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Apresentação

O fundo Conselho Coordenador de Abastecimento (1O) tem em seu acervo documentos do período
1956 a 1963 resultantes da produção do órgão Conselho Coordenador de Abastecimento, criado em 1954.
Seu recolhimento ao Arquivo Nacional ocorreu em duas etapas: 1961 e 1963.
Organizado em nove séries, o fundo é constituído de documentos de caráter administrativo,
relatórios, atas de reuniões, pareceres, projetos, plantas, fotografias, processos, requerimentos,
informações, normas, boletins estatísticos e de avaliação, contratos e outros documentos produzidos pelos
setores técnicos do Conselho. O arranjo dessa documentação foi elaborado em razão das várias
transformações do órgão no curso de sua existência e pela reconstituição de sua trajetória, através da sua
última estrutura administrativa.
A presente edição do instrumento de pesquisa é fruto do trabalho conjunto das equipes de
Documentos do Executivo e Legislativo (COPRA/CODES) e Sala de Consultas (COACE/COCAC) e visa facilitar o
acesso à informação através dos meios digitais.

Scheila Moreira Cecchetti
Líder da Equipe de Tratamento Técnico de Documentos do Executivo e Legislativo
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Apresentação (primeira edição)

O trabalho ora apresentado tem a finalidade de tornar acessível ao público a documentação
pertencente ao Fundo Conselho Coordenador de Abastecimento (CCA).
A documentação aqui descrita testemunha a atuação do CCA na gestão da política nacional do
abastecimento no período de 1956 a 1963 e está distribuída em 87 latas.
O arranjo da documentação iniciou-se com pesquisas em fontes legislativas e exame por amostragem
da tipologia documental que permitiram conhecer a estrutura e natureza do fundo a ser trabalhado.
Em razão das inúmeras transformações porque passou o órgão no curso de sua existência, optou-se,
então, pela reconstituição de sua trajetória através da fixação da última estrutura administrativa.
A partir das informações obtidas pôde ser estabelecido um quadro de arranjo estrutural, baseado no
organograma de 1960, e definir-se as séries que o comporiam:
- Assessoria Geral
- Comissão de Estudos e Planejamento
- Comissão Executiva do Abastecimento
- Comissão de Planos e Obras
- Delegacias Regionais
- Gabinete
- Higiene, Educação e Alimentação
- Procuradoria Jurídica
- Programas Regionais de Abastecimento
Os critérios que permitiram agrupar os documentos nas séries foram a proveniência ou destinação
dos mesmos.
Dentro de cada série os documentos foram ordenados cronologicamente, sendo em casos especiais,
como na documentação referente a pessoal, seguida a ordenação alfabética.
Na ordenação cronológica dos documentos recebidos foi considerada a data em que os mesmos
deram entrada no CCA.
Para facilitar a consulta, o inventário é precedido por uma apresentação sucinta das séries.
Os trabalhos de arranjo e inventário do CCA tiveram uma duração de cerca de 4 meses e deles
participaram profissionais e estagiários das áreas de Arquivo, Biblioteconomia, História e Sociologia.
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Histórico

O Conselho Coordenador de Abastecimento foi criado pelo Decreto n° 36521 de 2 de dezembro de
1954, com o nome de Conselho Coordenador de Abastecimento Nacional e estava diretamente ligado a
Presidência da República. No entanto, só iniciou suas atividades em fins de março de 1956. Sua finalidade
era, em colaboração com a Comissão Federal de Abastecimento e Preços (COFAP), estudar e propor medidas
referentes ao estabelecimento de uma política de Abastecimento Nacional. Era constituído o Conselho, de
acordo com o mesmo decreto, pelos Ministros da Justiça, Viação e Agricultura, pelo Chefe do Gabinete Militar
e do Presidente da COFAP. Sua Presidência caberia rotativamente aos respectivos Ministros de Estado,
enquanto os postos de Secretário Geral e Agente Executivo ficariam a cargo do Chefe do Gabinete Militar e
do Presidente da COFAP, respectivamente.
O Decreto 38841, alterou o nome do Conselho, passando este a chamar-se apenas Conselho
Coordenador do Abastecimento.
Os Decretos n.º 36962, de 1/3/55, 38841 de 12/3/56, 41191, de 25/3/57, 41250, de 5/4/57 e 42644,
de 14/11/57, implementaram mudanças na sua constituição e direção. Segundo o Decreto 41250, ficou o
CCA presidido rotativamente pelos Ministros de Estado que o compunham e teria como Agente Executivo, o
Secretário Geral nomeado pelo Presidente da República. Cabia ao Secretário Geral de acordo com o mesmo
Decreto, supervisionar os Serviços Administrativos e Técnicos do Conselho, movimentar as dotações
orçamentárias e prestar conta da aplicação das mesmas, junto ao plenário, antes de encaminhá-las ao
Tribunal de Contas.
Com o Decreto 42644, ficou o CCA composto pelos Ministros da Agricultura, Viação e Obras Públicas,
Trabalho, Indústria e Comércio, e Fazenda, Chefes dos Gabinetes Civil e Militar, Secretário Geral do Conselho,
Presidente da COFAP e Presidente da Comissão Nacional de Alimentação.
Os Decretos 51484, de 5/6/62 e 51505, de 15/6/62 determinavam que o Conselho deveria ser extinto
no prazo de 60 dias. No entanto, o Decreto 51532 de 10/8/62 ainda designaria ou liquidante para o Conselho.
A lei delegada n° 5, de 26/9/62, ao mesmo tempo em que criava a Superintendência Nacional do
Abastecimento SUNAB, transferia para a mesma, os saldos das dotações orçamentárias e créditos de
qualquer natureza do Conselho. Além de transferir o quadro de pessoal do mesmo, para os quadros dos
Ministérios das Minas e Energia e da Indústria e Comércio. De uma forma geral, as atribuições que haviam
sido do Conselho, passavam para a competência da recém criada SUNAB.
Não obstante, encontramos ainda em 1963, indícios na documentação que nos apontam para a
atuação do liquidante, demonstrando assim a dificuldade em estabelecer-se uma data precisa para a extinção
definitiva do CCA.
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Descrição do Fundo
Código de referência
BR RJANRIO 1O

Título
Conselho Coordenador de Abastecimento

Nível de descrição
Fundo

Natureza jurídica
Pública

Datas
1956 – 1963

Dimensão e suporte
Cartográfico(s) -mapa(s) - 1 item(ns)
Cartográfico(s) -planta(s) - 45 item(ns)
Iconográfico(s) -gravura(s) - 2 item(ns)
Sem especificação -3 item(ns)
Textual(is) -sem especificação - 36,49 m

Nome do produtor
Conselho Coordenador de Abastecimento - 1956 – 1962

Histórico
O Conselho Coordenador de Abastecimento (CCA) foi criado pelo decreto nº. 36.521, de 2 de dezembro de
1954, como Conselho Coordenador de Abastecimento Nacional. Sempre subordinado à Presidência da
República, o CCA era composto por ministros de estado e pelo presidente da Comissão Federal de
Abastecimento e Preços (COFAP), órgão com o qual, em estreita colaboração, deveria estudar e propor
medidas referentes ao estabelecimento de uma política de abastecimento nacional.
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O decreto nº. 38.841, de 12 de março de 1956, alterou o nome do Conselho, que passou a chamar-se
Conselho Coordenador de Abastecimento. O CCA foi extinto pelo decreto nº. 51.505, de 15 de junho de
1962, sendo suas atribuições transferidas para a recém-criada Superintendência Nacional de
Abastecimento (SUNAB). Há, porém, indícios documentais de atuação do liquidante, em 1963.

Procedência
Conselho Coordenador de Abastecimento - 1961 - recolhimento - 83
Conselho Coordenador de Abastecimento - 1963 - recolhimento – 17

Conteúdo
Documentos de caráter administrativo, relatórios, atas de reuniões, pareceres, projetos, plantas, fotografias,
processos, requerimentos, informações, normas, boletins estatísticos e de avaliação, contratos e outros
documentos produzidos pelos setores técnicos do Conselho Coordenador do Abastecimento.

Estágio de tratamento
Organizado totalmente

Sistema de arranjo
Alfanumérica, assunto, cronológica e procedência.
O arranjo dessa documentação foi elaborado em razão das várias transformações do órgão no curso de sua
existência e pela reconstituição de sua trajetória, através da sua última estrutura administrativa. Com base
no organograma de 1960, foram definidas as seguintes séries: Assessoria Geral; Comissão de Estudos e
Planejamento; Comissão Executiva do Abastecimento; Comissão de Planos e Obras; Delegacias Regionais;
Gabinete; Higiene, Educação e Alimentação; Procuradoria Jurídica; Programas Regionais de Abastecimento.
Os documentos foram agrupados pela proveniência, recebendo internamente uma ordenação cronológica.
Em alguns casos, como na documentação de pessoal, a ordenação foi alfabética.

ÁREA DE FONTES RELACIONADAS
Na Instituição
Instrumento de Pesquisa
ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Catálogo dos documentos cartográficos do fundo Conselho Coordenador de
Abastecimento. Rio de Janeiro, 2000. ... p. dig. (AN/SCO/CODAC/SDC 1) - Não impressos
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ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Conselho Coordenador de Abastecimento: inventário sumário. Rio de Janeiro,
1983. 18p. dat. - Não impressos
ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Conselho Coordenador de Abastecimento: tabela de equivalência
(letras/números processos). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional/FUNDEP, 1983. 33p. dat. - Não impressos
ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Conselho Coordenador do Abastecimento: 1957-1960. Rio de Janeiro, s/d. Of.
285, 16-5-1961. (Relação de recolhimento SPE, 119 PR) - Não impressos

Condições de acesso
Sem restrição

Observações:
Unidade responsável
Coordenação de Documentos Audiovisuais e Cartográficos - CODAC
Coordenação de Documentos Escritos – CODES

Arquivo Digital:
Não
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Apresentação das Séries

Assessoria Geral
A Série Assessoria Geral contém documentos referentes a estudos, informações, relatórios e outros
trabalhos da Comissão de Planejamento e Controle, transformada depois em Assessoria Geral, órgão de
coordenação das atividades técnicas do CCA.
Destacam-se aí, os trabalhos de supervisão e atualização do Plano de Abastecimento Nacional,
documento programático elaborado pela equipe técnica do Conselho.

Comissão de Estudos e Planejamento
A documentação desta série é constituída por estudos, pareceres, relatórios e outros trabalhos dos
diversos setores técnicos subordinados a CEP. Responsáveis pela formulação e acompanhamento da Política
Nacional de Abastecimento. Está dividida em 5 subséries:
- Armazenagem, Distribuição e Transporte
- Coordenação Geral
- Economia e Finanças
- Estatística
- Produção

Comissão Executiva do Abastecimento
Sua documentação é composta de estudos, informações, pareceres, relatórios, etc. dos setores
técnicos responsáveis pelo acompanhamento e execução da política de abastecimento. Está dividido em 2
subséries:
- Administração de Mercados
- Coordenação Geral

Comissão de Planos e Obras
Sua documentação é constituída de estudos, pareceres, relatórios, projetos, orçamentos e
especificações elaborados por seus setores técnicos, relativos à construção de centros de abastecimento,
mercados, armazéns, etc., e está dividida em 2 subséries:
- Construção
- Coordenação Geral
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Nota-se a presença, nas últimas 3 séries descritas, da subsérie Coordenação Geral. Esta, foi criada
artificialmente por terem passado unicamente pela Chefia de seus respectivos setores, sem que com isso
haja necessariamente qualquer semelhança de conteúdo entre elas.

Gabinete
É a série mais numerosa. É constituída pela documentação de caráter administrativo e está dividida
em 5 subséries:
- Administração
- Contabilidade
- Correspondência Geral
- Material e Serviços Gerais
- Pessoal

Procuradoria Jurídica
É constituída de documentos da Consultoria Jurídica e Assessoria Geral (na parte que toca aos
Assuntos Jurídicos) que posteriormente passaram suas atribuições à Procuradoria Jurídica, referentes a
pareceres emitidos sobre questões de natureza jurídica, apreciação legal de contratos, convênios, acordos,
etc. em que o Conselho seja uma das partes.
Cabe esclarecer que as Séries Delegacias Regionais, Higiene, Educação e Alimentação e Programas
Regionais de Abastecimento contém documentos de órgãos extintos ou não mencionados no regimento de
1960 e que por sua natureza não se enquadraram em nenhuma das outras séries.
Caso o leitor esteja interessado em acompanhar o desenvolvimento cronológico das transformações
sofridas pelo CCA poderá fazê-lo consultando os Boletins de Serviço e Regimentos Internos na Série Gabinete,
subsérie Administração.
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Descrição de Conteúdo:

Série: Assessoria Geral

CONTEÚDO

LATAS

PERÍODO

1-2

S/D, 1956-1960

3

1958-1959

4-5

1957-1961

6

1956-1961

7

1957-1961

Relatórios, estudos e outros trabalhos elaborados pelo Grupo de
Revisão do Plano de Abastecimento Nacional sob a supervisão da
Comissão de Planejamento e Controle (CPC).
Controle IBC/CCA, Conferência Nordestina de Armazenagem e
Ensilagem; COFAP; Grupo de Fomento à Exportação (FDEXP). E
cartas-circulares e avisos do setor de Fiscalização Bancária do Banco
do Brasil.
Estudos, informações, projetos e outros trabalhos elaborados e/ou
recebidos pela CPC e Assessoria Geral relativos gênero alimentícios,
armazenagem, transporte, abastecimento, criação de grupos de
trabalhos e outros.
Relatório, atas de reuniões, memorandos expedidos e recebidos e
protocolo da correspondência.
Pareceres sobre pedidos de reajuste de tarifas, financiamentos,
instalações de indústrias e outras solicitações encaminhadas ao CCA
por pessoas físicas e jurídicas, entidades de classe e órgãos da
administração pública.
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Série: Comissão de Estudos e Planejamento

Subsérie: Armazenagem, Distribuição e Transporte

CONTEÚDO

LATAS

PERÍODO

8

S/D, 1956-1960

LATAS

PERÍODO

9

19959-1961

LATAS

PERÍODO

10-11

S/D, 1956-1961

12

1957-1958

13

1959-1961

Estudos, relatórios, memorandos, projetos e outros trabalhos
elaborados pelos diversos setores e subsetores do CCA atuantes
nessa área; pareceres sobre pedidos e consultas referentes a
armazenagem, distribuição e transporte de gêneros alimentícios
encaminhados ao CCA por pessoas físicas e jurídicas, entidades de
classe e órgãos da administração pública.

Subsérie: Coordenação Geral

CONTEÚDO
Convênios de cooperação e assistência técnica com diversos
Estados;

projetos,

relatórios,

informações,

consultas

e

memorandos.

Subsérie: Economia e Finanças

CONTEÚDO
Relatórios, memorandos, estudos, projetos e outros trabalhos
elaborados e/ou recebidos pelo Setor Econômico-Financeiro,
Consultoria Técnica e Conselho de Economia e Finanças relativos a
índices de preços, análise da conjuntura do abastecimento,
reajustamento tarifário, acordos com o Governo Americano, etc.

Pareceres sobre pedidos, sugestões e consultas encaminhados ao
CCA por pessoas físicas e jurídicas, entidades de classe e órgãos da
administração pública tratando de câmbio, comércio exterior,
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crédito

agrícola

e

industrial,

equipamentos

e

produtos

agropecuários e industriais.

Subsérie: Estatística

CONTEÚDO

LATAS

PERÍODO

14

1956-1960

LATAS

PERÍODO

15

S/D, 1957-1961

16

1957-1960

17

1957-1959

18

1957-1959

Memorandos, boletins estatísticos e diversos estudos elaborados
pelo Setor de Estatística sobre armazenagem, ensilagem, produção,
importação e exportação de gêneros agrícolas.

Subsérie: Produção

CONTEÚDO
Informações, consultas e livro de protocolo do Setor de Produção,
relatórios, memorandos e atas de reunião do Setor de Produção
Animal; estudos sobre agricultura, abastecimento e industrialização
da carne bovina e suína, pescado e leite.
Pareceres sobre pedidos, sugestões e consultas feitas ao SPA
tratando

de

assistência

técnica

e

financeira,

produção,

armazenagem, comercialização e industrialização de produtos de
origem animal.
Relatórios, memorandos, estudos, projetos e outros trabalhos
elaborados e/ou recebidos pelo Setor de Produção Vegetal (SPV)
relativos ao abastecimento de gêneros alimentícios de origem
vegetal.
Pareceres sobre pedidos, sugestões e consultas feitos ao SPV
tratando de constituição de cooperativas, distribuição de sementes
ao produtor, comercialização de produtos agrícolas, etc.
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Série: Comissão Executiva de Abastecimento

Subsérie: Administração de Mercados

CONTEÚDO

LATAS

PERÍODO

19

1956-1961

20

1959

21

1960-1961

LATAS

PERÍODO

22

S/D, 1959-1961

LATAS

PERÍODO

23

S/D, 1958-1961

Relatórios, estudos, curso de treinamento, legislação sobre feiras
livres, mercados e cooperativas. Obs.: os memorandos recebidos
pela chefia do Setor de Administração de Mercados dos
funcionários sob sua subordinação e que foram enviados ao CEA,
encontram-se na subsérie Coordenação Geral.

Requerimento de pessoas físicas e jurídicas solicitando concessão
de boxes nos mercados sob administração do CCA, instalação de
novos mercados e outros.

Subsérie: Coordenação Geral

CONTEÚDO
Relatórios, atas de reuniões, ordens de serviço, informações e
memorandos.

Subsérie: Estoque e Preços

CONTEÚDO
Relatórios, estudos, projetos, memorandos, etc., elaborados e/ou
recebidos pelos Setores Regulador, Produção, Preços e Consumo
tratando de abastecimento e cotação de gêneros alimentícios nos
mercados e feiras-permanentes do CCA.
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Série: Comissão de Planos e Obras

Subsérie: Construção

CONTEÚDO

LATAS

PERÍODO

Concorrências administrativas para construção, instalação e compra

24

1959

de equipamentos para mercados.

25

1960

Projetos, especificações e orçamentos para construção de

26

1956-1960

27

1957-1962

28

1957-1961

29

1959-1960

LATAS

PERÍODO

30

S/D, 1956-1961

mercados feiras-permanentes instalações para o conselho e para
USER em Brasília e estudos sobre centros de abastecimento.
Pedidos de construção, reformas e financiamentos feitos por
pessoas físicas, jurídicas e órgãos da administração pública.
Relatórios, informações, memorandos, boletins de avaliação das
obras, editais de concorrência, exame dos pedidos de inscrição e
propostas apresentadas nas concorrências elaborados e/ou
encaminhados para a Comissão de Construção de Mercados.

Subsérie: Coordenação Geral

CONTEÚDO
Memorandos, pareceres, relatórios e normas de organização do
Setor de Planos e Obras.
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Série: Delegacias Regionais

CONTEÚDO

LATAS

PERÍODO

31

1957-1960

Correspondência das Delegacias Regionais da Bahia, Brasília, Ceará,
Minas Gerais, Nordeste, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e São Paulo, encaminhando relatórios, projetos, prestações de
contas, convites, aquisição e recibo de material, estudos, informes
sobre a falta ou sonegação de produtos alimentícios e diversos
pedidos referentes a obtenção de maquinaria por parte de órgãos
municipais, pessoas físicas e jurídicas.
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Série: Gabinetes

Subsérie: Administração

CONTEÚDO

LATAS

PERÍODO

32

1957-1962

33

1957-1963

34

1956-1962

LATAS

PERÍODO

35

1957-1958

Pagamentos de faturas referentes a compra de material, serviços

36

1959

prestados e livro de protocolo.

37

1960

38

1961-1962

39

1957-1958

41

1958

42

1959

43

1959-1960

44

1960

45

1960-1961

46

1961

47

1957, 59 -60

Boletins de Serviço
Protocolo, certificado e registro da correspondência expedida e
recebida, relatórios do CCA e relatório sobre a suplementação do
abastecimento de Brasília.
Legislação do CCA; liquidação do CCA; decretos circulares e outros
atos da Presidência da República; ofícios; memorandos expedidos e
recebidos pelo Gabinete (Setor de Administração); estudos
relatórios e trabalhos do setor de relações públicas e pareceres da
Comissão Administrativa.

Subsérie: Contabilidade

CONTEÚDO

Prestação de contas das despesas efetuadas pelo CCA.

Prestação de contas das despesas efetuadas com a construção de
mercados e com a prefeitura de Goiânia e aditamentos feitos ao
CCA pela COFAP.
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Notas de empenhos das despesas efetuadas pelo CCA
Balancetes, dotações orçamentárias e planos de aplicação de
recursos.
Comprovantes de despesas efetuadas com aluguéis, diárias de
viagens, etc.
Conta corrente de consignação e sub consignação, fichas de
despesas empenhadas, e livro de conta corrente de empenhos.
Livros-caixa, livro razão e livro diário.
Registro de cheques, extratos bancários e avisos de crédito do
Banco do Brasil e rotina do subsetor de contabilidade.

48

1957-1960

49

1961-1962

50

1957-1963

51

1957-1962

52

1956-1962

53

1956-1962

54

1957-1962

LATAS

PERÍODO

55

S/D, 1956-57

56

1957

57

1958

58

1958-1959

59

1959-1960

60

1960-1963

LATAS

PERÍODO

61

1956-1957

62

1958-1959

63

1960-1962

64

1956-1962

65

1956-1962

Subsérie: Correspondência Geral

CONTEÚDO

Ofícios exposições de motivos e telegramas expedidos a
autoridades governamentais, entidades e pessoas físicas, e cartas,
telegramas e ofícios recebidos.

Subsérie: Material e Serviços Gerais

CONTEÚDO

Concorrências administrativas, públicas e coletas de preços.

Notas fiscais
Mapas de controle do material de expediente distribuído aos
setores; pedidos de fornecimento de material instalações e

20

CONSELHO COORDENADOR DE ABASTECIMENTO (1O)

conservação às firmas e instituições públicas; requisição interna de
material dos diversos setores e subsetores.
Memorandos expedidos e recebidos, livros de registros dos
memorandos, processos, ordens de entrega, correspondência e

66

1957-1962

67

1956-1961

68

1956-1961

LATAS

LETRAS

69

A

Assentamentos dos funcionários desligados do CCA.

70

B.C.D.E.F.G.

Obs.: a documentação acha-se parada em ordem alfabética do

71

H.I.J.

prenome do funcionário.

72

K.L.M.N.O.P.

73

R.S.T.U.V.W.Y.Z.

LATAS

PERÍODO

74

1957-1959

75

1960-1962

76

1956-1962

concorrência.
Inscrições de fornecedores e propostas de fornecimento de
material.
Obs.: Inclui prospectos de firmas e fotografias (5)
Levantamento de cauções, relação de material permanente,
controle de veículos e procurações.

Subsérie: Pessoal

CONTEÚDO

CONTEÚDO
Relações e folhas de pagamento
Livros de registro de férias; enquadramento do pessoal do CCA;
transferência do pessoal dos mercados para o SAPS; certidões de
tempo de serviço do pessoal dos mercados; faturas ou diários;
requisição de passagens; folhas de pagamento de diárias e diversos.
Fichas e Registro de pessoal
Obs.: os livros de registro de pessoal correspondem ao ano de 1961

77

e as fichas estão em ordem alfabética.
Folha de frequência, folha de presença ou ponto, dos diversos

78

1957

setores do CCA

79

1958
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80

1958

81

1958

82

1958-1962
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Série: Higiene, Educação e Alimentação

CONTEÚDO

LATAS

PERÍODO

83

S/D, 1957-59

84

1957-1959

Memorandos, projetos, estudos e relatórios elaborados pelo Setor
de Higiene, Educação e Alimentação, além de comunicações e
trabalhos apresentados em congressos, simpósios e conferências.
Pedidos de doação e transporte de gêneros alimentícios, assistência
médica, etc. feitos por pessoas físicas e jurídicas, entidades de classe
e órgãos da Administração Pública.
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Série: Procuradoria Jurídica

CONTEÚDO

LATAS

PERÍODO

85

S/D, 1956-62

Convênios e acordos realizados com órgãos da Administração
Pública, entidades, pessoas físicas e jurídicas; pareceres sobre
consultas feitas por órgãos da Administração Pública, pessoas físicas
e jurídicas, referentes a legislação trabalhista, projetos de decretos,
convênios para construção de mercados, preços de Gêneros
Alimentícios, instalação de indústrias, reajustamento de tarifas
elétricas, auxílio financeiro, reforma tributária no D.F., cobrança de
impostos, inquéritos administrativos, petição de mandato de
segurança contra o CCA e ação ordinária da firma de construção
“Goitacaz” contra a União; recortes do Diário Oficial, documentos
do locador e do locatário e cópias dos contratos de locação do CCA.
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Série: Programas Regionais de Abastecimento

CONTEÚDO

LATAS

PERÍODO

86

S/D, 195658

87

1957-1959

Estudos dos problemas das regiões Norte, Sul, Leste, Centro Oeste,
Centro-Leste e Centro-Sul; memorandos
do Setor de Controle dos Programas Regionais de Abastecimento,
ordens de serviço, etc.
Mensagens e relatórios de Prefeitos de diversos Estados e do
Governador de Pernambuco e pedidos diversos
destas autoridades e entidades de classe.
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