
r •

ressa aos inimigqs do povo.

•Nos democrat8s deste 1I.~unicilJio, vimos »or meio deste epelar »ar a

V. ExcLa , e érnads membros dessa casa para ue se ja em:Jossado ho je, o Dre-.
feito eleito pelo voto livre dos Vitorienses, de igua~ mola o Vice- P'ref eL

to e Sub.,;.Preft-itos por VeTr::lOS neste acto democrata que vem traser
muní.cl.p Lo à volto. da Democr-ac í.a pel.a oual, tanto Lut.amo s eue só não á ente-

•

Vi t.o r-La e to • nt~o, lb de ovembro de 1947.
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1 da Dozombro de 1947.

. -
E:xm~ Snr. Presidente da Comara Municipal .ie Vitória do iJantoJiutao,em..

Rospoitosas Saudaçõos.

Tendo nosta data assumido Q cargo de Sub-Prvfoito
do 3~ Distrito da Vila do ~ombos, para o qual fui eloito pelo sufragio
univer4al ou soja o voto direto, nas eleiçoes de 26 de tSutubro po passado
tenho a homra e a gratissimn satisfaçao do levar ao conhecimento de V.Eciao
o sous pares, respoctivamente presidente e vereadores dosta;fugusta Assom-
bleia, oxprossàõ maxima da cultura do povo lIitorionse, a já aludida noticiao

No ·cargo pàra o qual fui eleito, serei um cumpridor das leis omitidas
;desta Assembloa; esforçando-mo pnra cumprir o meu dever do democrata quo SOU

e conrespondor á ospectativa da queles que me ologoramo
~pro~aito a.oportunidt!l.d~pararatifioar os mous protestos do olovada.

,..,Sa.udaçovs~ Cordias.

estima Q cOLsidoraçaoo

a /J ~ 1~.I.._4#~J,LJ. ~,
-~.tfTSi'~~--~

Orlando Corrou de ~erozo
Sub~ Prefeito do 3~ Distrito.



Exmo.Sr .Pres1d:;:nt€ dó Cunfrf, de Vereódoree <:te Vitor1E. de Sbnto j-,nt o

Cord óis S~udi9ôes

Tendo neat 6 d~t b aas umfdco ol.rgCl de Sub-Prefeito

0.0 2 g Distrito n e Vilf.:. d~ l?1ritn'h~,p~r~ .. 0 qual fui eleito nW3 Elt1-

9 ôe de 26 d~ Outubr o :g.I p ass td{\, tenho é; S et is f {;ç áe d.e cemuní e er

e V.:Exc1fo demais Verefadoree e já óludil6 notioia •

pender com ta e pectbt1vó prec í s a ~qu l~s ~ sulfrEgE.I'6Illmeu nome o

b~m m 8 pfir6 o momento, ubserevo-me

et .no 1os mnent oe

~,;;~~~~- --.-- ----.- --- --- -. -. g!.

V1torls de Stanto Antlo I de I247



Prefeitura Municipal da Vitoria de Santo Antão
Serviço de Fiscalização Geral do Municipio

.•..
limo. S~. Jntonl0 &quino
M.D. Vereador Municipal e Lider do P.~.D~

,

De posse de sua. carta, com da ta de hoj e I cumpr-o o dever de res-
ponder todas as perguntas que nlel~ ma faz.

o caminhão desta Prefeitura n:1-1226, foi comprado em Janeiro de 19~7, pe-
lo Prefei to Alfredo Gomes do Rego, a'de mar cª- Chcvrolet, tip9 19~>6, e =

custou a esta Prefeitura, 60.000,00, sendo entregue aos cuidados do Fiscal
Luiz Rufino, que tambem tinha uma carta de motorista profissional. Neste>

,
tempo encontrava-me suspenso do serviço por motivos polltlcos, nada posso
adeantar. Voltando ao serviço encontrei esta secção toda desorganisada não»
podendo tomar nehuma atitude, visto o Prefeito de então, não prestigiando
esta Fiscalisaçno. o senhor Lulz Rufino, dado ao vicio de embriaguez e fa-
rras, ia para onde queria, fasendo do caminhão, como fosse sua propriedade
conduzia para as Praias de Pina,BcSll-Viagem e GruJatt, nas suas farras, e ain-

v-'" daR carregava fretes até de Mangalheiros por Sua conta. Chegando ao ponto
~...~

>,de gastar mais de r.uoo Litros de gasolina em um mez , quas e sem nada prodt..
zir. Assumindo esta Prefeitura, o Major Carlos A foneo, levei todasessoo i-

rregularidades ao seu conhecimento, com especialidade no serviço de trans-
portes •.Por sugestao do senhor Brasiliano de Queiroz, apontando meu filho
Edilson Falcão BulhOes, para aR cargo de motorista desta Prefeitura, rece-
bendo nesta ocasino ordem do snr. Prefeito para mandal-o chama-lo,> pois o
mesmo as 6a.va empregado do anr-, MlUOio Cavalcanti, proprieturio do Engenho.
Pedreiras, quem relutou pela salda do motorlsta acima, pote lhe merecia ~o..•
da e inteiru, conr í.ança, ~gestão d~ snr-, Major I exerci o direi to de Wie,

mandando buscar o meu filho,para satisfaser o pedido do Prefeito, e do meu
amigo particular Brasilia,no de Quéiroz. Nesta êpoca o ordenado de'motorista.

continua ••••



Prefeitura. Municipal da Vitoria de Santo Antão
Serviço de Fiscalização Geral do Municipio

continuação •••

,era de 600,00, assim não podendo aceitar esta colocação com ordenado
muito inferior ao que ele ganhava, o snr. Prefeito, mandou gugar todos
os 'mezes nluma folha suplementar a importancia. de mais 300,00,' e bem as-
sim os serviços extraordinarios. No percurso de um ano que faz que o mo-
torista Edilson Bulhões, tomou conta do mesmo caminhão, ele nua trouxe
nehum prejulzo a Prefeitura, conservando este caminhno, em melhores con-
diçoes de que encontrou, pois apesar de ser meu fil.ho sou incapaz de dar
cata informaçno de seus esforços e de dedicaçno ao serviço, se ele nao
fosse merecedor. Na gestão do Major C.,arlos Afonso, est:e caminhão carre-
gou {odas as pedras do calçamento da rua Silva Jardim e Rosa.rio, e areia

•para os mesmos serviços, aterros e limpesa da cidade, dando um lucro li-
quido ate 31 de Dezembro do meamo ano, na importancia de 12.496,00. De Ja-
neiro ate Julho do corrente ano, V.S., encontrar'a um relatorio completo
especificando os mezes de Janeiro a Julho copiado que e'fornecido todos
os mezes ao snr. Prefeito. Ainda mais com reàpeito ao desast:re ocorrido
no dia. 12 às desenove e quarenta, quando r-egr-eaaava da Vila. de Pombcs a.n-
da tinha. ido levar uma currfldn.de pedrfls ptlI'ao Mercado daquela ViW1, co-
mo motorista que sou, vejo soment-c nisrQ um casO de prOfissão, pois que
estao sujeitos todos aqueles que dirigem veiculos a moDor. NUa se pode
taxar de imprevidencia, porque, trabalhando doze mezes em estradas peri-
gosas como a de Pa.cas,~dOS os dias at~ ~s 24 horas, nunca se registrou
o menor incidenDe • Tenho certeaa que toda e qualquer exploração que se
queira faser a essa ca.so,sO parte, de exploração politica, pois, sempre
fui cumpridor dos meus deveres, e faço questão que todos os meus auxilia-
res assim o faça como O meu proprio filhO, exigia ainda mais esse cumpri-
mento do dever.

'"S em mais sou de V.5a. admirador



"

•.
V1toria de Santo intno, 13 de A gosto de 1948.

lImo. S nr. Jose JOtl.qulmda Silva .•
M.D. Prefeito desta Municipio.

Como ê do vosso conhecimento o fa10 ocnrrido aontem, fla 19 e

N.B. Fioaado compr-ovada sua res ('l (

estou pronto a 1ndenis: prejuisos da Pre-
fei tura dcacorrtnndo uma parte dos meus vem-
cimentos todos os mezes.

migo Leal

,30 horas, com o caminhão desta Prefeir.ura, do qual eo o motorista o meu
filho Edllson Faloão Bulhões, e oorno chefe da aeoção de Flsoallsação,
a. quem estCl o dito motorista subordinado, não posso Julgal-o,umaa vez
que sendo um bom fiJho um pao nunca pode acusal-o. Mas como chefe do
Serviço, ê mue dever punir o culpado. Assim sendo V.s., meu amigo par-
ticular, pode ter V.S. ao certeza que acei1urei sem menor extremecirnen-
to da nossa amisude, qu~lquer resolução oab1vel no fato como t.ambem que-
ro que faça cien1é ao S nr-, Delegado deste Munic~p10, que faça juâtiç.·----
ao caso sem levar em conta a am1sade pessoal; uma vez que o culpado de-
ve responder pelo crime pratioado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO-ANTÃO
PERNAMBUCO ~ •

.Ea B3 de FeTereiro d~ 1948· 4 1~ ~

~II~é;7ri7P~
DIa Sr.Pre~eito do Muaicipio ~ ti!<, "f7í#7 /;~"!-.

([),~~..2.. jYtJ;'rh ~ #-0:~
~ .J.. o/a./'-f8 ". (f'~.....----

~~~
(! O /fry~~

-
Diz Irineu a~m311oEaciel,Secratario destQ Prefeitura,que

~ela Lei NQ 4 de l6.12.194?,foi creado Pela ~rita Oamara Kunieipal,

cargo de Diretor de EXpedieate dest~ Sacretart.,coI os Tencimentos

de- ar 1.500,00 mensais e .Qela Lei lIQQ"emaaada do usao Ea.erito p'ooer

fieou u.ntido 'o cargo de 6ecretario,eom os Tencaentos de ar 1.300,00

mensalRnte. - Aconteae 'porem que sec.do G Dire-tor de Ex:pedieate UII -

fuacionario da. aecrataria e coao tal s\lbardlaado ao Secretario,(lUe I
clara.ate: seu sU'per ier hierarquiC'o,logicaltente de paria 'não inferior

'Yerifiea$;Ose ter ha'YicIo 'ser io engano na arquitetação do .Projeto -Lei

de NO 4 tf no de NO 5:,perqlllatlto a Oonstituição do'Estado,em seu Artigo

163, § 6Q ass:im eJq)rae' o caso a que me reporto,
~~ -. ~aG pr'oillidas as diferenças ~ntr~ padr'Des"de venc1lt.entas

-- -
infer leres aos do padrão •• que esteJa olassifioado o Titular-

! '

Diante do exposto e conr íado no espi:tito de Justiça que ca-

r ac ter Lsa os atos de V.6.o Qsticionario reQuer seja esta eXQosição en-

viada & BgregiaOamara ~uniciQal de Vereadores,afim de ser apreCiada
a. questão acima alUdida.Jaend~ abe-rto o credito eS.,l)ecial de DOm MIL

DU~OS qRUZEmOS(Or:jp~.200J00)para ...j?a.gâ,mento~. diferença de venci-
mentos ac~lIa. re,Portada,a partir do fia 1 do' crorrente ~s.~

P deferimento

Santo Antão,23.Z.1948



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Oamara dos Vereadores

Pertambuco
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PREFEITURAMUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Call1ara dos Vereadores

.Pernembuco

Presidente Caroara Municipal
Vitoria.

Comunico-vos haver âCCCbido do Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral seguinte cspacho;

URGENTE
Recomendad.o Trarcgclei Recife ·levo conhecimento vosseftciá:pa.ssci
a todos Presidentes Asaemble'a.s EstaduaiS seguinte teiegrama;
Em cumprimento paragrafo unlco artigo segundo da Lei Duzentos e
onza dcsete publicada oito corrente e em conformidade decisão
de hoje dcste Tribunal no sentidO constitucionalidllde desse pra-
ccito,levo conhecimento Voss~ncia que pela resolução numero Mil
Oitocentos e Quarenta. c Um de 7 de Maio PUblicado. Diario Justiça
! Junho Mil Noveoentos e Quarenta e Sete,fo! oanoelado registro
Partido Comunista do Brasil com fundamento paragrafo trezo do -
arti~o Conto e Quarenta e Um da Constituição Fedcro.l.VUo trans-
oritas nccessarios dispositivos referida lei.Artigo Primeiro.
Extingue-se os mandatos dos membros dos corpos Legialativoa da
União,dos Estados,do Distrito Federal,dos Tcrritorina e doa Mu-
nioipios Eleitos ou não pob' Legendas partidnrlas;( E )pela cas-
sa~ão do registro dos respectivos ~artidos,qúando incidir no -
Po.ragrafo Treze do Artigo Cento E Quarenta c Um,do. Constituição
Federal;( F )pela perda dos direitos politicos.Artigo Seg~ndo~
Nos Casas das letras ( E ) e ( F )da Artigo Primelro,as mosas -
dos corpos Legislativos,e que pertencerem os represcntantcs,dc-
clararão extintos os'mtmdo.tos.Pragrafo unico.Para esse fim,o Or
g-~udiCiario ou autoridade,quc houver oassada o registro d~
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PREFEITURAMUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAo
Caruara dos Vel'eadOl'es

Pernambuco

Oficio n."
CONTINUAçm _

Partido ou declarado a.perda dos direitos politicoa dos representa.n...•
tes ,levarão o fato ao connecãmonto das referidas Mesu,!,dentro em Qua-
renta e oito hora.~ontada.a do transito em Julga.doda docisao ou da -
publicação do ato,e quantoa aos atos e dec1s6es ja' ex1atentes~na-
vigencia desta lei.Solicito Vossencia retransmitir teor deste tele-
grama a todas as Vamaras Municipais desse Estado.
Ministro ANTONIO CARLOS LAFAIETE DE ANDRADE, PRESIDENTE SUPERIOR

TRIBUNAL ELEITORAL.

aauds ,

Des.Ncstor Diogencs,Prcsidentc Tribunal Regional Eleitora.l
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CAM'ÀRÀ, J4UNICil~ AL DE VEREADO~S

<

DA' VITORIA DE SANTO ANT40

Reolf ••.••....•..••..•••..•••••..•..•••••.•..••• FerrlamOuUo

-. .V1to~la do Santo Antão,I do Julho do I.9~9.~

Pros1dQnto A!3Qomblola 1.~g191a:'1va Estado Pornambuoo

Solioito - provldonolae - V. Ixôla. - sont1do - sor - ofioiado.
sr. Pretft.t1to - osto - J4uniQ1p10 - rim .... oWIrpr11" - roaolução vg

eI!m.ml.d::.'"'t ~greg~~ .••.O~~ara"", dos -' DGputadoe vg .." 80b •• Ô .". N2.

I2 - de - , - d.e Maio - pl'oxlmQ - passAdo- qua.ndo - torna ...•90m

etel to vg VETO•• oposto .• aumento .•• meus •••veno1mClntol - papa -

Opçamento <O 1.949 •.
SaudaçOoe _

_ . Jliul'o 'flua !Ja.l"lt8to
SaorQt:1rl0 Arqulv1staOaw~a Murlo1pal

"'~";I' • ",'

•• :~ '+t'
.'.; -: (J~ l'r<'

'.
• • ~J - .~~'... '. ,"~,

, , ..
.." ~
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lilIs Srs.Mellbros da"Oa.ara" Municipal de Vereadores de Vitória de San-

João Heariq\.l Campêlo,tesoureiro da Prefeitura,

deste Municipio, 'it':HI .Qeraate Essa. Egreg-ia O&1I.ara,fazer a seguinte ex-

.Qosição,para que seja devid nte apraciada 6- julgada.:

Tel'ido sido elevado o OrçaentQ do' MunioipiQ,da

ar 1.045.000,00,.P«ra Or4i2.000. 000, 00 ,sendo fÚnda,elel'ado o vencillen •••

to do Diretor do Giauio,de ari90U"OO,para Oril.500,OO,bam. assim,de

Oril.OOO,OO llaI'a Or~~n.300,OO o veacaento do Fiscal Geral, ainda de

Ori2.500, 00 ,»ara ar~3·.000,OO o vencimento do Prefeito, tea.do tambem sj!

do craaüo o cargo de Diretor de Ex.Qedie:nte,Q-OIlos venc íaenues de Ori-
. -, . .. ..

1.500,Oo,não acha justo G ~u.Qliea~tetque exerc~ uma função de eleva-
da responsabilidade nesta Prefaitura,oõrigado :a:ind~ Q manter uma Fi-

ança-,de1?ositada no Rstado, para 'tlesempeBho da referida função,t'lão te-

nha sido ~ontemplado,no referido OFçamento,com a melharía de vencl-
Ieatos,co tinuande a, perceber a-penas O-r$l.aOO,OQ(MIL TREZElITCSCRU-

ZEIROO) nsaís , o que conforme se ver ifica,sendo de igual .padrão 8)0 de

Diretac de Expediente ,está 'elassitic~do com inferioridade.

Emface- do exposto,espera. o r$~erent .,que esa. E-

-gregia. OUara, tOlllando && c"olilSideraçãG esse pedido, decrete o auaento

de Vencia ntos do requerente ~ara Or.l.500,OO mensais.
Por ser de iate ira JUSTIÇA

~erill6Qto
-~ia de Sa&to Antão,eUl 23 deTe-souraria da Prefeitura Mun1aipal

Fevereiro ele 1948
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PREFEITURAMUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Camara dos Vereadol'es

Pernambuco

Oficio n."
IlJIOtI.SIU'L llonbrO' da Oa.mara 1hm10s.pal de Vereadores de V1tor1a 40 Santo -

Anrao

JQM He~C.-pelo, te aO\lro 1l'o da FP.rottutt&
ctt.'e Jl\m101p1o, pe ante essa BC1'egia OaJllall'a.tu.r a &egula1;e expoDi •...•
çaG,paPa quo aeJa deY1c1a11GDte &preo1ada 8 Julgada..

'reDelOsidO e1evaaa • o~_nto 40 Kunlclpl0,de
oatI.045-0 ,QO.p:;ar3OR$2.000.oao,oo,8~ alada.elevado I) ToD01monto 40 -

. Dlre tor dó G1Dasl0,de CRt900,00 ,para ãstI. 500,00. beII ass1m,~ QR.fI..000 ,00-
para aa$I.)Do,oO o Yena1manto dO riacal Geral,G Ainda de 0RI2.50o.00,P~
3-00(1,00,. VeOOl.mantodo fretolto,tendO taa'bemsldO areado o aargo de Dl-
%'otvr dé &XPGd1e.nd,aJ~lom eM ..1!t V6DC~ntOI! -da CRI 1.500,,00," acha .tu_to
o aupllonnt.,ttUe e_toaOa uma tunqão4e elevada Paaponsabl11d$te Deata Px-.-
ta1tUl'&,O'br1gado ainda a manter uma J'1anga •.dePoalta4a DO ptG(\o.para. 4r
ilenPoMO da ref(:l"id& f\UJ.gão,nlo t~ sldo oonteJIPlado.no zae1'er140 Or9~
IJInto"eom l.i. m.lhor1a de Ter.&C1aontoa.oontlnllandG • p~o.b,er U.-. oatfioo
00,(_1 o~e1ros)i8emJâ1 • .o qUê .(!.nd'~ .8 y.nftoa,.endO ia '1CUal pa--'
drãD ao do Diretor de EXPed1ent~hst~olasultlCatlO 00:!l 1.nferlQl'1dad~••

. p face dO exPosto .elJPera o ~Gquor.nt •• q•••
e#:~ rsrott1a Camara,tüiiülldO em oonslcJeJla9Io el8e pe41do,deCr&t. o awaea-
• venoll1ontoa dO reqUereR'. paPa ORtI.~.oo menst.l1a.

Por Ger de 1ntc1ra Jus t19a
P•.Dttf'~rl~nt(t

a8.,..........- •• ~--~_t,...•_-rt •••.•.•-.-~ •••.•••••••..,..,.•••_""....•••••_ ••••••~

Joao H~q.eCa.DlPelo
TesoureiroI----------------..;;..,- ..~ ~~ - ---_-_.._----__.._-.._ .

Vitoria C\, Sto Ant&o 25/2/1948

A CJallara JIwl101Pal 4e Verea40Pet# fia V1tor1& c.. Santo AIl'tlo,d.epe18 -
•••• olada. tl P3t1~w'}~~o s~1nte "douP&abO" &

])1rlJa-se o Pet1alollar'lo ao ar. hotel to dO lIun1clp10,do 8001"do 0-0
o Ar'_ 5% da Lel Ottgan1ca doa 1lun1clp1os. "

8ala~d&ISS.S.Oe8 da CaJIal'a lItm1clpal de Vereadore8 da Vitorta. de SQt1to Antao

Owvaldo PAnato da Cna Gouv$la
. . PJt.etí\ent.





PREFEITURÀMUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Üauiara dos VereadoresG Pernambuco

Oficio 0.<11 ') ~e"J'\

Pedido de visto que fez o vereador Jo:;é Herminio da Silva, ao
Proj eto UQ ,d8.. autoria do ver eudo r Jos é Joaauim da SiLva Fi lho,
referente ã""Guarda roturI1..a"deet.a cidade. ~

Em primeiro lugar precizo dizer gue~ tudo quanto se possa fa-zer em bene:icio da guarda noturna, nao e nenhum favor, esta guarda
con~titui b~ muito em nossa terra uma tradição. Organizada ha mais
de qua ren ta (40)· anos, meus conheci men tos com a mesma vem de 1912,
ou seja trinta e seis (36) anos completos.

Triste é dizer que não é mai3 a guarda do~ seUB primeiros 25
an os , porque poesu í a aj;é aquela tempo, dez a doze homens oe quais
a partir das nove (9) horas da noi te ás quatro (4) ho ra s da madru~
da cada um, represenmva verdadeira autoridade, homen~ fortes, far-
dados equipados e disciplinado s , imprimindo verdadeiro re.speito,
porque além de tudo não eram viciadoe.

Cousa admiravel eram seus sinais em apitos, de fórma que, a
qualquer momento, o guarda-chefe pcrcorrendo a cidade, sabia onde
os demais gu~rdas, em qual setor se encontrava, o momento de qual-
quer anormalidade e a hora do perigo em'V8e faziam reunir em cinco
(5) minutos no maximo.

Devo adiantar que a arrecadação não era gtIlande,seus c onponen-
tes não se limitavam apenas a ~sse serviço, depois da sonata sufi-
ciente para tirar a ressaca, empenhavam-se em nogocios particula-
res, a gUlrda lhe era mais uma honra, ~les possuíam estimulo pela
Lns titui çã.o ,

Assim deveria ser em proporção cada vez ma í o r a nossa guarda
atual, entretanto, hoje, de quatro (4) a cinco (5) homens ela é
composta, descalços, sem ar mamen tos, sem fardas, sem coragem, sem
ânimo, sem saud e, sem nenhum valor de responsabilidade, verdadeiros
in capaci ta dos ei8 o que obe ervamos na atual guarda de nossa. terra,
razão porque 86 uma solução vejo no momento - EXTINGUIR POR COMP~
TO A REFERIDA GUARDA - •

Depois, com as constante r-ecIamaçõ ea e pedidos, no sentido
da sua restauração, ao ficar provada ~ua nece sidade, quando orga-
nizarmo um c~daetro comercial e particula-r com maioree remunerara-
ç~eB,quando veri ioarmos que essa arrecadação é suficiente. para c~~
r-asponde r ao ordehado de cada um, quando encon trarmo s candã da tos
que correspondam e se ~ubmetam as exigencias, quando adquirirmos
o necessario para que posmam garantir e ser garantidos, quando or-
ganizarmos um regulamento com direitos e responsabilidades, quando
fizermos a escolha de treis (3) elementos para uma Junta Administ~
tiva, .composta de 1 Presidente, 1 Secretario e 1 Tezoureiro, quando
conseguirmos umz"Poeto da Guarda Noturna", com os apetrechos Lnd'í s-
pensaveie, quando o município aumentar a subvenção com o direito e
de refElrçar van tagen a :seu favor, aí sim ••• deve surgir com organ!
zaçã o impecavel, a SEBURXNÇA NUTURNA DE VITORIA.

Sala das Ses.s'ões,em 13 de 1948
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QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA COM O CAMINHaO DESTA PREFEI-
TURA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 1948.

KES DE JANEIRO.
DESPESA
710 Litros de ~asolina
Material peças, etç.
Concerto
oaee
Ordenado trabalhadores
ordinarios
Ordenado do Motorista.

a 1,80 1278,00
544,00160,00
75,00

e extra
2.052',00

900.00 ;/

SERVIÇOS
5.009,00

PRESTADOS

MEZ DE FEVEREIRO

f
5.200,00 "-.......

2.000,00
600,00
400,00
5°0,00

50,00
80,00

5°0,00 /

9·33o,00
,~ ,

65 carl'a.dasde pedras de PaCllS 3.:'80,00
5 noites de sabado de Limpesa a 400,00
2 viagens a Recife conduzindo

cimento 300,004 viagens de materiaes para
Pombos I. 100,00

1 viagem a Amagi serve policia
durante toda noite 500,00

1carrada com materiaes para o
Cemiterio 50,00 '

1c~l,rradacom. tres metros de con-
cretos de Paoas 80,00

10 oarradas de piçarros para a-
terro de cst. da Maueê 50,00

2.400,00
4.800,00

, 2.000,00
6001$0
300:00

1.000,00
11.700,00



MES DE MARÇO
,

DESPESA
Diari~s de trabalhadores
'Pnc~ticos 7~x20 a 1.300,00
800 Litro~ de gasolina 1,80
1 Litros de 0lco
5 Metros de Lona

aterlaes, peças.
Concertos ••.

1.680,00
5.2 0,00
1.440,00

90,00
275,00
315 00324,00

Ordena.do c extraordinarios
6

SERVIÇOS PRESTADOS
do motorista

1.440,00

'0 carradas de pedras
alvenaria

2" " de meio fio
2 Viagens a Recife
5 a Pombos com tijolos
2 carradas de concreto
50 11 " 'terra
5 noites de 1impesa

a'80,QO
80,00

300,00
100,00

SO,OO
50 ,00

400,00

51600,00
160 ,00
600,00
5Q0,00
160900

2.5°0,002.000,00

MES DE ABRIL
DESPESA

11.520,00

1.647,00
84,00

6l0,OO
280,00

915 Litros de ~aso11na a 1,80
12 Litros de Olco 7,00
Compras a Manoel Pedro
da Curiha mar.erlaes
1 Busina
Pago a trabalhadores diarias e

BerOes 1.515,00
Pago amotoristu ext.raordinarios 480,00
Ordenado do Mo'torista 900,00
Confecçllo de cortina,s para o carro 180,00
Peças a Sebastião ArauJo 6.~68:8g

SERVIÇOS PRESTADOS

85 carradas de Alvenaria a'
3 Viagens a :Recife
1 V1agem a Pombos
10 oarradas dó piçarros
5 car'r-adaa de material para a
Barra

4 noites de 1impesa.

80,00
3°°9°0
100,00
50,00

60,00
400,00

'7

6.800,00
900,00
100,00
500QOO
300,00

1.500,00
MES DE MAIO 10.200,00DESPESA

Materiaes para o caminh-ao
Oleo para o Cardan
Concertos
1000 Litros de gasolian 1.75
Diarias e extraordinarios de
trabalhadores
Extraord1narios do Motorista
Ordenado

1.017,,30
60,00

100,00
1.750,00
1.415,00

460 ,00
~O 00?,~o .~..



MES DE MAIO

, RECEITA~

89 carradas de Alvenaria·
11 viagens de carradas a
Pombos com tijolos
2 viagens a Becife cimento

e materiaes
15 carradas de piçarrros
5 carradas de piçarrros este
Barra

4 noites do 1impesa

a 80,00
100 ,00
3°0,00

7.120,00
1.100,00

6-:00,00
50,00
50,00

400,00

750,00
250,00

11:6óO,00

MES DE JUNHO
11.420,00

DESPESA

Pago a S ebasti~o Araujo detaamXXma peças •••
Ooneer os de oficinas ferre
a erviços meoanioos Waàde-
Diarias de trabalhadores é
sernas 1~675,5O
Extraordi narios do JAotaria

ta 540,00
Ordenado do Motorista 900,00
Manoe1 Pedra da Cunha
935 li ros gasolina
01eo lubrificante

750,00110,00
280,00

1~638,OO
115,.00

6.008,50

2.800,00
600,00
600,00

.300,00
2.000,00

600,00
600,00

1.600,00
180,00
300,00

9.580,00

15 carradas de A1ven8Tia . a 80,00
õ carradas a pomboscom tijo-
los e pedras
2 viagens a Recife
3 viagens ao monte das Tabo-

oas
40 carradas de terra para
aDerro da Bomba
14 carradas a Estrada Nova15' 11 "rua Mariana A ma.1ia
4 noites de 1impesa
3 viagens a Queimadas monta-
gem do Posto
1 Diligencia a Policia Serra

Grande a noite

RECEITA

100,on

·50,00
50,00
50,00

400,00
60,00

MES DE JULHO

3°0,00

DESPESA



K5

, MES DE JULHO

RECEITA
19 oarradas de plçarrros para Bom"ta a
11 para. Mauês
3 de A lvenarla para Mauês
1 de 00 ncreto para MauOs
2 de Tijolos para Pombos
2 de Pedras de Pacas ~ Pombos
1 de Til).olospara a Prefeitura
1de Areia para a Prefeitura
2 de Pedras pra Terra Preta
15 de Alvenaria d.e Faoa.s
1 de Cimento de Reoife
6 Noites do Limpesa ooleta de lixo

das oasa.s4 Noites de Ltmpesa da feira. e da ci-dade .
1viagem de Pedras para Igreja 5.Josê .
S erviços da polioia a noite em del1g.

50,00
5°,0050,00
50,00k

100,00
180,0050,00\ 1°,000,00

0,00
300,00
200,00
400,00

80,00
300,00

3.950,00
550,00
150,00

50 ,00jD
200,00
360,00

50,00
50,00

100,00
1.200,00

300,00
1.200,00
1.600,00

80,00
300,00

10. 14õ,oO

RESUMO
Ja.neiro
Feveiro
Março
A)bril
Maio
JunhO
Julho
Total:

RECEITA
9l-33'O,00

11.700,00
11.520,00
10.200,00
11.420,00
9.580,00

10•.140 ,00
7;-.890,00

E DESPESA5.009,004.348,00
9.324,00
0.306,00
5.702,30
6.008,50

_ 6,335,5(1)
43,°33,3°

•

RECEITA * 73.890,00
DESPESA 4Ó,03t'10Saldo a favor da. Prefei... :3 ' 75 , O

tura.
Saldo de Agosto a Desembro de 1947.

Total;

Vitoria de SandJo A não, 16 de A gosto de 1948.


