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Sso Paulo, 10 de aatorabro d© 1959»
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Etcno. 3r» Pr. Pjalos Vogreiroe Ponteado
PP. Curador do Boolduoa designado pera as Pundaçoe©
Curadoria de Beeíduos d© Coaoroo da Capital
•

Paláoio da Justiço

^

(Poruo João Mendes Junior)

Proça João Mondas »Sala 513.
CiPIXAL

Senhor Curadort

ao reepoeba a oiroular 8® 01/59 de 26 de agosto de 1959»
«>.
“

tenlio a honra de paasar as nãos de V. Exoia., ae prestações de oon
tee e oe oomprovanfees doe gastos ©fetuedoa pela Fundação "Josã Piu
to Aires*, instituída por eaoritare-púhlioa de 14 de aetesbro

,do

1944, OB notae do sepmdo,tabelioneto desta Capital, 2,737» iKU.14,
da qual soã administrador.

tikV.
Ccmo e e primeira preeteção de' oontas que me s solioita-

de pelos poderes competentes, peço lioençe a V, Exoia, per© apre aantaro relatório daada a a^a inatituição até o präsente.
Coso pode V. Exoia. rer peloe Eetatutoa da lUndação, ene
xo a esta, tem ala por objeto e real inação de estudos e
eobre Fareeitologis l^édioa.,

tMMtquisas

Perido aoa juros, boja Imistanta

pe-

quenos da FUndação •* Cr.$ 7*000»00 (aete mil oruzeiroe) anuttis,
nos eplioado esse dinheiro, prinoipslmente em oompre de livros que
fioam partanoendo a bibliotéoe da Csdalre de Paresitologia da
ouldade de Medioina da Universidade de São Baulo.

üi-

"uanto aos li-

vros adquiridos am 1956 • 1959» fioaram pertenoando a

Bibliotéoa

do Instituto da Medioina Tropical, instituição reoén-orieâe, anexa
a Fbouldade da Medioina, e da.qual pnssaoos a ooupar o
ProfasBor da Uaografia Hédioa,
rr i^aigaasnto da "saperatas”

iHmbési

oergo

da

sido gasto dinheiro pa

da artigos oientífiooa publioados pa-

loB téoniooa do Capartamento da Parasitologie, para aquisição
algum rasterial de laboratório a dadas pacuenae gratifioaçÕes
serviçoe extras ds datilografia, desenho, miorofilmes e

da
para

foto^^ -

fias neoasaériaa para publioeçoes oiantífioaa e ooaferênoias• Pam-

'

