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Gamara lWunicipal de Vereàdores da Vitoria de Santo Antão -- Pernambuee

,~eto de Lei nº 3s

A ~amara Municipal· de Vereadores da Vitoria de Sant~ Antão :
Decreta.

Art. 12 - Fica o Prefeito do l1unicipio autorisado a dispender com a
instalação do TIRO DE GUERRA 158 desta cidade, a quantia de
CR$.15.000,OO.

Art. 2Q - Para.fazer face as despesas decorrentes do Art. 19., fica
aberto um ere itoEspecial de CR$.15.000,00.

Art. 32 - Revogam-se as disposiçôes em contrario

Sala das Sessôes da Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Sto.
Antão, -t<a ~)( tr&, 4~ ~Á S~4' '

ass.Vtr:c.N; ••~ ~ ••
-Dr. Osvaldo Evarist o da z Gouveia

. Presidente /~ ~

~

a "~.~'~~~:<~.~~~..c:~~~~
e BonifacZ6-de HOr~~~aCavalvanti

12 Secretario
ass •••••••• ~••••••••••••••••••••••••••

Jose Batista de Sousa
22 Secretario
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De 1!Oob6 Costas tt:..!.,,-,~, sErão as rllC::>;]". b 10t"ctQ30 OI,.J_,,~(l .ndo
ua u1::Lno t'c i t o 1)01" t.ecn.íco o~;,:p:tE:nte, 6,t.:L~i;1c.f: j::lc; 'p_e-
ço - e u, to ",os pobJ..€S € c hsse ~:jE:G.iu,. cc.o [..ela QE J..!. ::::p~~c.,B
ri ...•• in.ici3.tiva do 18.1: :pJ:.oJ!rio.

·t:i::go 9: Os lotes :PO'::LET:'O S~_f-::o \en,,_id.os 5. lLasO oOE.clecE.ndo ga.ranti;s
iD8t~tuidas Jor lei.

:Par . te. dEr as à.Ecpesas deste ~::::OjE
e ,,-uivalEnteo

y'tigo 5Q: Revoga::;-se as êLiSj,lOSiÇÕES E;JJ oontc-ar í o

aIcdas S€i:lsces da Cr::la-Gl _DS VC:"Ec 0.0::28 de L'Iai.o de 1.949

~,~----

:Pa~a maior dE. scnv 01v inj( Dto na construção Ia CR~~9 )J.. 0-
1:,1 ia, raa-sc nece esar í o a ajuaa dos pOdETGS .::~bulicos a ã-asse ITiedi.8 e
I?ob:,·e.

..1.>st,-,~os J':(.ltc-rielos de constrIJç;:)( s g::ZS;;cs 3.0 p1 eço ;::,.b-
surdo ele tE:::l"'r-mos, o \iUG não QE.ize:dE ser U~! c t.enuant.e de meLetí.c ca E,f'E:i:..
tcs :Pô:" a o . ovo.

I:?lit l1G.:J o Que fEZ :::"11l;::,té.ct, das lllão .., QC D,
1 ti iundí.o to ías as tS.L::as, a :FrE:fe i t.rrn deti _ <.k"-' t~...:.!c ];i,,::.. tEm-

cnt i s 3..0 snr , :b'rQDcisco TaY.;., (S, onde estão E-l1'_.1.J 6.&3 ;':j~is eLE n.í.L ca-
sas, 7, coa, t.e; 1..enos J!;:';" a c onst u'1ÕES a e n'JnJf!:' LLí.n.í. t:::!.lLO de c '<sa e.cc.c s
t....':'.~:J ..0o.d?Lrcs, e, ven endo coa mo....~:.liC.a·E E[!: .lotes a -ho:..sns da c Ia.s ss
~;lE\:~L_ ;'0;.;:"6, e ta.:.o~ dq.nd:) a~~~-:.::'2~o tssterwnno E qUE CóvCL, ..Úi:l J:!'O 11-
ranc esolVE OS..1:'- 001 e:;..:.. v uc sao <:0 r.ov o,

I ~ • • ••.• - t- , 1 t' l..l.·.•j,los a a';1.LllSl. o c.o ·c:reno) E::--. Lsvan <..G.C:'- J) ,.(1l.•a G.
,.1(;;;:"'00, ::.....:_'Y\6i" ....nco-ae dent .•.J dcs r;j' (_nos r_E.ccitos d.:. t ecrucr o.a €,n;.);;-
MS--l: ....nt.c.rpor'anca, PJ.=- 100, li, .:..ç;:;"oele nrrevas avenrdae , n0V[ i:: r .irs ,
G, C~L€3 :"'':_lerrJOS Lão;:er VCIYUc10s ao p:rvo coe, g,_'nti s de lei, a ist",
ou a .'-~a•....o. oreí.o de qUE' Cai! a desa'propria(~ão destE t.er reno , e,
seja dent- o do (lUE:E:stabc:E.c~ E: te projecto o rr,csmo Lcteaô.o € cnt::q;ue
[,,0 J!ovo, .:i·...cmos em" nova Era de cons tr uçõo s EITlnJ5Sa t.c ra s , c uand ott:it7!Jaz nEC€~;;:. ~~t~dHi(açÕeS hoje tão esoaasas;

-v,"'~ II?-t ~tlMf4~ /~1-



RE OU ER I M E N T O
'.

Requeremos, ouvida esta Casa, que seja telegrafado aos Exmos. Snrs. Presidente da

República' e Presidente da Câmara Federal .rogalldo.lhes todo o empenho no sentido de ser amo

parada a situação dos beneficiadores do ceroá deste Estado. cuja Cooperativa. em que ae achem

crganisados. se encontra em situação precar íssima, necessitando imediato apoio do <Movemo Fe-

deral, sob pena de encerrar as suas atividades deixando ao desampare ms is de 50 mil pessoas

que vivem ligadas direta ou indiretamente à indústria extrativa do caroá.

SeJa das Sessões da Câmara Mlm.içiplol de São Caitano, 17 de maio. de 1949.

Aldo T. P. Barrelo

Felíx Cordeiro de Barros

Pedra de G6es Abreu

Manoel 1\{amede da Silveira

Jorge Lessa de Pontes

JUSTI FICA çÃ O:

:É tão conhecida e alarmante a situação difícil que vem enfrentando a Cooperativa

Central dos Beneficiadores do Caroá do Nordeste Ltda. que quasi se faz desnecessária uma jus-
.~

tificação em apoio ao requerimento supra. Bem poucos ignoram que. 'graças à indústria extrativa

do caroá, o terrível f'lagelo das SêC8S têm passado, ultimamente, não obstante t rmos observado

anol de inverno escassísaimo, quasi despercebido, O caroá permite a fixação do sertanejo á sua

gleba, vez que lhe assegura, e a toda sua família, salário certo e. relativamente, cornpensador, ao

mesmo tempo que atrai frotas e frotas de caminhões, que percorrem tsdos os quadrantes do nos-

80 sertão em busca as centenas de desfibradoras espalhadas naquele imenso território, trazendo de

lá toda a produção das referidas desfibradoras e levando ao sertanejo o alimento, o vestuário e

até -mesmo a âgua, anulando, destarte, os efeitos terríveis da falta de chuvas no sertão.

Permitir que a inãústria do oaroâ venha a desaparecer. por falta de lapoio governa-

mental, seria reeditar as dolorosas catástrofes de 1877, 1932 e tantas outras tão bem gravadas

na merr.ôria de todos os que amam verdadeiramente à sua pátria. Assim não leremos nós que

silenciaremos ante a <crise que enfrentam os! beneficiadon s do caroá, Como exemplo, podemos ci-

tar que, somente aqui, em São Caitano, cerca de 500 pessoas dependem e xclusivamente da usina

beneficisdera aqui instalada. Imaginemos em que situação de dificuldade ficaria êsse meio milha c

de -entes, se fosse fechada a usina do caroâ e que tremendo prejuizo sofreria o comércio. a ia-

voura e a próp. ia municipalidade

S. S. da Câmara Municipal de São Caitano, 17 de maio de 1949.
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•....SLlrü~s 1le1'" Companhí.a Inaus t.r LaI Pí rapama , COnOE.b•...•i cn

tendo El1. v í stc a mobsc rvanc í.a quaei total da s oú-,-ie;;é,,,,5cs

..cco..;.:::-entes doacont.rat.os c'"'leb_ac.:.. en: 18 d.e •..ar ço de

1.9~7, 10 dE SetE.t,D:"O QG 1.946 e a i.Ei 66 1.6 31i e l;OvE~-

b- o e 1.948 ele ~~ente ela. ut.or í snç ão l-gislativa, .cesdl

ve ccns í dcrt ..T' I: exi,-,tt::nte tal autoris .20, e c onsscuente

;jjcnte .reí c ié~ida.

!"="J~.i&L~º: J.:)Gverão tí car 61:, exeoução:po :pa.rte ela cnce ss í.ona ia aS

de 1.946, não send o p::rr:Jiti "o &. cobrdnça" da tax'":i de Luz

permanente.

Sala da s scseõe s da ':::;;;,:.rados Vereado: es e~J 24 '".e· Lo de 1.949

·~ss:
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Justificati\ c ao p:ojc to nº

ºQQê.lº=~-ªnu..Q, ~UE a Ci • Ini. PiraIk,~:IQ, su'::-.:::nde a ':uz, -<o,!Jb1i . E p .x:-
t í.cu rar i:ll,30 e:'a ~lanhn Em QE.B :S:l,Eitc'" c Ia su La €a.

u..-.Jrrüüti o cntaat o , (, ""'Fvigo ....2i-a ~E 8 tE':,.,O cc Ler.rado E:IJ de be-
tE:[:,b~o c~e .946. qUE 0016a o t or ncc íc.c nt.o de- lu.6 ,l:Gblica E p::-.!'ticuL.::
d té ab 4, ;)(. da ~.anLlQ •

Consic..E..L_~, \.;..LL ü-""ó. o r.~tw.rr:to concedid.o 'pel~aut:;riSé:s~o em ';;:iin-
oLp í os juridicos, de 3 de NovE;;'nbro ~6 1.948, c ent.muam

nossos b li 'OS E :::'W: s r E~eb(nd.o co.rr Ente L.. ca E. com inteT::upçOc s cUa-
rias E~ ~ivErsos locaes.

.Q:)fl.~iaEi gD,do, (,lUGq ia. In t , J? il a.J!a~!Jadesrc sJ!( it õa, c la su.Ia
:..,,!'irLitivo c cnt.r'at o, nao lic: nc,o C1: Lai cs t.ode st.os

o;..i::..;a~ão ~ on t.; atual 20 v:: a,

Consl~':..J..-::ncto, o d..e s Ie íxe na !'cd..A' oondut or'a de c o:...rente em a l ta tc;:}s"'o,
no que diA ~cwI'':'ito fios €.~oi:)t,cação d~tE:ri,-rados, num

at.en t u. 1"( aanent e á •••• ., e no s ,=.. hab í, tal teti da c íc.ade e zona ::;:u-
ral .P ~.)ll póSScJ... a ::....c...e •

o
den-

Ç,ll J nossa conce'saí onar í,e _6 luz E tor ça cobra SG11 e-
Vi<"'á autor í s ~ão u pCY:!ie;o?io lE:óal un.a taxa -en a.Lnao.a

cons ídcr anelo os pc ..:;_i;-;;~s cst.ado .....das ..i. ede s c on íuto .•..as -
CO..1..~~EntG820 :para ~U~..tS e ""aüros, num g~ave :..tc,1t<.. .0

Q.Qn i...,:.c_-;;;.n0, Q,!1€ ~ Pilapa:lJa dGsl"cs:pctia a cIasu Ia 27a. d· ;:-irIÚ t ívo
ont.rat o , co locando postes de made iras no cEntroda i-

dade, ErIJ ameaça a viela dQ :povo e ferindo Lo bclEsa urt.am st í ada Oi-
da~e.
Q2-=...i ( . ..!QªQ,ç;,ue a Oia. In~. Ii:.a];) rIJa i!JIJdot :.. linha (te alta volitac;em

€ n. postES :proltic.cs :pela Cl~8Ul 27a., e, GErIJ rEde de
po- e.;~o, c onf orn.e aconsc lha. t.ccn í a i!,OdE.:na, ' de Ixando :povo En,

~.,,~ 'Y\r'~,., '[lente
Q,LU'= "'':f'- ..i:' __ l.,,-<J. '..J.L v '.

.
ºon.:..iº=;:':::3.11~, ç,u a nos c onc e ss tcnar í.a nfio l"'cc:::n:" _ a velªge~J ITlal-:

ca..:-:-\ ];:._108 f'=>tricantes de l!"n,]::l ~...,s, ou sE~a:L e::.pTESQS
ESI'ec i lisad ..as e; com iê...one idade neccssar i ., ad.otanàf.o uma tabE la que
dcst, .. 10r;.1a: Lamapadas e 15 velas eQuivalEu' 23; 25a 42; 40 a 56;

·'e 60 a 100 vs Las , n';o .....e íx .l1CLo eLe ser un f.t o, e;-rJ atentado a econon.í.a
o:pula • '_ '

que a ;PiIaJ:'a~!la ues:n::sI>c Lt a a oIasu Ja 13a. 'o contaa.t.o
coe ..ranc ..o lliuis \ire o cst rpu Iado CO[:JO t.:1Xa C...E tí.sca-

1isa'.ião.

ºQnsi~~::..arl-º., _UE a Ind, PL..~.Pél;-!la deSI E S.l)E i t, a Lasu Ia 28a. não t.en-
o a su sub-cstaç ão de va idade munida de lla:;c>a-I'aioso

ConSlo.-:',n.::..(\}t:- que a ~ilaJt.tama desresJ:)Eita cIasu la 29a. í o p:::-ÜLit':"'vo
ont.rato não illblicancLo :par.3 c onhc ii!JE: nto C. npsso :povo

ncsj ornaes 1 C""ES o sei 1 lancete anual dsraons taandc lucro ou p:.:ejui-
ao,

resento
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PARECER AO PROJETO nQ DE LEI

f.

A COMISSÃO DE EEGISLAGIÇÃO E JUSTIÇA A FOI PRESENTE, ~ DE PXRE

CER Q.UE SEJA APROVADO DA FORMA QUE ES~ REDIGIDO, DISCORDANDO .

APENAS DO ARTIGO I LETR.'i H. Q.UE PASSARÀ. A TER A SEGUINTE REDAi

çÃO; - ° MUNICIPIO CONCEDERÀ AO GINASIO uMA SUBVENÇÃO DE CR$of'

50.000,00 ( CINCOENTA MIL ORUZEIROS ), NOS ANOS DE I94~ a 196.

FIUANDO POREM O REFERIDO GINASIO SUBVENCIONADO COM A IMPOBT4-

C~ DE CR$ 30,00°,°° ( TRINTA MIL CBUZEIROS ~ NOS ANOS SUBSE
NTEa., Q.UE S EBlO PAGOS EM PARCEUS MENSAIS.

S. S. em 31 de Outubro de 1948

r '
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Gamara lY.Iunlc-lpal de Vereadores da Vitoria de Santo. Antão Pernambuco

Projéto de Lei nº 3$

.A camara Municipal de Vereadores âa Vitoria àà Santo.Antão :
Decreta.

Art •.1º - Fica, o Prefeito do Municipio autorisado a dispender com a instala
~ão do Tiro de Guerra 158 d~ste ~idade, a quantia de CR$~15.000,OC

Art$ 22 - Para fazer face as despesas decorrentes do Art. 12. fica aberto-un
,

credito especial de Cn$~15.000~OO.
Arta 3Q = Revogam-se as disposiçôes em con~rario.

/ .Sala das Sessôes da Caroara Municipal de'Vereadores da Vitoria de Santo Antãc
em 24 de Maio de 1.951;

as s : . .. ..'. • . ..• ti • ., •• • • • • • • • • e .• • • • • •• • •• •• • • • t

Dr. Osvaldo Evaristo da Cruz Gouveia
Presidente

ass ~ ., o •• f

José Bonifacio de Holanda Cavalcan~i
12 Secretario

asS • tt e ~ •••••• 8' e •• e 8 (9 •••••••••••••••••• 4

José Batista de Sousa
2º Secretario

.,..•.~..•...

\.



,Projeto de Lei. nQ 2
Camara lYlunleipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão -- Pernambueo

vA Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão :
Decreta.

- .Art. lQ - Fica integrado no Quadro do pessôal fixo do serviço de Abastecimen
,10 D'agua, o cargo de encanador, com ôs vencimentos mensais de CR$

2$i;iix*xiu 750,·00 ( setecentos e cí.nquent a cruzeiros)
Art. 2º - Para ocorrer ao pagamento do respectivo funcionaria referente aos

meses de Maio a Dezembro do corrente ano, fica aberto um credito
especial de CR$ 6,000,00.

Art. 3º - Revogam-se as disposiçôes em contrario ..
Sala das Sessôes da Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão
em 24 de Maio de 1.951,

as s .•, 8 ••••••••••• e ••••••••••••••••• 8' ••

Dr. Osvaldo Evaristo da Cruz Gouveia
Presidente

ass.,.tle .••• e ••••••••••••••••••••••••••••

José Bonifacio de Holanda Cavalcanti
lº Secretario

ass .••• • $O ••••••••••••• •• •.••• ·O~ •••••••, .Jose Bat1sta de Sousa
2º Secretario

••
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TE.n(lo :pedido vistas ao IJl:'ojGto~ no- fins) o Snr. Pred·cit.D_

~Etend6 UIrJ credito de CRolP 1.400.000,Qº -para sU.Q1erY1Gntardiversns verbruL:..~~-------~~~~~
€ tendo t'ti'!Jbeln soTicit0do vifit~s nos docu:-!!Gntos-illJ6 SLl,!'l Senhori!) enviou

----r---.

. -,eo;QrE.C.!i.i.tlla :1 Lei _ º -Á'll d6 15 d6 2r-StO---dE--l-.-94íL-I=1-G-W:W SE rE: tE x e~~g.tJ-a-1:
,., .I•...•,.. (!,' ]"R[{lento dG Venda~..onsi~os.:..s~llla.._~~118 seJ0:11 pagas pf:as ~

IartiçõES Es tn,dones QU M~uJ.'1ici:po.esfaturas sUJ;erior a CR$ 300J ºº sem que

,'-- __ y§nb,gm f'iXad~0_S~Qs-.-S§.lºJ3_-'c'Q.rreswnd.Ell.'Lk.s_ a cl1wntLa, j mpo.!'tandO-.---aatc--i-:at.o--

~ ---,Ilum .at 6n tudo -Â~onOllli.a.Jio.--Est.aclrL..e_d~-Ci-pioT--L.mJ.a- v-e..s-C}I=l-G-O--:1II-l-:p.gs-t-e -<G -

de industria .JLJ;lr'-'lfissãQ é ;pagD-;pe.la--'lJJanti a r.e.q.llisi.tada G~.10-&,-r~ll.

___ . do il_\Jyj.clas,__.QQbrG~.t_QfL:!ator.e..s.., Silg~'l---C~-.cam.::+r.à C±!-l@ -G{h~~ue---a--~

___ -"S.•.•..eüooC~r.>....6-'-'-'t, aria -.da-:Ra.~:pro..c..c;ss~~J1.t.a-.PG~st.G-Gm-~at-:i-ea-I€l o S6ffl0r--

Fretei to I :Q~Ddo- se ---a..JJin da 96 t.G.C!l-i~s- :p-'hC-a--~-4erGm~e--t-ni-t-e-

._---'a=-_di ta Secretaria achq;L, CJ.1l6 é. dolosa n at1Ial í'oI'ma oomo----8G---procG--s-s-am-es---

___' jLMamt;n -tQ.S ...l'or nart e da__Etlili.dad..e . I..e.L4Jl6._.r.eg.Llla---V.6nd-as-&-CG-rH~;i...g-fll4.ÇõG-S-

__ ~d,iz..t E_xtllal~lcntf!' -nQ_~r.t..-.5AJl.tNa.s-1lB~J:.Git.,,'1.S..--d-S-r~t.~--4€-d-8?-aes,~-

- _Di oi J?3~J:LfL.frs.tadoacs ,- .aupaní, OT:..E.S_ila---GB$-3.0íl,JHLo---i;up.Q StG-- SG12á--y3-§e--€~ffi--€ s-' -

------ __ .tamIlilhas_~ ,...s ,--COL?-das-na-f -t.ur-a-ciG---ve,R-da-S-j -&a-l-àB ÇLHande-a:--fu€-l"'et!fro-ri --

,---~r; com:prada-í~J;a-dG----Egtado, G daí remetida diret-;-ft;êftte .aoBepartição--~
com:orado1"a" v..indlL..O--D.ünhr:;.c.iilIE nt.oem s~~G-,--e ]Ç()r ela dcscwbaraçado.

__ 9......artjgQ_ Q..Ldi~ ....tçXt.lillJ~Jnnt€: Não scrã-O-aCG--1-t-aS-as- -flr-€-&ta~ã.e-s---€l:és--í~tlf.le±o-a-
,

~ioEL.:gaga(lct~e.lL_allj_as í'at I.1ras....cl€- vc ndas-,.----nãG--c~&ja~i§e-r-Q-SaRren_t e- dE (l00f: -

._9,0 CÇrYl_U9._detr:rmlnaç.õi:s_d.6sts Re&ul-amento.-- Art. 6l diz:. ' s rGIJélrti-ções - -

~Ilbl icªs Clo~stado_ G_d.CL.Mun.i.cillin,--em- CesQ-a,lgu.'1J--:pe.Gh€P-O ef6t-uar-~eOO1:praS-



d.í c '1'1 O nome d'" -/',",~~, ~ d send.o I'l U6 .,t6 o "'0",j'9"'" •• ••. ''; '.Q.L...L.-!...lli.3, •••n -re.ç-e. , € -ift sei rção, "'-..... -rJ 11

do VGndcUD Postá jlegjv6], s, spndG-is r~~~i~

_u~ sEW OIJ.yJda..-a.._~cr(!inr...i.s -d.a-EaS6l1da-snbr.tLo... aSsllDto, yorl'!l€fiori_

sé1ndo-se Q fato, .6, r' SliE'T'ohdo:-se resposta 'lue li:vrá Gsta C:1GJara de-
jdas flltl1:raS.

S das S. da Cqmr- dos Vereadores, 13. de Set6'mbro de 1.951
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PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMl3lJC.O..

PROJÉTO DE LEI NQ 20.

•
'Artigo lQ - Ficam subvencionadas mais 4 escolas par-

ticulares,. localizadas nos seguintes lu-- . 'gares: Fazenda Serra Grande, Cha do Compr1do, Maues e engenho ~acho-
eirinha. ,

Artigo 2º - Para pagamento das respectivas subvenções,
durante os meses de Julho a Dezembro do

corrente exercício. fica aberto um Crédito Especial de ~ 7.200,OÓ.
Artigo 3º- 'Revogam-se as disposições em ·contrário.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão, 13
de Agôsto de 1951.
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JUSTIFICAÇÃO DO PROJÉTO DE LEI Nº 20

"'Segundo o grande numero de meninos, na zona Rural,
I uem idade escolar, surge a necessidade de ampliar o numero de sbveri-

ções concedidas às escolas particulares.
É já de todos conhecido o desenvolvimento que o en-

sino primário vem tendo em todo o Munic{pio.
Como a educação é indispensável para o progresso de

um povo, espero que os senhores vereadores estejam de acôrdo com o
presente pedido.

Com estas palavras, fica justificado o projéto de
.•.Lei em apreço.

preiei tura Municipal da V'itória de Santo Antão, 13
de Agôsto de 1951.

Prefeito

,a) Jose Joaquim da Silva
•
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Gatr.ara lYlunlclpat de Vereadores da Vitoria de Santo 1\ntão Pernatnbuco

Tendo pEdido v í stas ao projéto de Lei nº ::::0do 8nr.
Prefeito do Municipio) no \1,L1:'11:pretende a creat;ão de mais quatro escQ
las subvencionadas sou pelo seguinte parecer~

Existindo u.:na. Lei, :pro:nulg~da pelo SEnhor :PrEsidente
da amara dos VerEadores, na qWll r'o í crcado o D.3partanr.:nto MuniciI,aI
de Educaç50 como orgão t.ccntco para. dirig ir o ensino publ íco muní.c Lpal , ,
cabe ao Snr. Prefeito, quando de q,ualquer prc"6nção cor rEfereDC ia 0.0
qUE disser escolas, protessoras, ou algo mais sobre o ensino, obedGcer
o qus preceitl.la 11 Lei, t'ocal í.sando nos proj€tos, que as cancUdf.!.tas 0.0
d€SE~!Id3I'.hode :prol essor-as antes de nomeadas, não sendo portadoras de
um titulo, tEr~o 'lue se subnet.cr a exame. '

Não tendo uma Lei efeito retroativo, não pode.reml)s
craar escolas em L~ostc, omrando os cofres do unicipio a partir do

.mes anterior.
Ferindo c st e :ProjÉ.to de Lei unja l.Gi já sano ionada,

Cabe a esta Cnmara, .re spe í.tando suas de.l í.ber'aç õe de ho nt.em julga-Ia
inconsti t utoí.onal ; .

s. das as) verE~dOrGS. ~~sto :?:.,
~~~~-- -;f ~r

-S€verino d.s Queiróz Pedrnso-









Projeto nº__

Fica crc.ido d:lr- o crcament o de 1.95~ uc, rr-dito de trinta
z.Ll, CrUSEITOS (o . 30;OOO,ºº) de st í.nado s oDstrução de

'Y busto de U' T·l~·· . 'U', . SEr ec.í.ocado Da vení.da de
n.€s".0 D:)n:E, e:-!.. ocal ser Escolhido pe Lo Tnat í.t.ut,o Hí st.o-
ri o € GEografico dEsta Cid~d€.

tLgo ~º: · data de Lnaugur....ação, asaí.m como as festas a SCI'êm :progr.a
•• rd.....8, obedEcerão ao critErio adct.ado :PEla rTH?SnJa Institui-
ção,

ti o 32; Bevogarn"'S6 as d í spo aí.çôes em cont rar ío

s. das S. da oamara de 1.951

JUS'ITm:o. T1V

Snr. PrEsidente.
Sra. Vereadores.

Ocu~o '1 tribuna de.s ta Camara, .p<ll"'a dEí'6nder uma :Pagi
na repleta de al truísmo~ Que: está gravflcla nos anase da nossa hí.st.oxLa,
:para def'ender um das nossas na í s sagradas tradiç06s, para def'Gnder a
cora[G~} c o her'o í smo d.E hont em, y.ue não pode, nem d.Eve SEr profilnt~do
)(:13.8 ge.ratjÕGS atuaGs., ,

:Patria. mEus S€nrlOrGS e o tUrtlulo do antüJ)assado, e a
tradição e a tn stor-í a da um ]0"110, é o SEU ]assado d6 Lutas tJ J;?ról do "
sagrado Ldeaí de Liberdade e dG IndG:p6ndencia, como bem d.i SS€, Euy ~
bosa a '''Aguia de ~a:

uando os biograí'os 1)1"(t.cndem conhsc SI' a formação mo....
·ral, soe ial c :pOlitica de um DOVO, :ProCll!'~m ro.íhear S folhas a .•.are Ia-
cidas do Livro do ssado, onde encontrqm manancial necessario AO tra-
b~lho pretendido.

Pasmei, ao tEr conhecimento, dE que meu ilust 6 cole-
a J02.w HE3MIIUO D~ ILV, :por fo:eça de um projeto Laccnst.Lt.uí.cí onaj.

:prEtendEr al"ral1Car da . V.21~ID 1~. .1~K 'M LI , WLnome tão che í.o de glQ
rias, t1.'?J nome que o Brasil respeita e venera de Norte a Sul, de, Este
a OestG, llara qUG seja gravado outro nome, que fasendo-se mE&'1iO as ma
Ls absurdas comparações, jama.is uierecer$. tanta g.loria, comparando- se
a histol'ia de cada vul tc,

Julgo. qüe a msmor ía de M.!IU I~Nt\ ~IvTALIA jamais será
lll"'ofan'ldt, j:trllais será e squec ída, IBlos f'ilhos d.esta terra, e :par fi-
lhos ds out.rsa pln.e;asque aqui apor-tam, porque sabcr6mos sem:pre dist.in
guil" o J010 DO_T"JJ:G,O,e mo deveremos por hi:poteses que poderemos clag
aírí.car de ridiculas, destonar a nossa his toria", :passando una e sj.onja,
ou :pretend.end.o apagar, una. vida qU6 foi um :pa,dr o de lutas e de s'lcri
f'Lo.í oe :pé15\.aobrev ív enoia de umBrasil, onde todo s os brasileiros, ho-
je reS".QiraXI1a Liberdade e a. Indepencia, lEigadas :por bravos como M ·aIAl'J.
t~[LI • '

Poupe-me ao direi to de observar o lado c net í tucional
ou inconst.i tucional do pr ojs to , reservando-me ao dix'6i to de def"nd. '
seU lado historico. Gr o



camare municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

(1'3.1I)

Fala rn Ls aLto Da a.Ir.a da gente brasileira, o senti
mentat í.suo :puro, os :[,lueos do amor 6 da vGneraç8:o, .aos tatos de hontcm
G as cous S do passado , que o es:pirito de Lei, .•.iuí, ta V6S6S bsur da,
muí tas vc ses tirana, :poucas VE:SGS nlicQ.da hone at.aaent e,

. ,., nhore sa
SE as lacas ~ U6 et6I'ni sa.m o nome de M :ar .N· . ~ LI

1'oreri arr ano ~ s o Iocacs onde hoje as d ívt saaroa, t er-emos cometido,
um monst.ruo ....o cr íme que ~âssar' as pagina s da hí stor í a, disendo da in-
gratidão con!~tid_a, :para COnJanossa lU;l.is Lí.d.í.ma heroina, rJâ).....•a com aque La :
Çlue res, e tao ouco recebeu.

Em meu nome :psssoal, creio 1l.uC em nome dos verGado ...·
rES que ~qui estão reprEsentando a UNf10 DEMOCRATICA NACIOl\ .L, apelo
:para G auto!" do :projéto no sent ido de solicitar sua urgGnte rEtirada,
-ar'luese.ria l1€sta Camara 6 nos scua aDaGS, um nnrco de Ingratidão,
um estátua que s1m.bolisaria a Froi'anação, a esse vulto í.nesquec ív91 de
ID 1h61" 6 heroina, que fala ao Brasil do :patriotislllO G do herois."Yiodamulher vitoriense.

. BI~\N· rul:1: U:, é um simbolo sagrado de abnegação
e braaí Lí.daõe , :Qortanto, não devendo jar!1ais SGr desrEs:gei tada sue rue-
moria.

ue o glorioso nome dG M -q:[_N,à ·~,rALI·, 1'ale nos di
as que hão CLevir, da. coragem de um povo que. não tenE a luta, quando
em def-Gsa da :patria-mã€(>

LGixemos ao s :postEros, as novas geraGões, . os vi to
ní enses dos diFls que surgirão, o direito de julgar o ~érito, se (318 0-
tiver, 'do atual d~tEmtor dos destinos do :Munici:pio.

, todos nós, inde:pE'ndE1']tes da facção :poli tica a Que
estejamos 1'iJ.iados, ao principio :filoso:fico qUGEXpOSamos, a crença que
norte i nossa viela 66piri tual, cabe a missão sagrada e defender 6 honrar
a !remaria dos nossos he,roes, e senhor-sa :porque ::prc·tender justlficar esta
teoca de, nome61

Q..uerer tal, é querer tar.Jç'lr o sól com uma pene ira,
ou outro qualquer absurdo 86nJelhantG:

. Aos ví.t or-í ensea de amanhan caberá a missão de jul-
gar se o atual :prefeito, :geí:ant a l?atria ('; pal"qpte a Historia valerá
o que hoje vale M RI\Nl iU4LI , se seus t'et t os, sua abnegação a Causa
l1ublfca, seus respeito a Liberdade G a :r.::eZ!locracia, SEU sentimento de
c íví sno € de amor a causa comuum, iguala-se ou supera os feitos ela he-
roina M :RIW • .

Po j,J,,-nos nosso coléga JoSG Hermí ní o a missão hí sto
rica de julgar esses dois vultos, a U6 Sua Senhoria pretE.Dd u elevar um
rebaixando ó outro, ou seja C€l.JOse Joaquim da Silva, e Mariana ' ma.l í a,
ret.~_rando este :projÉto, Q.u6,me:r,6ceu.~4Puls c1 todas.a~ cam!ldas socí.a-
~s Qa nossa terra; 6, Cl116 Ia 1'ora, Ja6 comentado mal Icrosanent.e,

Tornal"'am-se L."tlrtlorredouros, vu It.o s COi!O Tirand~B~es,
Dlqw; de Cn,xias, General Osor-í.o , mirante TaI~o.nd..-rG, 6 muitos outros,
que enriq,ueceram com letras d.e ouro os mais belos capitulos da historia
J!a,triá. .

E'ntr6mEando as ];€,g':'nas de ouro da nossa hí stor í a .
:p.atria, vamos snco ntrar :palpi t.ant €Ia exemplo s de traição, mercsno í a, GIl
t.regu íaao , s-erví.ços em seu l'lr.' qprio Lnt.ercase , tranzaçõe. eXCllsas, fei":!
tos escabrosos, vui tos como Calabar, e mUltos outros.

Em rellrGsalia ao atentáQo Çll.E se :pretendeu, 6U :fiz
este :projéto, que entrego ao veredtctua dos meus-pares como se fossem
flores que ofertamos aquel::1 mulher ipesquecivel, <lue a oona da ingrAti ..•
dão :pretendeu macular.
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PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMSUCO

PROJETO Nº 18 DE LEI

Artigo lQ - Fica aberto um Crédito Especial de ~ •••••
2.000;00 para pagamento das despesas veri-

ficadas por esta Edilidade, no dia TR~S DE AGOSTO, data histórica do
íunt cfpt.o .

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Hunicipal da Vitória de Santo Antão, 13 de
Agôsto de 1951 •

•

a) José Joaquim da Silva
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PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ,o.NTÃO - PERNAMBUCC

\ JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO Nº 18 DE LEI

Tendo transcorrido no dia "T~S! DE AGOSTO" p.p., o 366Q ~. ". ' ,an1versar10 da memoravel batalha realizada no Monte das Tabocas,·e tra-
tando-se de uma festa altamente significativa para 9 povo desta terra,
esta Edilidade não poderia deixar de solenizar tão importante data,
tendo para isto organizado um programa que foi levado a efeito.

Do programa traçado, constou uma tarde recreativa para
os escolares, com a qual foi gasta a importância de ~ 550,00, empre-
gada em prêmios concedidos aos estudantes vitoriosos em diversas brin-
cadeiras, com o objetivo de animar e estimular os competidores, atin-em geral.. .gindo as despesas a importância ~e ~ 2.000,00, em virtude de algumas
crianças reconhecidamente pobres terem recebido fardamento a fim de
se apresentarem no desfile realizado, e tambem outras gastos de menos
valor.

Desta maneira, fica justificado o pedido de Crédito Es-
pecial do Projéto a que me refiro.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão, 13 de
Agôst9 de 1951.

a) José Joaquim da Silva



Gatrara lVIunlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

:rend.o :p6c1ido v ist as ao :projÉto de LEi. nº 18
do Snr .• ChEfe do Executivo Municiptü, no qua I :pn:tende um crg
dito de CR$ 2.000,ºº (do í.a rni1 cr-uar Lro s) J!.qra atEnder as dG,§
saa eret.uadas coro as festas :pro:nov idas :1161'1 'dil idad.6 no dia

~ do ,,'octo, sou de :p"lrece.r, que seja solici tgúa uma de scr ínü.
nE!.<Jão d:ls despesas €fetuadas, afim de que a Cqmara :possa :pro
nuncí arv ss sobre a verte- plGitEada.

s.~ Gan~arados 2JadO~ES 16 ~ost::, de 51

.86_ ~_~~~

Sei.'crino dE Q,UE iróz Pedroso
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~REFEITURA MUNICIPAL. DA VITÓRIA DE: SANTO- ANTÃO - PERNAMBUCo.

PROJÉTO DE LEI Nº 19

,
Artigo lº - Fica aberto um Credito Especial de

~ 15.000,00 para atender às despe-
sas verificadas com as eleições do dia lº de Julho p.p., nêste Mu-

. .' •.nl.Cl.pl0.
Artigo 2º - Revogam-se as disposições em con-

,trario.
Pre,feitura Municipal da Vitória de Santo Antão,

13 de Agôsto de 1951.

,a) Jose Joaquim da Silva
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PREFEITURA- MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO .ANl'ÃO - PERNAMBUC.O

JUSTIFICAÇÃO DO PROJÉTO DE LEI Nº 19
\

!
Como acontece em época de eleições nêste Município,

foi gasta na eleição de lQ de Julho p , p., a importância de U3 ••••••••
15.000,00.

o referido dinheiro foi aplicado inteiramente no_ r,
Serviço Eleitoral, como sejam: organizaçao dos serviços no Catorio,
instalação de gabinetes indevassaveis, nas Secções, transporte da
autoridade Judicial, material para as mesas receptoras, e outras des-
pesas, perfazendo o total de I'. 15.000,00.

-Assim fica justificado o pedido de Crédito Es-
pecial, constante do Projéto de Lei nQ 19.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão,
13 de Agôstp de 1951.

/

,
j a) Jose Joaquim da Silva

I
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r
Garr:ara \YIunlclpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

~endo solicitado vistas ao projéto de Lei nº 19
do Snr.. PrEfeito do Municipio, no Qual :pretende u.mcred!ito ES]!Eci
al de cR$ 15.000,00 ~firtl de atender as·desPEsus do :pleito do dia
lº de Julho :proximú passado, sou de :parecEr, que seja solicitada.!!
;!.a dEscr-ín.í.nacâo totnI das contas f"Gi tas E com rGferenciFl 3.0 assun
to, :par::!que Ésta Camara possa t omar d6liber· çâo sobre o :proj6t.oo-

,s. das S" da Cr.r'jara 6_08VarE~dorE S, 16 de ~'gosto de 1961

as) ·~~5 ~i6.?
Severílbo de ueiróz Pedr rso
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