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Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão
Serviço de Fiscalização Geral do M":.micipio

Oficio 11. ----

SAIJX) :00 ALl'OXARU p.BA O ~VIÇO LU

100 metros de Fio Iz-olado••••.~••••••••.••••••••••• ;.. 300,00
30 ~s ae C1its com pararuzos ••••••••••••••••••• 3e,00
4 Rozetas.......................................... 16,....0
Uma chave Monofazica •••••••••••••••••.•.•• ,... •.••• ••.•• 40,00
4 suportes simples....................... ••• •••••••.• 40,00
20 metros de fio· FIexivel.. •• • •••.• • • •.• •.•.•• • •• •• •• • • 80f 00
1 l'eçaae' fita izol ante. • • • • •• • • •• • • • • • •.•• • • • •• • • • • 40,00
2 metros de condui te. ' ••••••••••••• ' ••• ' •••• '. ••••• 36,00
I cutuve'lode 3"............................... ••.••.•. 15,00
I neep' de 3-.......... •••••••••••••••••••••••• ••••• 12,00
1. T·de 3·......................................... 10,00
15 Kltss.dea~a.me18................................. 300,00.:
11 KI -'Il ,:; 00,00':t 'gs u.9 cClr'u.a.................................... o
24 Saco·sde Oimento •••-.~•••••••••••••••••••••••••• 1•.056,00-- .2 •./
8 garrafas de Oleo de Linhaça...................... 160,00
3 Klgs. de aIvaiade•••••••• '.•••••• ••••••••••••••••.• 60,00
400 grms. de seca:nte................................. 5,00
5 folhas de liXg de madeira ••••••••••••••••• ~...... 3,00
4 Latas de Tinta ~alkirla•••••••••;................ ~a,oo1 garrafa de Agua Raz ••••••••••••••••••••• ~........ 12,00
1 Klg. de tinta azul............................... 25,00
12 Kl15S. de Cimento••••••_•••• .-.......... •••••• ••••• 14,40
2 Pinca 1s••••••••••. ' •••••••••.••••••••• ' ••••••• '. ••• 5,00
16 cargas de telha e tijolos....................... 32,.00
1 portão de mads tra, •••••••••••••••••••••• •• ••••••• 100,00
200 telhas......................................... 80,00
2~_0ti.jOlOS ••••••• ~_•.••..••••• _•..•~•••• ~~••• , •••••••••• ~ _~~OOIOOOO
5~ K1g's. de barra de ferr o de a-.1/2' x 1/ 2. • • • • • • • • • ~o J
2'4pararuzoe de 7.112"x 1/2... • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • 144,00
50 ar-ruelas 1. tsas de 1,/2'••••••••••••••.••••••••••• ;.. 10 fOO
100 arruelas as 1/4....... •.•• • • • • • • • • • • •• •• • •• •••• • 12,00
l4~ p~CtiS de 1~4.................................. g5,OO
24 :porcns de 1/2 •••••••••••••••• ·••••••••••••••••.••• 25,. 00
2 kl.gs-, de sstopa ••••••••••••••••••••••••••• '••••~. 40,002 folhas de 1txa de ~erro.......................... 4,00
2 trados de 1/2.................................... 80,00
32 porcas as- 3/8..................... ••••••••••• ••• 28,.00

....32 arruelas de 3(8- ••••••••• fi' • ~ • • • • • • • • •• ••• • • • • • • •. 5,00
1~- peça. de fi ta iz-olante. •••••••• •••••• •••• ••••••• 20,00
l,Aa Klg. dP estanhe •.•••••••••••.•••••:••••• ••••• •••• 35,. 00
3 Klgs. de corda de 1/2............................. 60-,00
1O par~fuz-os-de 8 x 1/2...... •• ••• .•••••••••••••••• 60,00
1 Klg.·de arruelas de 1/2.......... •.••••••••••••••• 10,00
1 .•- •• 11/.4 1CJ 00

/' I •••••••••• • • • • • • • • • • •• • • • • G,
1/2' Kl~·. de tinta prl!"ta••• ;,;••••••••••••••••••• .,... 12',50
1 'pincel pequeno •••••••.•••••••••••••••••• '.......... 3,.00
l3 sacosdecImento..................................... 520-,00- /34 .' ,Klgs. de corda.................................... 80,00
2 ~gs. de_estopa ••••••••••••••••..••••••••••• '" '. •• • 40,00
5.375 {?;7rms• de arruela............................ 214,.00
70 po-reas de 3/a •••••••••••••• ;.................... 56,00
4 brecas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·••• .!.--=~._-40,00

4.650,90 -Jf-.



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

Oficio n. ----

OONTINUAÇÃO

-T-R 11 1'T S P 0-R T _' •••••••••.•••.••.•••••••.••••
10 Tr1gos-. de gesso•••••.•••••.••••.•••••.•••••••.•.•
3'0 l'arafuzos: de 7.1/2 cri :parcas•••••••••••.•••
1 klg. ere porcaa;•••••.e, •••••••••••••.••.••••••••

1.92'0 metros de rerro de 3/8., •••••••••.•••••.••
11 sacos de cimento •••••••.•.••.••••••••••••••••
6 sa.cos cte cillllent o••••••••• -'•••••••••••• ; •• '••••••••
5 sa.cos' de cmento., ••••.•••••••.••••.••••.•.••.•.•••
~O k 110s de var~o de 1/4 ••••••••• ,•...•••••,•..••.•.
4} 30: sacos de' cimento ••••.•••••••••••••.•••••
,:3 metros de concreto (C/transpcri"te) ••••• -•••••
7 netros àe areIa (a/transporte) •••.•• ,.••••.••
TOTAL };Lno MA'l'G:RIAL............. • ••••••

SSO iL•••.•• ••••••••••••••••••••••••

RF- U °
MA~AL ••• ~••••••••• 11.769,90

PF.SSOAL ••••.•••••.•• ., 1.774,20
r-r'" '.'--~..n.;

--,---
TOTALG~........... 23.544,10

Vitoria. &- Santo Antão, 24 de Outubro de 1951.

.•:1 l-.
A~Cideg:1

Chpfe d:a,Fiscal isaç-ão leral ão Munic1:pio.

aIM.s.

o -

4.650,90 "31-
60 00

180:00~5,OO
3.840,00

484,00- 11
240,00- i,
22'0,00- bA

180~OO
1.320.00 - .10

345 00
;'~=--~õ;O't5__ .t..--=~,...;..;.,
11.769, 1,.'

11.'774,20



..•.

. '-)

Alexandre Luna
11 Alféres João de Matos
" Areial
li Agua Branca
" Barão do Rio Branco
li Barão da Escada
li Barão de Suassuna

'\

PRAÇA TIA BANDEIRA
Rua Borges

11 110m - Fim
li Cruz das Almas
" ,capitão Geronimo Silva

couqueiros(ripmemvJU~)
Cinauba (nome Vulg!!)

1: ......11 tji

Dias Cardoso

ti

"
ti

Praça Duque de Caxias
11 D. Luiz de Brito
11 Diôgo Braga

Rua D. Severino
li Democrito Cavalcanti

Estrada Novali

li Estevam Cruz
Horicio de Barros
Honório Alvares dos Prazeres

"
"

'11 Imperial
Joaquim Nabuco
Dr. José de Barros
José Leite
Jatobi
José Amaro
Jurêma --.
Martins Junior
Dr. José Augusto (Não tem placa)
Dr. José Rufino
Cabo Graciliano'-
Manoel Barba (N~~~~~~a)

"Marques do Herval
,Maues

Maranhão
Major Lins
Mangueira

n

11

li

n

11

li

ti

n

li·

li

tt

n

11

n

"
"

(Antiga Rua da :Ponte)



11

Rui Barbosa
Silva Jardim

Avenida Mariana Amália
Rua Méló Verçosa

11 Neto de Mendonça
11 Primitivo de Miranda
" Rocombéle

Avenida 15 de Novembro
Rua Rosário

"

.
" Dr. ~enri~ue ~ins

Sobradinho (continuação da rua Pa es Cabral)
Sebastião Lopes
Saldanha da Gama
Valois Correia

li

li

"
fi

Praça 13 de Maio
~ua Viração (n~_Y~t~)

li Fernandes Vieira
" Vila Cenira

~Praça Tres de Agôsto
Rua Conego Bernardo

11 Pateo do Gia;ruiá
Praça Leão Coroado
Rua Demostene de Olinda

" Capitão Fagundes·
" Pedro Ribeiro
" Paes Cabral

Praça João Pessoa
Bêco da 0ipaúba (nome vulgar)

·(não tem placa) (Antiga 1Io"1a \%"itória).~

•
Não existe ruas com casas sem números totalmente. As ruas

que tem casas sem numero, ·isto é, não são todas porém já vem das adminis
trações passadas. Destas são predios recentemente contruidos e de poucos
anos. Encontrei ruas com placas com denominações antigas porem iriam ser
retinadas depois do serviço de coleta e colocação de numeros nos predios

• I , .

, -novos. Mas e preciso que com anova gestao a presença de um engenheiro~
porque a rua denominada: Manoel Barba, antigo catucá, tem ligação com
outra denominada Nova DeSCOberta, formando um triangulo no fim da mesma
indo prejudicar aos numeros novos.
Informação do snr. Severino - Coletor Municipal



•

./

1 motor de ,50 H.P. a oleo cru tem o oon sumo de 200gr. hora POD
cada cavalo. Em 7 hor-as tem um consumo de 70 kiloa de oLco com-
bus t àveã , isto em plena car'g a, Atufllmcnte' essa máquãna vai tra-
balhar com 60% de sua capac idade, sendo o seu consumo 42 kilos
d rante as 7 h ras de serViço, na imPortal)cia de Cr$ 42,00

0100 lubrificante:
1. 1/2 litro P ara as 7 horas a 12,00

-Diaria-
, Func ãonar-âo a ,

2 funcionarios a 500,00
uma média de 2 lâmpadas pôr dia
Materiais de limpeza

1\ de expediente
Eventuais

18,00

Despesa diaria •••.•• 135,3~-
Despesa mensal Cr$4.059,OO

33,30
12,00
10,00
10,00 ,
10 .oo

3EQOw~tts a Cr$o, 20 para ilumina<l,&o pública
60 insta~ações de ~ wat s ti 0,30 (particulares)
5 instalações de 10 kio ratts cada til. 2,50 '
h 11 dO. 15 " n a 1 80/ , ,Ia t:axn.8 de llfJ;açao u'2,OO

10 n 11 exame a 2,00

Cr$ 720,00
1.080,00

75,00
135,00
20,OQ
2°1°0

~65('5 ,00

-Recei ta-
(calculo aprOXimado)

Despesa mensal 4.059,00
Rect:tlta mensal 2.0~,00
'saldo devedor ••••• 2.0~,ÕO



Preços. .

PBOP()S'T'~8 p.~'=t~ ns Pr:tEÇOS DE LF~ NA \TIL.\ DE POMBOS•

••Tra tando-:se de "luz fr,rQn. mot r-í.z ", n:1o pode obcdco or o preço
de luz hi<i.ro'l.u1ica.

h.•OG; taxa mínima 30K. Cr$O,30 por ond a wa tt.
Ki10wutt mê a , taxa mínima 10K•.
Até 10 K11owa,tto·· lÃ Cr$ 1,50

.('Pc 10 n. 15 ki1owatt:o fl 1180
llc 15K. em diante . n. 2,00

@.uuçnOG.

C a
'0---29 -

Ao ligaçõeG GÓ pod.cr-rto ocr feitas depoio de png a a o aucno
respectiva taxa do ligaQiin. .

A caução para con tador Gerá de Cr$ 20,00
A oauçno par a v e lagem de ncor-do com a v eLag omJ tnd a ocn.sHio
que fizer aumento de luz tem que ser aurnc ntndn D. cn uç ão no
valor da luz existente.
do 1ign.ç1lo Cr$ 2,00
de cxnmc 2 ,00

T:~xa
Taxa

Preço de energia para "Força".

1º Pel G ppimeirOG 20 ki,lowattG
29 De 20 K. t.4té 503º De 501. em dianto
Com mnt:oreG trifáoicns •

• (le motores monof(:HJ1cOGpag:U'~n como 01. t axn de lu!'
oerão c obr-adn c de aoordo com 013 H~P. de nrl.damot:or.

a 2,00
a 1~50
a l,OO

o. ::to c auo õo o

Luz extraordinn,rla.

Serú c nntratn.n:l. na Repartlcãn nunca monos de ~4 ho r-as antes. O
m,':tterin.1 Gerá por o on tn <1.::1.13 p.'l.rteG e bem nsoim mã() de obra.
pr2ç~r ate 1.000 watts, a Cr$0,30 por 8 dialJ. De 1.000 w. em diante
a '-.Ir'020 por 8 d í.as , Excedendo de 8 di:VJ o intere08ado entr-ar-á an-
tec1p:ldllmente em entendimen t;os com a R:)particno; e toda luz eEtraor-
d Inar-La c or-á paga ad í..m tudnmcnt e , '

Mu1t:~o.

Tod:l. vo Lagom c no ont rndn o: maiG Gerá cobradn ao dU.Q10preço
c na r-o t nc ãdcnc tn Ger!:t deolig:lda.

Horario.

No rrd.nverno: dn.s 17 até :1.8 21\, hor a s
Novvenão : dari 17 I 30 até 6.0. 2A hor aa,
Só poderA ocr alterado cote horario com ordem da .Repartição ,'l que
fpr subor'dinada.



I~L I

eamera wunlcipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão
DECRETOB~.3

Pernambuco

o pr-es1a.~te da ca.mara:aun101pal de Vereadores da Vitoria de santo Ant!o, DO

U8) de suas atribuiçôes, que lhe são oon:f'er1das pela Lei 445 de organ1zaçto

DEORETA., '

Al't./ 11l - Fica transf'arida 9. verh1'1 c-onstante da mmBIOA 0002'- J:A'l'E:RIAL PE~

!.AJnm,'E, •• pa~a. a Im3BIOA 6003 - IlATEBI4t DE OONSUKl-da oá1nà:ra ~

niclpal, re:feralte ao eaere~o10 de 1.951.-
Art. 22 - Bevogam!se as disposições emcontrario.
sala das sessôes da Caroara Municipal de Vereadores da Vitoria de santo Antão
em12 de Novanbro de 1.951 .•

'. ,

as~)-.-
Dr. osvaldo l!.~ar1 da O. GOuve1a

pree1dent e da amara Municipal

r,
(

I /
~I ~
V

íaO



Garoara ~unlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

o Presidente daOamara :uunicipal de Vereadores da Vitorià de Santo AntãO,
no.uso de suas atribuiçôes, que lhe sãoeoaferidas pela Lei 445 - organl
lação JIUn1c1pali

DEOBETA.

~t. lt - Fica aberto um pREDITO rnPLEllENTA:.§ pela RUBBICA8004 - DESPESAS)

DIVEBSAS" na importane1a de CR$.2.000tOO, pp.ra. ocol'rer'ás desp,!

!SE até ~l de DeZeqlbro do cezr ent e ano.

Art. 2Q - ~vQgam-se ab.diéposiçôes em contrario.

s~la das sess8eb d-a, C~t;..ra Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo

Atitão, em12 de Novenbro -de 1.951.

. aee~td.l.~--..---
Dr. Osvaldo EVaristo da uve1a

Prs8i ent e da camara nicipal



Prefeitura Municipal da Vitoria de Santo Antão
Diretoria do Serviço de Abastecimento Dagua

Oficio )y. .
Do Diretor do Dellal'tamenlo eiletlguas e Esgotos

Ao Snr

( A Porque motivo vem fal tnndo o pr-cc ão so liquidn a partir dtl.O19, hor'nn
.do cada dia

P B Poroue vem co repetindo esta mo ama fa.lta dngua nas horas mais ncno a-
o(wlns que é das 11 :i~ 12 horas.

Porque razão se onco nt r-a a n.gutl cnm apar-c noia do ferrugem neocus i-
tnnde por iOGOque co adquir/l outra para o preparo de cnmi<i.ll.s

o que pensa o senhor Diretor fazer no sentido de ev í t:l.r essa. falta
dagua em certoo horarios, oomo evitar eSGa. of)r oom aspecto de agua
GUJtl

f/ E Q.uanttl.Oinat:ünçõeo existem atualmente, quan t:1G tem hidrometro a, e
sem e G te G, quaio ao v:\ntageno para a Repartiçl10 e o povo, eatas
inatalações que pagam apenas n t.axa.

('I que dever-á ser roi to para que se evite de futuro mesmo com verão
forte, falta do preoloao liquido

V G Porque razão dizem que nunca existe Lucr-o na Repartição da agua,

IH .., A autonomia do s oa Repartição poderia dar algum resultado

Dizem que essa repartição se mantinha. a tempo com 15 po aaoue e
agor'l tem maio do duplo, não existir:l oxce seo de runo í onér-to e , ou
cvarti ser deminuido esoa quantidade sem trazer prejuiooo afaota-

men 06 ~

Comenta-se em toda a parte que infinidades de caminhõeo e oarroo
OM Lnvndnn diariamente em plena rua e V. S. como DiretorJ porque
nno ovt ta não 06 o eatr:lgo dngun , corno t ambcm,/1 irnundice que deixa
no 100:11 dn lavagem

K Acha que o preço dn agull deve sofrer aumento ou ao con so r-vur- no qvn

estar



dagua quand com apenas ~opena.s. Quanto ao numero de operarias,-~

Porque (;fechado todos os dias ás 20 horas, para. evitar irrigaçlIo de
hortaSI baixas de capim e encher o reservatório.

·B A esta hora o reservatório já se encontra apenas com 50 oentrimentos
dagua ,', não dando. nãveL para os Lugur-e s mais altos •.

C Porque quando a cncanaç ão esvazia pela falta dagun , e novamente é cheia.
ar-r-ata todo o ferr~am da cncanaçac ,

D - Este item está pre~udicadoal ois a.res~osta relativa ao rnnamo foi dada
nos itens B e C

E Existem 89 penas dagua som hidrometro, 474 com hidrometros, 6 cbafarizes
c ainda 38 gratis entre sociedades, igrejas, lograd uros c,edlficios pú-
blioos, por-r aacndo m total da II;J~penas.

F Que sejam colocados hidrometros em todas as penas e a repartição com au-
toridade suficiente para cumprir e fazer cumprir o regulamento ainda em
vigor.

G 12 Porque a agua não é fonte de receita~
22 Porque a repart çl10 ignora as compras faitaá e nela debitada, sem

q~e o Diretor confirme parte das mesmas.

H - Qtiro rea ltado, porque fioaria responsavel pela receita e despesa da
mós a e po ia controlar melhor, evitando que muitas despesas scjt~ des-
carregada no Serviço de Abastecimento Dagua •.

I ....Afirmo ex...stir o mcamo numero de funcionarias da in.stalação do serviço

existe um auoento de 12 homens, motivado pelo aumento do penas dagua e
obrigaç-cs outras como sejarn; fiscalização de luz I parque de diver-aac,
jardim zoologi,o, esgoto e conservação de calçamento por csta repartição
obstruido, lDx%zlQ!ilI.XXtUx não podendo asaim GOl' diminuido o numero de
operarios J pois serviço vem aumont andc consideravelmente.

J Já tomei as necessárias providencias ~obre a lavagem de carros e cami-
nhões em via pública. Sobre o assunto passo ao ler os seguintes documcn-



,<

K' - tmuito justo que seja aumentado o preçp de mctro cubico de 60 para
,8 centavos, em virtvde de ter aurrerrtado o preço de' sulfato de a.1umi-

'n1o,. chegando atualmente o l.üudld.o produto por unãdnde ao preço.de -
Cr.$3~40, E ainda pelo motivo de aumento de vencimentos, pais o opera....

>

ri cujo. diario. -6r,a Cr.$12 $00 passou a ser 01'.$15, to e os runo ronar-í.oa

acrescidos nos seus vencimentos em 25%.

, 7", #

-' Vitoria de Santo Antão, em 1(;/10/1951.



AltlSO

o Di:r-etor dos Serviços de Abusteoimonto D~u:x, vem mais uma vez

avlz/l.r aQS oonsumidores dagua , q}le é terminantemente proibido consentir

tiru.r ugua para. outrus oasns , bem assim irrignç:Io de baixas de capins ou
I

ruas o lavagens de carros, visto que, oada um contribuinte tem um contrato

ne·ste aent ido, Tam em adverte que torneiru.s qucbr-adae e caixas da descar-

gas vêm concor-rendo para todao a.s tardes ou U 'noite faltar (~.gua.,nos lugares
'-

maí a al tns d:l 01 ndo, Estll. Diretoria pede 1). cooperaçtIo de todns os oonoumi-

dores dagua , a:'im-de não r'a.ltar o preciOGo)iquldo á populaçllo. Temos muita

agua na Barragem, porém :l s~üda dos filtros eatá superior (). crrtr-ada , e par-a

sanar tais' lrr.egularldlldc6 Beríla colocadoG hldrometrOG nas castls que não
, A

atenderem no apelo.

V!toria do 'nto Ahtão, em 6 de ~~ço de 1951•

. .



Eat{l providencio. 6 motivado. pelo eXGess41vo eatrago ·dagun.

AVISOAO PL13LICO EM GERAL

DQ ordem do S~ Prefeito do Munlo!pio I - aviso ao pub l.ã oou-

em gerãl que a pllrt ir de hnJ e a t-lgua para o abaat co ímento da cidade será

que se vem verificando ultimamente, com lavagem de carros,. irrigação de
\

r-uas , torncira:s quebr-adas , ca.ixas de descargas defeituosas e muitas outr,as

+rr9gularidt~des.

Convem explicar que esta prqvidenc Ü1 não foi tomada dcv~-

do a fal-ta dagUll na bar-r-agom, uma vez que a mesma se encontra comp Letamcn-

Fica tambemproibida n.l,'lvt~gem de carros e irrigação de

te cheia e sim em virtude da adu tnr-e, ser de 6 poLcgudaa e li saida do r-o-

servatorio de 12 polegadas.

ruas.

~uanto as torneiras quebradas encontradas nos domicilios

sertIa aub s t Luâdus pela repa.rtiçl!o e seus proprictarins dobi tados, no valor

da.s mesmas e ainda na respectiva mllo de obra.

a)

7
Vitoria de Santo Antão, em 14 de Setembro de 1951.



Oficio nQ 321

Levo ao vosso conhecimento que há di:J,s vem faltando

Prefeito do unicipio.

, N E S T ri.- - - --

ll,i:~Ua nos bairros maio altos desta cí.dndc entre ElS 14 e 19 horas,

isto devido u. saida dagua ser superior ll. entru.da.. ,

Par-a melhorar esta situaç&ó se faz nooeeaár to se tomar

certas medidas, como sejam; lavagem de oarros, torneiras estr~a-

r
das, onnos furados se perdendo muita agua e muitas oütras irregu-

laridades.

Para que isto se ooncretise se faz nec;essario vosso

apoio me dando autoridade para sanar tl10 negligentes lrregulari-

dades e que as medida.s sejam de carater geral.

•
Ca.so não cent o com o voaso incondicional apoio,' ficará.

a cidade quotidia.namente sujeita a falta dagua. por diveroas horas.'

Esperando às voasas orden.s severas para O,bem publico o

melhor cumprimento dos deyereGB2Üa dc s tu s;'10Çtto'l agu,g.rdo (1 '1/0"

vosso pronunciamento a respeito, para que uma providencia de minha

parta, tornada em favor da ooletividade, não venha cair na possibl-

lid~de de ser relaxada •
•

Na. a seno te de um 01 tro uanun tn para o momento, firmo-

me atenciosamente.

Vitoria de Sf).nto Antão, em 12 de Setembrfl de 1951.



Prefeito do Munioi i~.

Com ní.oo 11 V. S. que encontrll-ae fU.ltando aguu na

cLdadc dirU'iamcmte dns 12 horaa em dillnte· e a razílo· desse Lumcntavel,

ecnnt.co ãmcntn á. a saidu. da ugua ser superior :1 cnnruda pois a adutorll

não vence a ouida não só devido ao numero de penas dag ua sem contadór

oomo ta. em devido a lavagem de carros, a irrigllçtlo de ruas c outrua

irregularidades mais ou menoa identlca.s~

Il fim de que não co oonti uo pr-e j udãoundn a. popu1açlIo

com a fa1'ta do precioso 1j,.quido naa nor'na maí a ncccaeam as , rcso1vi

_proibi _as infrações acima o í tadrls. Entretanto para. que fiquem mora-

lizada,a os aaa pr~videncias p013ta'G em prr~tica., venho solicitar a V.

S. proibir termlna,ntemente a Lavugom de onr-r-ns em frente da propria

repartiçl1o, ~lsto que quando o fiscal observll qua â squor' pe asoaa por

falta eemcLhnnno, eGta.o' têm log,a a :.üeg:lr que em frente da Prefeitura

tarnbem se, ravllJ'!lcarros, c:o. j ust iça paru,. sêr r6ta deve ser executada

começando por- nós I a-fim-de que o povo em gcr-aL tome como exemplo o

nosso paradigma,.

Espero que V~· S. atenda o meu apelo ordenando o vigia

da Pr-c f'e i tura r.l não consentir que tais irregula.ridades continuem co

repetindo.

SauduQões •..

a) âk/l~v /Y ( ~~

V y-:-;
"

Vitoria de Santo Antíl01 'em lI-de Outubro de 1951.,..



" I

Prefe 1to do lvlunlcipio$

Par-a salvuguardl1.r ecneur-as que por-v ontur-a pOGsa aparecer

venho comunicar n V S. por mais uma vez que nos ultimas tres di:lG
"ás 15 horas tem faltado tem faltado agUll nos Lugnr-ca altos da cidade,

motivado pelo nãve I do reservutorl0 que ba íx a em virtude da saida

dagua acr- st;pcrior a entrn.d~l:" "Ult ãmamcnt c com tl. fal tu. do sulfato de

aluminio, os flltroG têm que {lerem limpos 16 voecs em 24 hor-ae , e

nestas .•.mpcane alam de se g:lstar grande quantidade dagua be nof ác Lada

deixa durante o tempo da Lavagem dos filtros de entrar agua paro. CJ

rel3ervatorio

Certo de ter dado urna e~plic:4Çãn clartl da si tuaçãn, aguardo

como sempre vossaG nrdens.

a)
C/ 7

Vitoria de -Santo Antão; em 18' Abril de 1951 .•



6enhore"s Vereatioras

ÀO- term'in~aro exercício elomannato que me 1'oi confiado nee ta Oâ-

rrrnra, mandato Que acef tei e procurei exercer comoumímper-ativo das meus direi-

tos e flos meus flevêres fle cieltvlfIolivre, numa flemo'crac!a líbe:rol t~b~m, sempre

comosó'lb:os, o pensamento e a vontade VO'ltanos para a Alto, ele ac~ra.o coma
minha conoãêneãa , ao t~ú'minar Ol exerci cio do marrtato fle verearlor, quero teqte-

mtmnar aee meus concictactd'o3,aos prez adoe oonrpanhefroe desta o&nnra, a01pÓvo

vito1riense, enfim, a minha gratifltlo .P61as ateIlÇ"~esde Que í'uialva, pela eonsã-
,

fleraçtlo Queme 1'oi flf~pensâfla.
SintQl-mefeliz e tranquilo quanto ao dever cumprirb no decorrer

nesses Q.uatro anos legislativos. Procurei sempre servir, na meflida das minhas

JX)ssibilidafles. Evitei os extremos do apoio incondicional e da 011OSiçâo'sí ate-

matica, ool.aborando leal e honestamente comtodos em tudo a <lueDe reloionasse

como progresGo de roasa terra, o bem estar e a 1'elicidade comum•
• fui, talvez, mal compreendiofoquando, para evi targrandes mUles

fle eonsecneneí.aa rãta:I:s, me \Jrlo~ueí os ne o -bomaenso-, a rooderaç~o;, a prudencia

6, a minha ccncrencí.a me rlizirun que me devitt si tuar-, custasse isto embora certos

ctisnabôres para mim, na parte rlos Q.uese exnltàm e se precipit~, sem medir os

efeitos dos seus atos e palavras e sem se lembr~r da sorte alhei~.
Em tOtIDSos momentos, pu rem, posso arãrmar de f'rorrte erguida,

agi ooma melhor inteI1Ç'~O',penaanôc bem no que í"azia e no que dizia, -prlr'tl que,

ne~te momentO'em Queme rlespeço de todos vós, não tivesse a lamentar frutos de

imprevirlencia, de paixtses, -iie erron imperdoaveis.

Graças a Deus, sinto que posso descer as escadas deste PaçO' com

O' espírito desanuviaflo e tranQ.mlo, cheio ne í'~ e de esperança noe destinos de

nosoa terra, na boa vontade e patriotismo dos <;iuecontãnuarao a ingente tarara
rie legislar e governar.

Comosimgles cinadtto, estarei sempre pronto a '~1teE1deraomonozs
apê l,o , toda vez y.ueos meus serviços: t'o1remracl.OOlad,o;tJpart:!trflb-alhar embenefi-

cio da nossa quer-í.da terra. A torío a, eríf'Im , as minhas despedidas, o meu remnhe-

cimento, comos meLho.rea "Votos<10'SQ.ueehegam, fie um tirocinio 1'ecundo dentro

fiO'sagrado lema de noasa bandeira: "'Orfleme Pro.gresso ••.•

Tenho lli to. r



Snr. Presidente,mign08 pares

Praticamente, estão terminados os nossos man4atos,apenas
menos de um mês nos falta. Esta é por certo a ultima oportuni-
dade nue tivemos para nos reunirmos aqui. Uns re.ovarão assu-
as atividades Legislativas por mais 4 anos,outros,porem não
voltarão,eu por exemplo não voltarei,isto sito sem nenhum cons-
trangimento,porque recebi o vereditum das urnas de 1 de julho
como julgamento ás minhas atividades Legislativas,durante a
minha permanencia de 4 anos nesta casa.

Aproveito a oportlinidade para desta tribuna agrad~cer
sinceramente aos que me elegeram á Camara Munic~pale ao mea-
mo tempo apresentar as minhas desculpas ,se nãofatisfiz os
seus anceios,se ~ão correspondi~uas espectavivas,se não sa-
tisfiz e se não' correspo~di,como já disse , foi porque não
consegui acertar, entretanto posso aftrmar) que- tive bOa in -
tenção !! a melhor bôa v(;mtade: não deixei de sentir à re.-'...
pOD,'sabelidade que pesava sobre meus ombros ,não deixei de la-
do o compromisso que assum1,acompanhei todos os trabalhO.",
desta casa/no atliat pe~}:,qo,eom pequena exeepç~o;pór_que-"nào,
tal tei sinão a 5 ou 8eis'i~e •• Faltou-me 81111, o_cul tivQ: _
int~lectual, o alcance :preciso e a conaepção d~ bOas ideia.
para por em pratica a~realisações,

Resta-me afirmar,Q,ue em nenhum momento, tive a pretenção
<de, ofender, e de prejudicar a quem quer que f08se. Agi com

J!!IlI.IIa1lfm1dade,comcriteri~_~ com juatiça,_ tive por lema a ob .-
Ünrsmsia ás Leis, e conq:!:lsi-meacima de poli tica. Senhore$'

Saio desta casa com as mãoe limpas ea conciencia tran-
quila, levo daqui a saudad e do convivio amigo de todos os ~e-
ua par~s e deixo o meu abraço de despedida,anexando votos de, '

felicidades- para 08 que vão proseguir na mi'são onrosa de re--
presentante do .povo, A todos o meu abraço de deeped Lda.,



'.
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Garoara lV1unlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo· Antão Pernambuco

DECRETO nº. 2
A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão:

DECHETA.

Art. - lº - Fica aberto um Credito Especial na importancia de 15.000,00
CR$. (quinze mil cruzeiros) destinados ao Aéro Clube da Vito
!ia de Santo Antão, como ajuda as festas que irão promover ~,Diretores do mesmo, quando da homenagem que ira ser prestada
ao Ministro João Cleofas de Oliveira, na recepção do Avião
PIPER doado recentemente ao referido Aéro Clube.

,Art. - 2º ....A verba de que trata o Arto lº. sera entregue ainda este mez
ao Presidente do Aéro Clube.

Art •....3º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. - 4º - Revogam-se as disposiçôes em contrario.
Sala das Sessôesda Caroara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo
Antão, em 21 de setembro de

. , 1.951. A /. /
9.sV.Jr.k!~!.~.~ .....

Dr. Osvaldo Evaristo da Cru ouveia
Presidente



r
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N6B cr-oor-t e tar-í os àp, PliHiaria abaixo as s tnados , vimos

por meio desta 501 t oí, tar a V Si. f'a ze r- eu mpr-í r- as ~etermi-

nacoes contidas na lei Federal e Estadual que proibe o trabalho

nos dias de Domingo. em vista de ter-mos conhecimento ne que al-
,

zuns pade Lr-os menos avã s ados es tan d nigo estao bu r-Ianrto não s o a

Nes ter termos

• referida lei COJ!lO a no repouso remuneran.o que estamos pa.gan ôo,•..

em detrimento na comuhidarle. ,
CO'!lO s ej am es t« lnfraQo~s punidas s eve remente ate

m=e mo pplélt Municipalidade não se exp'l Lca que es tes oon t raven tores
•
• estejam pondo el'!1ridiculo li le1 e a fiscalização nun flagante
,• desrespeito as autoridades constituidas a quem devemos acatar
!

e respeitar

Assim sendo, esperamos as providencias de V. Si-.)

no »entino de f~zer cessar a ven dager.l e f~bricaQão 0e Pa~. nas

noites do Sa:Otiídopa ra o Domingo e bem assim durante o lU. no

Domingo, afim de que se.1&l"1mantidos os rigores da lei em CIi.USS

aplie-ndo-se IiOS eont rev ento r-es as penas previstas cujas rendas

redundam em proveito do Munlcipl0.

ne outra forma o n~o crgmprimento dessas deterninaqo-

es importa m em ana rqu!'la e des mor..-]i zaçSo não só para. com a 1e1

como para com a e4ltilid~de.

P, defer1men to

Vi téri& de ~étnto Antlla, 13 <&e Fevereiro de 19;0

~~J(~ tO.J- ~~ ~--~----------~--~-------~



ExmO. Snr. Dr. Preside~te e demais membros da Câmara de Vereadores
nêste nicip:Lo:

----P- I---- ~
~ /.4-·7

~/a;t:1l-~
~~:f

- Pedro Joaquim da Silva, brasileiro, casado eclesiastica -
m.ente, jornaleiro e res:idente neste Municipio, vem mu í, respeitosa1nen-
te perante Vossas ExcelGências,e~ôr e requerêr o seguinte:

- Que ele peticionário, no dia 10 de setembro de 1945, foi a-
~tido nos trabalhos de-administrador, zelador e vigia do patrimônio
público "Monte das Tabocaslf, deste Municipio, admissão esta que lhe
foi feita pelo atual Prefeito, Gel. José Joaquim da Silva, mediante
Q ajuste de pagamento s.emanal da importancia de setenta e cinco cruzei
ros, (cr$ 7§,00), por conta da Prefeitura deste Municipio, pagamentos-
estes Que nao foram e fetuados até esta data.

O Suplicante permaneceu no exercicio daquelas funções até
o dia 10 de Janeiro do ano corrente, quando foi dispensado e substitu-
ido, havendo a afirmativa' de que os seus proventos lhe seriam sufici-
entemente pagos.

Assim, ~ui respeitosamente, com inamissivel e inamovivel
confiança na decisao·de Vossas Excelencias, requer o peticionário se-
ja o Prefeito do Munic~pio autorizado a efetuar o respectivo pagamen-
te, - que monta aproximadamente, cr~ 12.875,00, podendo contudo essa
Impo r-t.ânc í.a ou v:alor do pagamento, sêr alterado e fixado do modo que
bem entendêr.essa coleUda camara, contanto que se faqa Justiça.

yede Deferimento.
<"-+~rL ~~ ~ ai. /9>'-9

:<..•

Não obstanté, depois de reiteradas e continuas solicita -
ção e cobran~asd~ ~equerente~ - homem pobre, cheio de familia, que mui
to fez na ·certêz~ da percepçao de um salário e na· esperança do cumpri-
mento da obrigaçao de pagamento assumida, - o mui digno Prefeito do
e.un í.cLp í,o tem declarado que somente pode efetuar o pagament o do devido a
él~requerente com ordem dessa Colenda Câmara.



Camara f,Iunicipal de Vereadores da Vitoria de Santo- Antão -- Pernambuco

. 1'%0, SI' Ir. Presidente da Oamara l!llnlcipl e demais Vereadores neste
oo101p1o.

..

::;;. - -Pedro' ;reaquYn daSl1v8., brasileiro. casado·eelas1a.S"
-t:t.eamente, jê)rnale1ro e res1de«te neste-VUfilniIl1o, --vem m'oi respeitosa-
'~maf1t:e-perante vossas 'h.Olas., 'expor e requerer o seguinte S I

_. --- •• - - -- --r

.' . ~t1e ele ~tldion8.riot 110 dia IO de-setembro~9 I .•945
.fol, ,admitido nos trabalhos ~e a.dministrador! !lelador e viela-do patrim'
';'ft~tJ<Publi~~-lIonté das .'lõbõCU·, ~ste Wa. oip1'O-, admlssao ~sta que~lb
fof)';treit~ pelo i( atual Prefeito, Oel. ;rosd J-oaqnil! da Silva, nPdtanta .o,
ajU5~ de pagament'O Semanr 1 da 1mportancla de setenta e emce cruzeiros-cmt •.25,t)O, :por cloota da Prereitura deste Munic1pio,' jagémeht10s est~s
que na~ foram efetuados at~_esta data. . .

.A~ ~ •

• , ~ r.1' tÓ» •

,
. .,.,:.; o.au.pl1cante permaneceu no exercicio daquelas funçOeI

atd o dia IO às Janeiro do ano corrente. quando toi dispensado e st1bst~
-tuldo, bavendo a at~mativa de qaéosseus proventoe lhe seriam sofioil

!mentepagos.' .
J

- - - '. 1iaÓ e'bstante" ,depoiS de rei taradaS e continuas so~i~
-elt-a~o e' oobranÇas C!Ore.que,·rentei - Ilomem pObre.l cheio defam1liat q-
-U8- muito' fez na .ee'l"te~a·"da paroepção de um Salar 'o e ,«a es~rança 0,0
em.Pr1méÍlt.o',aa:-~br;igà~.dep;agamen:~f)~as.lda."- ,0 mul (}lgno Prer~ito ,
do ltutllctpl0 tem t1.eêlarad'o.que somente pOde efetuar o ~amento- do dev '
-do TeQ,uerente com oraem dessa Oolenda Clamara.

. . ' .ASSim, mu·l-r'E!Wpe·t:t01;Jamente,com-lnelússivel e lnam,
-vivel confiança as. decisão de Vossas -.0188. requer o peticionario-se
-ja 9 Pref'elto do Vunlc1pl0 autoriS.ad.o·8 efetuar o r~s]9cti.,o pagament
t -;que mont'8 aproximadamente, em Cr'. ~.8?5;OO, -podendp contudo essa
l.mportancla 00 valor do pagan:-ento, se!" alterado' fixado do modoque
bem entender essa Colenda oamà~f _CQ!1tanto_que se' taça justiça •

.Pede def"erlment o~

Vitoria li Santo~ em 1'6 de Novembrode 1.949. ,
i

•....

.~'.
',!


