
Informações Várias 

SERVIÇO MILITAR 

 

A Associação expediu ao Chefe da 4.a C. R. de S. Paulo, o seguinte telegrama: 

Ilmo Sr. Chefe da 4.ª C. R. 

Rua São Joaquim, 329 

CAPITAL 

Em nome oficiais registro civil desta Capital vg esta Associação pede V. S. se digne informar se 
os oficiais registro civil estão desobrigados de remeter à Junta de Alistamento Militar a relação 
dos nascimentos ou seja vg as listas militares pt Se possível informar qual o despacho e data 
publicação pt 

(a) ANTONIO AUGUSTO FIRMO DA SILVA. Presidente 

É a seguinte a resposta dada pelo Cel. Chefe da 4.ª C. R. de S. Paulo: 

OF. N.º 2.284-S/1-A 

São Paulo - E. de S. Paulo, 20 dez 55 Do Cel. Chefe da 4.ª C. R. 

Ao Sr. Presidente da Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo 

Assunto: Informação (presta) 

1 - Em resposta ao telegrama n.º 523077 de 17 do corrente, esta Chefia informa a essa 
Associação, as ordens revogadas, e as que estão em vigor atualmente, em virtude do Aviso n.º 
929-D/1-C de 16 de setembro, publicada em Bol. Inf. de 15 de outubro desta C R, tudo do 
corrente ano, determinando que os Delegados de Recrutamento, Juntas de Alistamento, e 
Representantes Militares, tomem conhecimento, fazendo com que as mesmas sejam fielmente 
cumpridas, providenciando cada qual, dentro da esfera de suas respectivas atribuições. 

2 - Para melhor governo dessa Associação, o Aviso acima referido, diz o seguinte: a remessa de 
relações de cidadãos que completaram 17 anos, previstas no art.º 19 da Lei do Serviço Militar, 
de fato, não mais interessam ao serviço das Circunscrições de Recrutamento, sobrecarregando 
inutilmente os Oficiais do Registro Civil, e onerando os cofres públicos, sem qualquer beneficio 
para aquelas Repartições, na execução das tarefas que lhe são inerentes. Ao contrário a 
remessa das relações de óbitos, previstas no Art. 30 da mesma Lei, continua a ser necessária, a 
fim de poderem as Circunscrições manter em dia os seus fichários de reservistas. 

3 - Em consequência, verifica-se que o Aviso 929-D/1-C, revogou a ordem sobre o Art.º 29, e 
restabeleceu a do Art.º 30 e arbitrou para o corrente ano, o valor de Cr$. 1,00 a gratificação 
por óbitos relacionado, de acordo com o que estabelece o Art.º 144 e seu parágrafo único, 
tudo da Lei do Serviço Militar. 



(a) JOSÉ SOLEDADE NEVES Cel. Chefe da 4.ª C R 


