylles Wedekin dos Santos, natural de Santa 

Catarina, nascido em 22 de abril de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 94 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor José Dias 

Figueira, filho de Alcino Dias Figueira, natural de Santa Catarina, nascido em 20 de 

março de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 95 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Waldemiro 

Berka, filho de João Berka, natural de Santa Catarina, nascido em 5 de setembro de 1919 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 96 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor José Dias, 

filho de José Ignacio Dias, natural de Santa Catarina, nascido em 16 de fevereiro de 1923 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 97 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Oscar 

Gomes, filho de João Inacio Gomes, natural de Santa Catarina, nascido em 2 de outubro 

de 1916 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 98 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor José Vieira 

Dutra, filho de José Joaquim Dutra, natural de Santa Catarina, nascido em 23 de junho 

de 1915 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 99 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Ruben Lyra, 

filho de Joaquim Francisco de Lyra, natural de Santa Catarina, nascido em 10 de julho 

de 1917 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 100 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Ary 

Schroeder Carneiro da Cunha, filho de Olavo Carneiro da Cunha, natural de Santa 

Catarina, nascido em 28 de dezembro de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de 

Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a 

este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 101 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Eugenio 

Teuber, filho de Leopoldo Teuber, natural de Santa Catarina, nascido em 5 de novembro 

de 1917 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 1942. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 102 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Carlos 

Alberto da Luz e Silva, filho de João Maria Ferreira da Silva, natural de Santa Catarina, 

nascido em 2 de abril de 1918 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1943. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 103 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Alyrio 

Campos de Alcantara, filho de João Johanny de Alcantara, natural de Santa Catarina, 

nascido em 20 de maio de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1943. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 104 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Telmo Vieira 

Ribeiro, filho de Afonso Ribeiro Sobrinho, natural de Santa Catarina, nascido em 27 de 

janeiro de 1915 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1943. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 105 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Alvaro de 

Lima Veiga, filho de Marcial Faria da Veiga, natural de Santa Catarina, nascido em 31 

de julho de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1943. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 106 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Theobaldo 

Ulysséa Teixeira, filho de Cyro Guimarães Teixeira, natural de Santa Catarina, nascido 

em 2 de novembro de 1913 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1943. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 107 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve o Senhor Pedro 

Alcantara Maia, filho de Bernardino Moreira Maia, natural de Santa Catarina, nascido 

em 21 de julho de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1943. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 108 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1942 que obteve a Senhorita Sebilla 

Carlota Busch, filha de Frederico Guilherme Busch, natural de Santa Catarina, nascida 

em 22 de abril de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1943. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 109 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor Dilermando 

Brito, filho de Damasio Umbelino Brito, natural de Santa Catarina, nascido em 6 de 

outubro de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 110 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve a Senhorita Ignezita 

Fornerolli, filha de Serafim Fornerolli, natural de Santa Catarina, nascida em 21 de 

janeiro de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 111 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor Arno 

Schmidt, filho de Euclides Schmidt, natural de Santa Catarina, nascido em 9 de outubro 

de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 112 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor Gustavo 

Zimmer, filho de Gustavo Zimmer, natural de Santa Catarina, nascido em 30 de julho de 

1909 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 113 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor Julio 

Klappoth, filho de Henrique Klappoth, natural de Santa Catarina, nascido em 22 de 

março de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 114 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor Herval 

Melim, filho de Gustavo Rafael Melim, natural de Santa Catarina, nascido em 13 de 

março de 1917 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 115 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor Cyro Belli 

Muller, filho de Luiz Jovita Muller, natural de Santa Catarina, nascido em 11 de junho 

de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 116 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor Nelson 

Martins de Almeida, filho de João Martins de Almeida, natural de Santa Catarina, 

nascido em 5 de julho de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 117 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve a Senhorita Ivette 

Elpo da Silveira, filho de Adolpho Bittencourt da Silveira, natural de Santa Catarina, 

nascido em 30 de outubro de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 118 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor Túlio Pinto 

da Luz, filho de Getúlio Pinto da Luz, natural de Santa Catarina, nascido em 21 de janeiro 

de 1910 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 119 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor Marcílio 

Bonassis de Melo, filho de Alvaro Mefistofes de Melo, natural de Santa Catarina, nascido 

em 21 de julho de 1914 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 120 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve a Senhorita Otilia 

Ana Moritz, filha de Jacó João Moritz, natural de Santa Catarina, nascido em 5 de março 

de 1917 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 121 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor Aldo Kirsten, 

filho de Oscar Kirsten, natural de Santa Catarina, nascido em 8 de agosto de 1921 confiro 

ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias 

e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 122 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor José Rubik, 

filho de Miguel Rubik, natural de Santa Catarina, nascido em 30 de setembro de 1922 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 123 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor Manoel 

Bastos Laus, filho de Melquíades Laus, natural de Santa Catarina, nascido em 7 de junho 

de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 124 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor Maurillo 

Roberge, filho de Marcilliano Acastro Roberge, natural de Santa Catarina, nascido em 

27 de maio de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 125 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor João Berka, 

filho de Carlos Berka, natural de Santa Catarina, nascido em 10 de julho de 1921 confiro 

ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias 

e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 126 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor Demerval 

Vieira, filho de Manoel Sergio Vieira, natural de Santa Catarina, nascido em 3 de janeiro 

de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 127 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor Carlos 

Bonetti, filho de Andréa Bonetti, natural de Santa Catarina, nascido em 22 de junho de 

1914 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 128 

 

Eu, Prof Mario Roberto Bott Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo 

com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação 

das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor Frederico 

Pedro Bavasso, filho de João Batista Bavasso, natural de Santa Catarina, nascido em 28 

de abril de 1910 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1943. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 129 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor 

Ivo Selva, filho de João Selva, natural de Santa Catarina, nascido em 28 de feveiro de 

1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 1º de março de 1944. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 130 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1943 que obteve o Senhor 

Aliatar Silva, filho de Miguel Reis da Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 15 de 

dezembro de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 1º de março de 1944. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 131 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Édio Ortiga Fedrigo, filho de João Fedrigo, natural de Santa Catarina, nascido em 5 de 

dezembro de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 132 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Sebastião Bonassis de Albuquerque, filho de Hugo Tenorio de Albuquerque, natural de 

Alagôas, nascido em 24 de dezembro de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de 

Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a 

este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 133 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Zalmir de Lima, filho de José Eleutério de Lima, natural de Santa Catarina, nascido em 

23 de julho de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 134 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Manoel Lino de Jesus, filho de Donato Lino de Jesus, natural de Santa Catarina, nascido 

em 7 de abril de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 135 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Venicius Búrigo, filho de Paulino Búrigo, natural de Santa Catarina, nascido em 16 de 

dezembro de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 136 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Hélio Monteiro, filho de Euripedes Fernandes Monteiro, natural de Santa Catarina, 

nascido em 7 de junho de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 137 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Waldyr Albani, filho de Luiz Albani Junior, natural de Santa Catarina, nascido em 28 de 

outubro de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 138 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Osvaldo Carpes, filho de Nestor Carpes, natural de Santa Catarina, nascido em 21 de 

junho de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 139 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Ruy Vieira, filho de Herminio Irineo Vieira, natural de Santa Catarina, nascido em 7 de 

abril de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos 

os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 140 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Mario Climaco da Silva, filho de José Martins da Silva, natural de Santa Catarina, 

nascido em 15 de maio de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 141 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Aleida Ferrari, filho de Rodolfo Albino Ferrari, natural de Santa Catarina, nascido em 

10 de agosto de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 142 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Bernardo Berka, filho de João Berka, natural de Santa Catarina, nascido em 20 de agosto 

de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 143 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Antonio Mendes de Souza, filho de Rufino Mendes de Souza, natural de Santa Catarina, 

nascido em 16 de maio de 1917 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 144 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

João Carlos de Campos, filho de João Carlos de Castro Campos, natural de Santa 

Catarina, nascido em 23 de junho de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 145 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Ladislau Kowalski, filho de Francisco Kowalski, natural de Santa Catarina, nascido em 

23 de dezembro de 1918 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 146 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Floriano de Mello Mattos, filho de Mario Mattos, natural de Santa Catarina, nascido em 

29 de junho de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 147 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Sylvio Ferrari, filho de Theodoro Ferrari, natural de Santa Catarina, nascido em 16 de 

fevereiro de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 148 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Nicolau Haviaras, filho de Jorge Nicolau Haviaras, natural de Santa Catarina, nascido 

em 8 de outubro de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 149 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Jeny Andrade Silva, filho de Miguel Manoel da Silva, natural de Santa Catarina, nascido 

em 15 de junho de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 150 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Jauro Dentice Linhares, filho de Jayme Linhares, natural de Santa Catarina, nascido em 

27 de fevereiro de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 151 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Rubens Kersten, filho de Alberto João Kersten, natural de Santa Catarina, nascido em 23 

de julho de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 152 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Adolfo Lievlich da Silva, filho de Osvaldo Francisco da Silva, natural de Santa Catarina, 

nascido em 17 de outubro de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 153 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Geraldo Gercino Stotz, filho de Adolfo Stotz, natural de Santa Catarina, nascido em 9 de 

dezembro de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 154 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Gerold Sprengel, filho de Otto Sprengel, natural de Santa Catarina, nascido em 29 de 

dezembro de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 155 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Antonio Vieira de Oliveira, filho de Waldemiro Vieira de Oliveira, natural de Santa 

Catarina, nascido em 3 de novembro de 1918 confiro ao mesmo senhor o titulo de 

Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a 

este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 156 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Saul Oliveira, filho de Joaquim Oliveira, natural de Santa Catarina, nascido em 5 de 

dezembro de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 157 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

Ruy Cunha, filho de Guilhermino Cunha, natural de Rio Grande do Sul, nascido em 21 

de fevereiro de 1915 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 158 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve a Senhorita 

Dora Rita Klappoth, filha de Ernesto Paulo Stamm, natural de São Paulo, nascida em 22 

de setembro de 1922 confiro a mesma senhorita o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 159 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1944 que obteve o Senhor 

João Corfu, filho de Itavio Corfu, natural da Grécia, nascido em 25 de novembro de 1917 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1944. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 160 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Acácio Garibaldi de Paula Ferreira S. Thiago, filho de Marcílio Dias de S. Thiago, 

natural de Santa Catarina, nascido em 1º de janeiro de 1921 confiro ao mesmo senhor o 

titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas 

concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 161 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Aldo Rodrigues de Araujo, filho de Adolpho Baptista de Araujo, natural de Santa 

Catarina, nascido em 10 de abril de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 162 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Alfredo Russi, filho de Roberto Russi, natural de Santa Catarina, nascido em 20 de 

dezembro de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 163 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Aline Ulysséa Nicolazzi, filha de João Nicolazzi, natural de Santa Catarina, nascido em 

2 de abril de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 164 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Anna Rita Cabral Machado, filha de Nelson di Almeida Machado, natural de Santa 

Catarina, nascido em 25 de maio de 1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 165 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Anneliese Entres, filha de Gottfried Entres, natural de Santa Catarina, nascido em 16 de 

maio de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 166 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Bento Pereira Oliveira, filho de Francisco Pereira Oliveira Filho, natural de Santa 

Catarina, nascido em 6 de fevereiro de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de 

Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a 

este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 167 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Constantino Syriaco Atherino, filho de Syriaco Theodosio Atherino, natural de Santa 

Catarina, nascido em 9 de março de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 168 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Dilma Damiani, filha de Dionísio Gaspar Damiani, natural de Santa Catarina, nascida 

em 9 de julho de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 169 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Donatílio Silva, filho de João Gonçalves da Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 

5 de fevereiro de 1917 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 170 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Elisabeth Rihl, filha de Noberto Rihl, natural de Rio Grande do Sul, nascida em 10 de 

fevereiro de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 171 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Elly-Maria da Silva, filha de Darey Linhares da Silva, natural de Santa Catarina, nascida 

em 3 de outubro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 172 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Eunice Oliveira, filha de Roberto Soares de Olieira, natural de Santa Catarina, nascida 

em 28 de novembro de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 173 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Fioravante João Marchi, filho de João Baptista Alberto Marchi, natural de Santa 

Catarina, nascido em 2 de junho de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 174 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Germano Hoffmann, filho de Maurício Germano Hoffmann, natural de Santa Catarina, 

nascido em 1º de agosto de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 175 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Hélcio de Menezes, filho de Hercílio Carvalho de Menezes, natural de Santa Catarina, 

nascido em 18 de janeiro de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 176 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Hélio Moura, filho de João Moura Júnior, natural de Santa Catarina, nascido em 8 de 

agosto de 1915 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 177 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Hugo Wondracek, filho de Guilherme Wondracek, natural de Rio Grande do Sul, nascido 

em 15 de junho de 1915 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 178 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

João Makowiecky, filho de Estanislau Makowiecky, natural de Santa Catarina, nascido 

em 16 de maio de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 179 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

João Ventura, filho de Álvaro Soares Ventura, natural de Santa Catarina, nascido em 29 

de outubro de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 180 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Léa Castro, filha de Salomão André de Castro, natural de Santa Catarina, nascida em 23 

de março de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 181 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Magali Rennée Lebarbenchon, filha de Octávio René Lebarbenchon, natural de Santa 

Catarina, nascida em 22 de setembro de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de 

Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a 

este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 182 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Hamilton Abbade Valente Ferreira, filho de Egydio Abbade Ferreira, natural de Santa 

Catarina, nascido em 13 de agosto de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 183 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Maria Luiza Figueiredo Campos, filha de Emmanuel Pereira Campos, natural de Santa 

Catarina, nascida em 8 de agosto de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 184 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Marilda Carneiro da Cunha Luz, filha de Eduardo Pio da Luz, natural de Santa Catarina, 

nascida em 12 de fevereiro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 185 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Nelson Szpoganicz, filho de Eugênio Szpoganicz, natural de Santa Catarina, nascido em 

1º de fevereiro de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 186 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Nenna de Lourdes Santos, filha de Francisco Santos, natural de Santa Catarina, nascida 

em 17 de janeiro de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 187 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Neyde-Maria Pereira, filha de Cícero Pereira, natural de Santa Catarina, nascida em 8 

de julho de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 188 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Oscar Cardoso Filho, filho de Oscar Cardoso, natural de Santa Catarina, nascido em 7 

de agosto de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 189 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Oscar Pereira, filho de Agenor Veríssimo Pereira, natural de Santa Catarina, nascido 

em 30 de setembro de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 190 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Ryno von Mörs, filho de Hugo von Mörs, natural de Santa Catarina, nascido em 4 de 

setembro de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 191 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhora 

Sada Boabaid dos Reis, filha de Jacob Boabaid, natural de Santa Catarina, nascido em 2 

de setembro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 192 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Sylvio-Orlando Damiani, filho de Orlando Sylvio Damiani, natural de Santa Catarina, 

nascido em 17 de maio de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 193 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Theodósio Atherino, filho de André Atherino, natural de Santa Catarina, nascido em 3 de 

novembro de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 194 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Túlia Matos, filha de Aparício Matos, natural de Santa Catarina, nascida em 24 de março 

de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 195 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Victor Santos Alberton, filho de Santos Alberton, natural de Santa Catarina, nascido em 

18 de novembro de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 196 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Vylma Moritz, filha de Alberto Moritz, natural de Santa Catarina, nascida em 2 de janeiro 

de 1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 197 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Waldemar Werner, filho de Hugo Werner, natural de Santa Catarina, nascido em 18 de 

dezembro de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 198 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Walter Deutsch, filho de Fritz Deutsch, natural de Suíça, nascido em 4 de agosto de 1922 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 199 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Werner Springmann, filho de Fernando Springmann, natural de Santa Catarina, nascido 

em 10 de abril de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 200 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Yoldory Campos Garofallis, filho de Demétrio Constantino Garofallis, natural de Santa 

Catarina, nascido em 27 de abril de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 201 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Maria Rosa Cherem, filha de José Rosa Cherem, natural de Santa Catarina, nascida em 

20 de abril de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 202 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Maurílio Fernandes, filho de Orlando Fernandes, natural de Santa Catarina, nascido em 

16 de abril de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 203 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

David Gomes Mendonça, filho de João José Mendonça, natural de Santa Catarina, 

nascido em 19 de maio de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 204 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Frederico Herondino Leite, filho de Zulmira da Costa Leite, natural de Santa Catarina, 

nascido em 23 de julho de 1912 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 205 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Euclides Fernandes, filho de Duarte Fernandes, natural de Santa Catarina, nascido em 

10 de maio de 1914 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 206 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Maria da Conceição Mello, filha de Severiano da Costa Mello, natural de Santa Catarina, 

nascida em 15 de março de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 207 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Lenir-Maria Brasil, filha de Orlando Brasil, natural de Santa Catarina, nascida em 13 de 

outubro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 208 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Ilmen da Costa Melim, filho de Octavio Melim, natural de Santa Catarina, nascido em 29 

de agosto de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 209 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Denise Verissimo Pereira, filha de Lindolpho Anatercio Gonçalves Pereira, natural de 

Pernambuco, nascida em 7 de agosto de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de 

Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a 

este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 210 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Aldo Affonso Vieira, filho de Urbano Afra Vieira, natural de Santa Catarina, nascido em 

27 de agosto de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 211 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Yone Moreira de Mello, filha de Manoel Pereira de Mello, natural de Santa Catarina, 

nascida em 26 de abril de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 212 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Nair Ferrari, filha de Ricardo Ferrari, natural de Santa Catarina, nascida em 30 de junho 

de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 213 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Waldemar Busch, filho de Guilherme Frederico Busch, natural de Santa Catarina, 

nascido em 5 de novembro de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 214 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Rodolfo Fernando Pinto da Luz, filho de Osvaldo Pinto da Luz, natural de Santa 

Catarina, nascido em 21 de novembro de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de 

Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a 

este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 215 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Alvaro Selva Gentil, filho de Euclides Gentil, natural de Santa Catarina, nascido em 8 de 

maio de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 216 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Newton Thibes de Almeida, filho de Euclides de Almeida, natural de Santa Catarina, 

nascido em 7 de outubro de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 217 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

Paulo Malty, filho de Jorge Miguel Malty, natural de Santa Catarina, nascido em 23 de 

dezembro de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 218 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve a Senhorita 

Ilza Cecilia de Lima, filha de Marcolino José de Lima, natural de Santa Catarina, nascida 

em 22 de novembro de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 219 

 

Eu, Prof Fernando Machado Vieira Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de 

acôrdo com os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da 

aprovação das materias do Curso, terminado no ano letivo de 1945 que obteve o Senhor 

José Rodrigues de Araujo, filho de Adolpho Baptista de Araujo, natural de Santa 

Catarina, nascido em 25 de setembro de 1918 confiro ao mesmo senhor o titulo de 

Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a 

este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 1945. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 220 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Denny Truppel, 

filho de Carlos Truppel, natural de Santa Catarina, nascido em 11 de maio de 1928 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 221 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Waldir da Silva 

Kuenzer, filho de Max Eugenio Kuenzer, natural de Santa Catarina, nascido em 24 de 

novembro de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 222 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve a Senhorita Marília Prats 

Fernandes, filha de Orlando Fernandes, natural de Santa Catarina, nascida em 28 de 

setembro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 223 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Abel Capella, 

filho de Arthur Capella, natural de Santa Catarina, nascido em 5 de novembro de 1922 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 224 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Joaquim Luiz 

Dias, filho de João Luiz Dias, natural de Portugal, nascido em 3 de fevereiro de 1924 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 225 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Hélio Ligocki, 

filho de João Ligocki, natural de Santa Catarina, nascido em 24 de março de 1924 confiro 

ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias 

e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 226 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve a Senhorita Yedda da 

Gama Lobo d’Eça, filha de Osny da Gama Lobo d’Eça, natural de Santa Catarina, 

nascida em 19 de junho de 1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 227 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve a Senhorita Maria 

Thereza Bastos, filha de José Rocha Ferreira Bastos, natural de Santa Catarina, nascida 

em 21 de outubro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 228 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Osny Neves, 

filho de Manoel Fortunato Neves, natural de Santa Catarina, nascido em 17 de junho de 

1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 229 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Onofre Alves 

Pereima, filho de João Basilio Pereima, natural de Santa Catarina, nascido em 14 de 

agosto de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 230 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Antônio 

Kowalski, filho de André Kowalski, natural de Santa Catarina, nascido em 15 de 

novembro de 1916 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 231 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Murillo 

Rodrigues, filho de João Candido Rodrigues, natural de Santa Catarina, nascido em 28 

de outubro de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 232 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Osmar de Lima 

Veiga, filho de Marcial Faría da Veiga, natural de Santa Catarina, nascido em 27 de 

abril de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos 

os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 233 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Urí Coutinho 

de Azevedo, filho de Afonso Coutinho de Azevedo, natural de Santa Catarina, nascido em 

26 de julho de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 234 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve a Senhorita Martha 

Springmann, filha de Fernando Springman, natural de Santa Catarina, nascida em 18 de 

fevereiro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 235 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Ruy Carlos 

Baptista, filho de Carlos José Baptista, natural de Santa Catarina, nascido em 26 de 

agosto de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 236 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Nelson Nunes 

Veran, filho de Antonio Veran Cascaes, natural de Santa Catarina, nascido em 12 de 

agosto de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 237 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Jairo Lisbôa, 

filho de Marçal Lisbôa, natural de Santa Catarina, nascido em 26 de janeiro de 1927 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 238 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Dijalma Araujo, 

filho de José Araujo, natural de Santa Catarina, nascido em 3 de setembro de 1926 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 239 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve a Senhorita Maria 

Mercedes de Borja, filha de Francisco Procopio de Borja, natural de Santa Catarina, 

nascida em 1º de outubro de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 240 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Vitorino Fretta, 

filho de José Fretta, natural de Santa Catarina, nascido em 17 de abril de 1925 confiro 

ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias 

e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 241 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve a Senhorita Méri 

Guimarães Born, filha de José Nicolao Born, natural de Santa Catarina, nascida em 13 

de setembro de 1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 242 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Orlando Seára, 

filho de Targino Seára, natural de Santa Catarina, nascido em 17 de fevereiro de 1927 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 243 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve a Senhorita Vera 

Tertschitsch, filha de Valentim Tertschitsch, natural de Santa Catarina, nascida em 30 de 

novembro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 244 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Vivaldi 

Garofallis, filho de Demetrio Constantino Garofallis, natural de Santa Catarina, nascido 

em 4 de junho de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 245 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Helio Milton 

Pereira, filho de Antonio Pedro Pereira, natural de Santa Catarina, nascido em 23 de 

março de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 246 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Walmor Aguiar 

Borges, filho de Manoel de Aguiar Borges, natural de Santa Catarina, nascido em 23 de 

outubro de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 247 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor José Ferreira, 

filho de Dulcinéa Pacheco, natural de Santa Catarina, nascido em 30 de dezembro de 

1917 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 248 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Hans Karl 

Leyendecker, filho de Gustav Karl Leyendecker, natural de Alemanha, nascido em 9 de 

março de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 249 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Nivaldo Lopes 

de Almeida, filho de Euclides de Almeida, natural de Santa Catarina, nascido em 29 de 

julho de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 250 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve a Senhorita Rachel 

Peixoto Bayer, filha de Augusto Bayer, natural de Santa Catarina, nascida em 5 de 

setembro de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 251 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Paulo Amaral, 

filho de Alvim Amaral e Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 25 de março de 

1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 252 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve a Senhorita Dey Álvares 

Cabral, filha de Abél Álvares Cabral Júnior, natural de Santa Catarina, nascida em 15 

de abril de 1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 1946. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 253 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Gecy Rocha, 

filho de Alcides Batista Rocha, natural de Santa Catarina, nascido em 14 de maio de 1926 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 10 de março de 1947. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 254 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Sylvio- Ney 

Soncini, filho de Liborio Soncini, natural de Santa Catarina, nascido em 5 de agosto de 

1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 10 de março de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 255 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1946 que obteve o Senhor Mario-Arthur 

Ferraresi, filho de Arthur Ferraresi, natural de Santa Catarina, nascido em 13 de abril 

de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 10 de março de 1947. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 256 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1938 que obteve o Senhor Adão 

Sobierajski, filho de Miguel Sobierajski, natural de Santa Catarina, nascido em 8 de 

dezembro de 1910 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 10 de março de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 257 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Aldir Maria 

Ramos, filho de João Ramos, natural de Santa Catarina, nascido em 15 de maio de 1927 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 258 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Maria Schetz, 

filho de Pedro Jacó Schetz, natural de Santa Catarina, nascido em 17 de julho de 1927 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 259 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve a Senhorita Dulce Ortiga 

Ligocki, filha de Theodoro Ligocki, natural de Santa Catarina, nascida em 27 de maio de 

1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 260 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Henal Miguel, 

filho de José Miguel, natural de Monte Libano, nascido em 11 de janeiro de 1927 confiro 

ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias 

e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 261 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Lyro Burigo 

Bez, filho de Nuncio Bez, natural de Santa Catarina, nascido em 12 de agosto de 1926 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 262 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Aloysio Soares 

de Oliveira, filho de Alvaro Soares de Oliveira, natural de Santa Catarina, nascido em 

23 de março de 1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 263 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Adolpho Elpo 

da Silveira, filho de Adolpho Bittencourt da Silveira, natural de Santa Catarina, nascido 

em 12 de novembro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 264 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Lythmar 

Machado de Souza, filho de Antonio Machado de Souza, natural de Santa Catarina, 

nascido em 14 de agosto de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 265 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Carlos Henrique 

Baasch, filho de Evaldo Carlos Baasch, natural de Santa Catarina, nascido em 1º de 

janeiro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 266 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Mozart Vieira, 

filho de Eliziario Francisco Vieira, natural de Santa Catarina, nascido em 25 de julho de 

1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 267 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Dimas Prazeres 

de Campos, filho de Claudio Francisco de Campos, natural de Santa Catarina, nascido 

em 16 de novembro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 268 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Leandro José 

da Silva Junior, filho de Leandro José da Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 

20 de março de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 269 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Ivo Bez, filho 

de Samuel Bez, natural de Santa Catarina, nascido em 14 de março de 1921 confiro ao 

mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, regalias e 

prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 270 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve a Senhorita Vélia Suely 

Andrade da Veiga, filha de Célio Oliveira da Veiga, natural de Santa Catarina, nascida 

em 6 de maio de 1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 271 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve a Senhorita Arlinda Maria 

Machado, filha de Nelson de Almeida Machado, natural de Santa Catarina, nascida em 

20 de novembro de 1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 272 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Dib Cherem, 

filho de José Rosa Cherem, natural de Santa Catarina, nascido em 1º de junho de 1929 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os direitos, 

regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 273 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Jorge Miguel 

Atherinos, filho de Miguel Atherinos, natural de Santa Catarina, nascido em 9 de 

novembro de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 274 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Ary Kardec 

Bosco de Mello, filho de Luiz Oswaldo Ferreira de Mello, natural de Santa Catarina, 

nascido em 25 de outubro de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 275 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve a Senhorita Therezinha 

de Jesus da Luz Fontes, filha de Henrique da Silva Fontes, natural de Santa Catarina, 

nascida em 6 de setembro de 1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 276 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Orestildo 

Tomaselli, filho de Jeronymo Tomaselli, natural de Santa Catarina, nascido em 4 de abril 

de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 277 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve a Senhorita Angela Maria 

Gracia Evangelista, filha de Rosato Evangelista, natural de Santa Catarina, nascida em 

29 de janeiro de 1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 278 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Eugênio Doin 

Vieira, filho de Bento Aguido Vieira, natural de Santa Catarina, nascido em 9 de 

novembro de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 279 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Walmor 

Capanema, filho de João Capanema, natural de Santa Catarina, nascido em 10 de 

setembro de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 280 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Altair Coutinho 

de Azevedo, filho de Deodato Coutinho de Azevedo, natural de Santa Catarina, nascido 

em 28 de julho de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 281 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve a Senhorita Maria Lygia 

Cúneo, filha de Armando Cuneo, natural de Santa Catarina, nascida em 15 de setembro 

de 1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 282 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Alby Pereira, 

filho de Alcides Rosalino Pereira, natural de Santa Catarina, nascido em 23 de abril de 

1917 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 283 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Mauro Sergio 

Vaccari, filho de Alberto Paschoal Luiz Vaccari, natural de Santa Catarina, nascido em 

6 de maio de 1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 284 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Jonas Andriani, 

filho de Pedro Eulalio Andriani, natural de Santa Catarina, nascido em 20 de maio de 

1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 285 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve a Senhorita Cora Colônia, 

filha de Otaviano Romulo Colônia, natural de Santa Catarina, nascida em 16 de agosto 

de 1917 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 286 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Benno Meyer 

Peressoni, filho de Nicolau Peressoni, natural de Santa Catarina, nascido em 26 de julho 

de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 287 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Dylton do Vale 

Pereira, filho de Hyppolito do Vale Pereira, natural de Santa Catarina, nascido em 29 

de abril de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 288 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Saul Ulysséa 

Baião, filho de Antonio Baião, natural de Santa Catarina, nascido em 7 de fevereiro de 

1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 289 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Erasmo 

Rodrigues, filho de José Domingos Rodrigues, natural de Santa Catarina, nascido em 2 

de junho de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 290 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Washington 

Luiz do Valle Pereira, filho de Hyppolito do Valle Pereira, natural de Santa Catarina, 

nascido em 18 de agosto de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 1947. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 291 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve o Senhor Lauriano Gomes 

de Almeida, filho de Onofre Gomes de Almeida, natural de Santa Catarina, nascido em 

18 de fevereiro de 1914 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

 

Florianópolis, 27 de fevereiro de 1948. 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 292 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1947 que obteve a Senhorita Jonia 

Christoval, filha de Cyriaco Christoval, natural de Santa Catarina, nascida em 15 de 

dezembro de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Contador para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 27 de fevereiro de 1948. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 (registro com mesmo número) REGISTRO Nº: 291 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Milton 

Monguilhott, filho de Archimedes Monguilhott, natural de Santa Catarina, nascido em 20 

de maio de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 (registro com mesmo número) REGISTRO Nº: 292 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor José Damiani 

Carreirão, filho de Euclides Carreirão, natural de Santa Catarina, nascido em 22 de 

setembro de 1930 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 293 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhorita Beatriz 

Nobrega Fontes, filha de Emmanuel da Silva Fontes, natural de Santa Catarina, nascida 

em 10 de março de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 294 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor João Ferrari 

Dias, filho de João Inacio Dias, natural de Santa Catarina, nascido em 30 de novembro 

de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 295 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Alfredo Liberato 

Meyer, filho de Ernesto Meyer, natural de Santa Catarina, nascido em 29 de janeiro de 

1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 296 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Eugenio Berka, 

filho de João Berka, natural de Santa Catarina, nascido em 25 de dezembro de 1925 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 297 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Rodolpho 

Fernandes Neves, filho de José Fernandes Neves, natural de Santa Catarina, nascido em 

26 de julho de 1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 298 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhorita Dilma Zomer, 

filha de Getulio Zomer, natural de Santa Catarina, nascida em 22 de fevereiro de 1929 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 299 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Pedro Paulo de 

Aquino, filho de Severino José de Aquino, natural de Santa Catarina, nascido em 29 de 

junho de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 300 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Ayrton Soares 

Mendonça, filho de João Mendonça, natural de Santa Catarina, nascido em 6 de maio de 

1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949.  

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 301 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhorita Dinah 

Lunardelli, filha de Noberto José Lunardelli, natural de Santa Catarina, nascida em 6 de 

abril de 1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 302 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Rubens Victor 

da Silva, filho de Mario Candido da Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 26 de 

julho de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949.  

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 303 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Ary Silva, filho 

de Francisco Conceição e Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 16 de dezembro 

de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhora Helvetia 

Ursulina Wildi Vinhares, filha de Tom Traugott Wildi, natural de Santa Catarina, nascida 

em 22 de fevereiro de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em 

Contabilidade para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas 

concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Tom Wildi 

Junior, filho de Tom Traugott Wildi, natural de Santa Catarina, nascido em 14 de outubro 

de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Mauro Vieira 

Brisk, filho de Adão Francisco Brisk, natural de Paraná, nascido em 24 de agosto de 

1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Yvany Lentz dos 

Santos, filho de Protasio Nicolau dos Santos, natural de Santa Catarina, nascido em 20 

de junho de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Dario Fernando 

Paranhos Pederneiras, filho de Haroldo Paranhos Pederneiras, natural de Santa 

Catarina, nascido em 29 de abril de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico 

em Contabilidade para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas 

concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Igno Noel da 

Silva, filho de Miguel Manoel da Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 8 de agosto 

de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor José Newton 

Szpoganicz, filho de Bruno Szpoganicz, natural de Santa Catarina, nascido em 20 de 

março de 1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Ernesto 

Moreira, filho de João Maria Moreira de Barros, natural de Santa Catarina, nascido em 

15 de abril de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Dilson Ribeiro, 

filho de Hercílio Bernardes Guimarães, natural de Santa Catarina, nascido em 25 de 

outubro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhorita Leá Maria de 

Oliveira, filha de Arnaldo Pinto de Oliveira, natural de Santa Catarina, nascida em 27 

de setembro de 1930 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Edi Silva, filho 

de Flordoardo Duarte e Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 15 de dezembro de 

1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Nereu Celeste 

Ghizoni, filho de Celeste Francisco Ghizoni, natural de Santa Catarina, nascido em 15 

de dezembro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Ary Millen da 

Silveira, filho de Antonio Francisco da Silveira, natural de Santa Catarina, nascido em 

19 de setembro de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Frederico 

Manoel da Silva, filho de Frederico Manoel da Silva Junior, natural de São Paulo, 

nascido em 23 de maio de 1931 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em 

Contabilidade para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas 

concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Ulysses Cunha 

Filho, filho de Ulysses Cunha, natural de Santa Catarina, nascido em 10 de março de 

1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Jovelino Savi, 

filho de Carlos Savi, natural de São Paulo, nascido em 3 de agosto de 1923 confiro ao 

mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Aldo Cardoso, 

filho de Saturnino Luiz Cardoso, natural de Santa Catarina, nascido em 14 de março de 

1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Walmor Adão 

Schmitt, filho de Pedro d’Alcantara Schmitt, natural de São Paulo, nascido em 4 de julho 

de 1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhorita Josilivia 

Schmidt, filha de Carlos Schmidt, natural de Santa Catarina, nascida em 13 de julho de 

1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Waldyr de 

Moraes Lima, filho de Modesto de Moraes Lima, natural de Santa Catarina, nascido em 

24 de janeiro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Moacyr de 

Moraes Lima, filho de Modesto de Moraes Lima, natural de Santa Catarina, nascido em 

14 de dezembro de 1921 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhorita Olga de 

Moraes Lima, filha de Modesto de Moraes Lima, natural de Santa Catarina, nascida em 

25 de junho de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhorita Loni Lygia 

Kobarg, filha de Henrique Carlos Kobarg, natural de Santa Catarina, nascida em 1º de 

abril de 1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve o Senhor Heráclito 

Fernandes de Medeiros, filho de Hilário José de Medeiros, natural de Santa Catarina, 

nascido em 18 de setembro de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em 

Contabilidade para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas 

concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 26 de março de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve a Senhorita Hiedy de 

Assis Corrêa, filha de Orlando de Assis Corrêa, natural de Paraná, nascida em 27 de 

julho de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Denizart 

Carvalho Regis, filho de Trajano Justino Regis, natural de Santa Catarina, nascido em 

16 de abril de 1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Irineu João de 

Espindola, filho de João José de Espindola, natural de Santa Catarina, nascido em 27 de 

setembro de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Jucélio Costa, 

filho de João Evangelista da Costa, natural de Santa Catarina, nascido em 5 de dezembro 

de 1923 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Leovanir Lisbôa, 

filho de Eduardo Lisbôa, natural de Santa Catarina, nascido em 19 de abril de 1928 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve a Senhorita Regina Magda 

Pavan Simões, filha de Severo Vieira Simões, natural de Santa Catarina, nascida em 22 

de junho de 1931 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Celso Carlos 

Porto, filho de Carlos da Silva Porto, natural de Santa Catarina, nascido em 14 de junho 

de 1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve a Senhorita Ieda Nunes 

Veran, filha de Antonio Veran Cascaes, natural de Santa Catarina, nascida em 18 de 

fevereiro de 1919 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Armando Sylvio 

Carreirão, filho de Nestor Carreirão, natural de Santa Catarina, nascido em 24 de 

fevereiro de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Ned Perrone 

Mund, filho de Emilio Mund, natural de Santa Catarina, nascido em 3 de agosto de 1927 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Hamilton 

Caminha, filho de Gumercindo Caminha, natural de Santa Catarina, nascido em 11 de 

março de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Alfredo 

Henrique Wendhausen, filho de João Placido Wendhausen, natural de Santa Catarina, 

nascido em 26 de novembro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em 

Contabilidade para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas 

concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Aloysio Affonso 

Durieux, filho de Pedro Durieux, natural de Santa Catarina, nascido em 5 de abril de 

1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Zalmir da Luz 

Costa, filho de Chrispin Cyrillo da Costa, natural de Santa Catarina, nascido em 27 de 

agosto de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Izaias Ulysséa, 

filho de Thales Ulysséa, natural de Santa Catarina, nascido em 18 de setembro de 1924 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve a Senhorita Maria Helena 

da Cunha, filha de Orlando Ferreira da Cunha, natural de Santa Catarina, nascida em 

14 de setembro de 1931 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Hoyêdo de 

Gouvêa Luis, filho de Odalino Accioly Luis, natural de Santa Catarina, nascido em 7 de 

outubro de 1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Archibaldo 

Cabral Neves, filho de Ataliba Gonçalves das Neves, natural de Santa Catarina, nascido 

em 6 de agosto de 1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Sidney Damiani, 

filho de Orlando Sylvio Damiani, natural de Santa Catarina, nascido em 27 de outubro 

de 1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve a Senhorita Berlinda May, 

filha de Paulo May, natural de Santa Catarina, nascida em 18 de agosto de 1930 confiro 

ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve a Senhorita Celia Stendel 

Areão, filha de João dos Santos Areão, natural de Santa Catarina, nascida em 10 de 

março de 1931 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Dilmo Luiz Prá, 

filho de Manoel Prá, natural de Santa Catarina, nascido em 10 de fevereiro de 1928 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Antonio Botelho 

de Abreu Irmão, filho de Zeferino José de Abreu, natural de Santa Catarina, nascido em 

9 de dezembro de 1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Joaquim 

Caneiro Filho, filho de Joaquim Domingues Carneiro Filho, natural de Santa Catarina, 

nascido em 24 de julho de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em 

Contabilidade para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas 

concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve a Senhorita Lyette Lucy 

Kobarg, filha de Henrique Carlos Kobarg, natural de Santa Catarina, nascida em 16 de 

março de 1932 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve a Senhorita Ecleia Bolt, 

filha de Mario Roberto Bolt, natural de Santa Catarina, nascida em 27 de janeiro de 1924 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Moacir 

Benvenutti, filho de Benone Benvenutti, natural de Santa Catarina, nascido em 8 de 

novembro de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Hermano 

Marinho Pereira, filho de João Marinho Pereira, natural de Santa Catarina, nascido em 

17 de junho de 1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Arno Coutinho 

de Azevedo, filho de Deodato Coutinho de Azevedo, natural de Santa Catarina, nascido 

em 11 de setembro de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em 

Contabilidade para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas 

concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve a Senhorita Maria Ozima 

Coelho, filha de Izidor Pedro Coelho, natural de Santa Catarina, nascida em 8 de abril 

de 1931 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 

 

 

 



Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Adhemar dos 

Passos, filho de Donato Martins dos Passos, natural de Santa Catarina, nascido em 27 

de julho de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Ney Walmor 

Hübener, filho de Frederico Augusto Hübener, natural de Santa Catarina, nascido em 25 

de maio de 1930 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Aldo Câmara 

da Silva, filho de Antonio Olavo da Silva, natural de Santa Catarina, nascido em 16 de 

abril de 1917 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Edgar Vieira 

de Medeiros, filho de Octavio Vieira de Souza, natural de Santa Catarina, nascido em 1º 

de fevereiro de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Naevio José 

Amin, filho de Tuffi Amin, natural de Santa Catarina, nascido em 23 de janeiro de 1931 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Pedro Maria 

Trompowsky Taulois Netto, filho de Cid Trompowsky Taulois, natural de Santa Catarina, 

nascido em 11 de outubro de 1930 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em 

Contabilidade para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas 

concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor José Carlos 

Gubert, filho de Francisco José Gubert, natural de Santa Catarina, nascido em 14 de 

dezembro de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Lupercio Vilain 

João, filho de Manuel José João, natural de Santa Catarina, nascido em 27 de maio de 

1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve a Senhorita Daisi 

Therezinha Benvenutti, filha de Benone Benvenutti, natural de Santa Catarina, nascida 

em 13 de janeiro de 1931 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve a Senhorita Irene 

Monteiro, filha de Euripedes Fernandes Monteiro, natural de Santa Catarina, nascida em 

11 de setembro de 1918 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve a Senhorita Hedi Rosa, 

filha de João Teixeira da Rosa Junior, natural de Santa Catarina, nascida em 17 de 

dezembro de 1931 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Alcebiades 

Candido Pinheiro, filho de Dautina Candida Pinheiro, natural de Santa Catarina, 

nascido em 12 de agosto de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em 

Contabilidade para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas 

concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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 REGISTRO Nº: 370 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor José Pires dos 

Santos, filho de Abel Augusto dos Santos, natural de Santa Catarina, nascido em 11 de 

setembro de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 371 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Pedro Hugo de 

Abreu Netto, filho de Pedro Hugo de Amaral Netto, natural de Santa Catarina, nascido 

em 12 de junho de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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 REGISTRO Nº: 372 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Ivan Torres 

Andreoli, filho de Santiago Andreoli, natural de Santa Catarina, nascido em 16 de 

setembro de 1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 1949. 
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 REGISTRO Nº: 373 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor Evaristo 

Gouvêa, filho de Paulo Gouvêa, natural de Santa Catarina, nascido em 26 de outubro de 

1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 28 de fevereiro de 1950. 
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 REGISTRO Nº: 374 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhorita Maria Silvia 

Michels, filha de Evaldo Henrique Michels, natural de Santa Catarina, nascida em 23 de 

maio de 1930 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 25 de abril de 1950. 
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FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 375 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhorita Ana Dulce 

Michels, filha de Evaldo Henrique Michels, natural de Santa Catarina, nascida em 9 de 

novembro de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 25 de abril de 1950. 
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FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 376 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1949 que obteve o Senhor João Valério 

Rebelo, filho de José Joaquim Rebelo, natural de Santa Catarina, nascido em 1º de 

novembro de 1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 12 de outubro de 1950. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor João Cirilo 

Véla, filho de Miguel Vela, natural de Santa Catarina, nascido em 26 de março de 1918 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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 REGISTRO Nº: 378 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve a Senhorita Sulamita 

Pereira, filha de Agenor Verissimo Pereira, natural de Santa Catarina, nascida em 15 de 

dezembro de 1922 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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 REGISTRO Nº: 379 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor Estefano 

Nicolau Savas, filho de Nicolau Estefano Savas, natural de Santa Catarina, nascido em 

26 de novembro de 1930 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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 REGISTRO Nº: 380 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor Pedro José de 

Souza, filho de José Laurentino de Souza, natural de Santa Catarina, nascido em 3 de 

abril de 1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 381 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor Ludgerio 

Niehues, filho de Germano Niehues, natural de Santa Catarina, nascido em 24 de maio 

de 1925 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 

 

 



 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 382 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor Carl Werner 

Krüger, filho de Victor Krüger, natural de Santa Catarina, nascido em 8 de agosto de 

1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

 REGISTRO Nº: 383 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor Dinorah 

Flaviano Vieira, filho de Flaviano Geraldo Vieira, natural de Santa Catarina, nascido 

em 8 de julho de 1929 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade 

para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo 

pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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 REGISTRO Nº: 384 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor Silvio Laug 

Jacques, filho de Augusto Roberto Jacques, natural de Santa Catarina, nascido em 8 de 

maio de 1927 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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 REGISTRO Nº: 385 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor Cid Carlos 

Porto, filho de Carlos Porto, natural de Santa Catarina, nascido em 14 de março de 1932 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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 REGISTRO Nº: 386 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhorita Déa Cunha, 

filha de Guilhermino Cunha, natural de Rio Grande do Sul, nascida em 9 de outubro de 

1920 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 25 de abril de 1950. 

 

 

Academia de Comércio de Santa Catarina 

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL 

 

REGISTRO Nº: 387 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhorita Yolanda 

Bonassis, filha de Oscar Bonassis, natural de Santa Catarina, nascida em 6 de outubro 

de 1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 25 de abril de 1950. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor Amaury Botto 

Guimarães, filho de Carlos Botto Guimarães, natural de Santa Catarina, nascido em 31 

de julho de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor Gerson Bosco 

dos Santos, filho de Olympio Justino dos Santos, natural de Santa Catarina, nascido em 

8 de abril de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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 REGISTRO Nº: 390 

 

Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor Helladio Olsen 

Veiga, filho de José Veiga, natural de Santa Catarina, nascido em 17 de maio de 1926 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor Hamilton José 

Berretta, filho de Luiz Berretta, natural de Santa Catarina, nascido em 21 de agosto de 

1928 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor Hercílio Pedro 

da Luz, filho de Aldo da Rosa Luz, natural de Santa Catarina, nascido em 29 de junho de 

1926 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor Darcy 

Brasiliano dos Santos, filho de Brasiliano Duarte dos Santos, natural de Santa Catarina, 

nascido em 2 de outubro de 1924 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em 

Contabilidade para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas 

concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor Luiz Nunes, 

filho de Alvaro Nunes, natural de Santa Catarina, nascido em 28 de julho de 1928 confiro 

ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar de todos os 

direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1950 que obteve o Senhor Basilio Uniat, 

filho de Laurindo Uniat, natural de Santa Catarina, nascido em 19 de setembro de 1919 

confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar de 

todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 1950. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhorita Helka Miriam 

Baasch, filha de Evaldo Carlos Baasch, natural de Santa Catarina, nascida em 22 de 

dezembro de 1932 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para 

que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 25 de abril de 1950. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhorita Iolanda dos 

Reis Matins Camilli, filha de Tomas Camilli, natural de Santa Catarina, nascida em 6 de 

janeiro de 1932 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que 

possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas 

leis do país. 

 

Florianópolis, 25 de abril de 1950. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhorita Elfrida Lina 

Hiemisch, filha de Alberto Hiemisch, natural de Santa Catarina, nascida em 17 de abril 

de 1931 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa 

gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do 

país. 

 

Florianópolis, 25 de abril de 1950. 
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Eu, Prof Flávio Ferrari Diretor da Escola de Comércio de Santa Catarina, de acôrdo com 

os preceitos do Decreto Federal n. 20.158, tendo presente os termos da aprovação das 

materias do Curso, terminado no ano letivo de 1948 que obteve a Senhorita Noeli 

Mendoza, filha de Noé Mendoza, natural de Santa Catarina, nascida em 23 de junho de 

1932 confiro ao mesmo senhor o titulo de Técnico em Contabilidade para que possa gozar 

de todos os direitos, regalias e prerrogativas concedidas a este titulo pelas leis do país. 

 

Florianópolis, 25 de abril de 1950. 

 


