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Cuiabá, 31 de janeiro de 1916
Leitura da ata anterior; foi adiada a reunião devido o número insuficiente de
membros do Conselho.
(Verso pág. 50)
Cuiabá, 01 de junho de 1916
Assunto: “Tomar conhecimento e deliberar sobre a denúncia do Diretor da Escola
Modelo, contra a professora D. Saturnina da Costa Pereira, como incursa no Artigo do
Regulamento Orgânico da Instrução Pública.”
(Pág. 51)
Cuiabá, 19 de junho de 1916
Assunto: Leitura da ata anterior e “em seguida declarou o Sr. Presidente ter a
presente reunião a fim de tomar conhecimento da resposta apresentada pela adjunta efetiva
da Escola Modelo anexa a Normal, D. Saturnina da Costa Pereira, saber da denúncia contra
ela apresentada pelo Sr. Diretor daquele estabelecimento.”
(Pág. 52)
Cuiabá, 22 de junho de 1916
Assunto: 1º “Foi lida e assinada uma constatação à ata da sessão anterior”. 2º,
Apresentação da queixa do Inspetor escolar da Freguesia de Várzea Grande contra o
professor Joaquim Marques Arruda, da mesma Freguesia, por ter ele se ausentado de sua
escola no período de mais de 2 meses, 3º Foi apresentado também ao Conselho o processo
de D. Saturnina da Costa Pereira.”
(Pág. 55)

Cuiabá, 12 de dezembro de 1916
Assunto: Leitura da ata anterior; discussão do processo disciplinar instaurado contra
a professora D. Saturnina da Costa Pereira; parecer sobre o processo instaurado contra o

professor efetivo de Várzea Grande; parecer sobre a professora adjunta do Grupo Escolar
do 2º distrito, Judith de Almeida Serra e Figueiredo.
(Verso pág. 55)
Cuiabá, 12 de dezembro de 1916
Assunto: Leitura e aprovação da ata anterior; parecer sobre o processo instaurado
contra o professor Joaquim Marques Arruda por ter se ausentado do emprego por mais de 2
meses. “Em vista do exposto, tendo examinado devidamente o processo e convencida da
culpabilidade do professor Joaquim Marques Arruda, a comissão especial é de parecer que
seja o mesmo condenado por abandono do mesmo.”
(Pág. 58)

