
~/I ...uero Jt~r in~r!r.ediQ dG Snr. Presiàe'll.te dEl~;ta. Qtí:mara, as inÍ'or~a-
-)

ç0se responsabilidade ?

c) ue está dando O' FJmlO'. snr-, Governadtr

d.o Fstad ~ n ouaâro do runc í.on liSIlIQ ~stadual, que ,igual.. padrão para.

igual serviço. lJãô se compreendendQ.que um runc tonar-ãe, por ~r um -

tit~lO igual, mas _com a~azeres difer~nt€s, _~e~?~...~§u~~._:y~~~~~n~:,~_~
mp~ .) 2 pedre iros tr!lD lhando em.uma obra, um com gr nàe :produ9ão e outro

- - . - - '** ,- _ .." ~ -- - ~ .....~.~ -

. -~. -..•.. ' _....••......-- ".--- "'" .-.... _.~ ....- ...._" -- -.,..-_..- -_....... ...-•..••... "~-I

_.r~~ti!f~~:~~._~~pe~~~?_9~ _int~~~~ç~~, ,.!1!~!e~_J~l rj ~e-
v"r dos pocJpres Lfigislativo e ~6cutivo, 'Procurar semJ)r.o amp r-ar o
." _. ,..,r".... _... _. ~.... -. -.. . _ ,..,... ....~'1'- -' _ ••• , ••. - ••••• , • .".. """' --.. - '~'.;;.."" _... --..... ...."." -, ••• "

funcion lismo, dentro da Lei, com equidade e justiçya. 'Tj'mrao= da ín-

f~;ma~-o~ f~C~ aõ~~~tado~ para ., ~~~;~~~a~~~~~., t~~~~~~~~~~l

Sal
-0 J.fA.

d ~a ~ v~~a~;~~~ M~~i~~~~~ da

em 11 de F€vere ire de 1952

Vi tor í.a de S nt o,..Ant$.o,/'< I

J



/
•••

REQUEREMO'S, ouvido o plenárter, seja formulado um veemente ap~,loao
sr. Prefeito derMunicipio, no sentido- de serem tomadas urgentes providen-

'.. - \~ - -

e ías quanto a .deploi~l.Ve~situação em que se encontra o Calç~mento na rua -
Y~lo Verçosa;.ne trecho-compreendido no predio onde se encontra instala-
do o Fomento do MinistE!rio de _'gricultura t~ a entrada para o Reservato
rio. ~ incrivel a sit.uação do calçamento no mencionado trecho, recmendan -
do mal ~o municipio e a sua administração. Todos que por aqui transitam 7', -
fazem criticas as mais severas contra a adminis~raçãcr ~a município, em
face do estado lastimavel da rua de mais movimento de nossa Cidade.

.. _Justifica.ção•

t horrivel o estado d~ ~alça.l!len~O'da rua;M4lo -y-erçosa,nã.opo-
dendo clemodo algum corrt inuar como se encontra • .A.l~mv de pe asãme, recOmenda
mal o Governo e o Município. as autornoveis e caminb~es qusi não podem
transitar oU tra.fegar na.quela;rua. De quando em vez pelo estado do cal
ça~ento,os propri~tários ele'veiculos sofrem' a.cidentes, cuja.s despesas -
~~oa14m de suas forças.

lifãop~de e nem deve continuar esta situação<, que 4 calamitosa.
Cabe ao Governo do Município' tomar urgentes providencias, porque como se
encontra recomenda mal a a.mbos. Esperamos urgentes providencias do chefe
do Executivo' , mandando reparar o calçamento no ponto a.eíma aludido.

Sala
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Gamara fYIunicl:pal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernemnuee
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-~-~/'- ~7~~/
equere~os ao senhor Prefeito

. ---.•....... ~
r/rkr ~ ;f v-y/L.-.

~ ~~ f-~C;%-~
du Municipio na conformidade do que

dispõe a lei organica dos ~unicipios as urrentes e seg~intes informações:
a)Por que no inicio da atual administração, pagava o contribúinte por

banco de miude~as nas feiras desta Cidade, a quantia de CR$.2,oo, elevando-
se ~ poucos dias para C~$.4,oo e atualmente ~ cobrada a importancia de
CR$.5,oo por cada banco da mesma natureza, isto é, de miudezas, conforme
posso demonstrar 8.0- plenári> Com oS re c í be-s em meu poder e á disposição dos

senheres vereadores para o devido exame. E por que razão oS fiscais encarre-
gados da arrecadação estão ameaçando ea proprietários de bance s de mí ude -
za s de pagarem brevemente a. tmpe r-tancIa de CR$.8 ,00 ;

b)Por que a fiscalização do municipio de a~ord? com o orçamento em
vigor, cobra.vano inicio da atual aclr!lil1istração,por cada banco elefazen-
da.nas feiras desta cidade, a qu~~ia de CR$.2.oo-, passando para CR$.5,oo,
logo mais para CR$.7,oo-, ameaçando ainda cob raz- oportunamente a importan -
c í.a de CR$·.9,oo.

Justlf.i~-a;9ão~
~ nosso dever de representante do povo zelarmos dentro da lei -

pelos interesses da coletividade. D.a.io .presente re quermente de informações,
que tem por finalidade uma explicação d~ Prefeito deste Municipio. Não se
céncebe que a fiscalização cobre impostos al~m do limite determinado no
·orçamento. :Zstabelece a lei, que um banco elemí.udeza..s está sujeito a pagar
CR$.2,oO por feira, não se explicando de modo algum a elevação para C~~. -
4,00, depois para CR$.5,oo e ainda ameaçando de cobrar CR$.8.oo.

No caso dos bancos de fazenda, que estão sujeitos ao pagamento de
CR$.2,oo e está sendo Cobrada a quantia de CR$.7,0'o, alega a fiscalização -
que o banco apesar de ser um só, tem duas OU tr~s frentes e por cada uma -
delas clavepagar a, i?J-portan~iade CR~J,OO.!_ 1?~t~ al_egaçã~ é simplesmente
compr~meted~ra e conri~~ o assalto contra o contribuinte. Compete ao Pre-
feito por termo a estes abusos e at~ violencias contra a bolsa dos nossos- ." . -. ~
c?ntribuintes. Não~ei? regular de aume~tar a a~recadação do municipio, a
cobrança ilegal de impostos.~e temos um orçame~to é para respe í ta-d o e nunco;

para viola-lo por intermedio de fiscais,que tem por norma cobrar o que
entendem dos contribuintes-



2

Tambemnão é justo que o Chefe do 3xecutivo nesta fase do ano queira
lei para aumentar oS impostos. A nós Vereadores cumpre o dever eleproi-
b~mos o sacrificio do comercio, dos negociantes, dos contribuintes e
do povo.

Ba stanrn as dificü.dades constantes que assaltam e s conaurs í.dores ,
- -

A crise em que vivemos é simplesmente alarmante. A fome assalta oS lares
humildes da nossa gente. O Governo não tem o,dreito de querer maior sa -
crificio do povo. Não é se aumentando o imposto, que a felicidade baterá
á porta dos nossos contarraneos cheioS de probl?mas e de sofrimentos.- - --
A Caraara de Vereàdores está no dever moral de repelir com todas as suas
energias e coragem cívica o- aumento de qualquer imposto. Não devemos
co ncorrer para miséria da. nossa gente. Vamo-s combater o aumento do tm -

po~to parta de onde partir. Fiquemos nós com as nossas consciencias tran-
"quilas. Este é nosso dever. Não existe outro caminho a seguir.-~ue se -
aumente impostos, mas contra oS nossos votos livres e independentes.

.reve re í re de

rei ass.

"\ A-t ,"'~

~L~~~::-V_
~~~

Ç/2A~~.,~~~~~~~~h--;;-~

(



JRequeremos urgentes

-- ~ - ?
~~. ~ IF ~ '-'-~~

ao sr , Prefeito do Municipio relati-
vamerrte a elevação ,:10 imposto cobrado po:: carga de farinha pela fisca-
lização, de CR$.2,OO para CR$.3,oo, quando a. lei orçamentária em vigor,
de termí.na expressamente o pagamento de CR$.2,oo :Do'rcarga. Q,ualquer
que seja a carga, grande o n pequena. o imposto que está sendo exigido
4 de CR$.3,oo, quando o orçamento dtermâna CR$.2,OO? Como se explica. -
esta cabrança injusta e ilegal?

O que é de admirar, 4 que a fiscalização cobra de uma ca.rga d~ farin-
I

ha de 15 cuias; que não é uma carga, e sim menos de um saco, a importan-
c ía de CR$.3.,OO-, embora a lei mande cobrar de uma carga completa a -
quantia de CR$.2.00. Pód~ ficar certa a. Casa, que se um matut o entrar -
com uma mucb í La de farinha., obriga a fiscalização o pagamento de CR$. -

3,00, pela mocbila Co~o se fosseu~a carga de farinha. Diz a lei que -
UI!!acarga de farinba pagará de imposto a importancia de CR$.2,oo. Não
é invenção mí.nha , Foram o e nobres Vereadores ela legislaç~o anterior, -
muitos deles aqui presente. que determinaram apagamento de CR$.2'7
por carga do produto.

JUST IFICAÇÃQ';

De nada vale o Orç8.lnent?do Municipio para cobrança elos im-
postos. A fiscalização Cobra dos contribuintes o que bem entende, sendo
o orçamento letra morta., Em todos os tempos e em todos os lugares, a. lei
orçamentaria determina a importancia a ser cobrada aos contribuintes.
AqUi, a lei manda que se pague de uma carga de farinba a quantia de
CR$.2,oo, porém se cobra CR$.3,oo. Se o ~gricultor en~ra para as nossas
feiras COM um saco 1e farinha de mandioca, o imposto é de CR$.3.oo.
Se é uma carga paga a~mesma_import~ncia. Se for uma ~ocbila paga tambem
CR$.3,oo. Conforme ficou demonstrado acima, determinou a lei, a quantia.- ~.

de CR$.2,OO por carg8.\de farinha. Por que se cebrar CR$3,0'o?
Já se procurou justificar este aumento através da imprensa local, mas
não convenceu. ninguem. A lei não admite embromação. A ?ua interpretação
é uma só. Fala-se no excesso da carga ele farinba, quando em verdade ele
não ex í at.a, Po'("leac orrte cer q"-eII ag r-í lt í s - r' •.•- ,--, ...•me, l,eu or 1•.oLarto , e por exceçao
traga uma carga da f'a r í nba fóra da COnlUL'1, mas se trata de um caso iSola-



• ~ '3 s::ü .:.s s -acon ecan~o. nao ~ndou a lei que se cobrasse qualquer

importaTIcia do excessu. O que est~ acontecendo neste particular é um -

abuse contra os agricu 1to re s J v í ga mestra' da nossa pre c~ria produção.
Â

Sou agri cul tor e me honro de se-10. Aqui sere i o elef'en so r da gente da

agri cultora. O pre fei to, o ilustre e honrado sr, ~'l.noel de HoLanda I que

••• para a sua e~eição receb~u uma bôa ajuda. dos noss'os- agricultores e

pa r t iCllarrrente dosque me acompanham, deve ~rovidel1.cias contra o -

injusto aumento do imposto ela fa.,;rinha. ° excesso que se está cobrando -

é ilegal e absurdo. Pócle o prefe i to mandar cobra r Ui!1 imposto sem uma -

lei que autorize? Esta Caroara não votou nenbuma lei aut~izando o Chefe

d~ Executivo Municipaí para cobrar CR$.3,oo de cada carga de ,farinha.

A lei que existe é a er-çamen ta.r ta e esta -manda cobrar CR$.2,OO por cá.r -

ga , Já disse aos ag r i cuLto r-ea Qu1'!.e ouvem, que não pagem senão CR$.2,oo,

at~ que esta Camara reSolva elevar para CR$.3,oo. Não creio de modo

~ Â

t.ad es desta forma, quando Si lei ee ampara , Nao querem eles os agricuIto-

algum que os Vereaclores deste muní c tp í.o , tomem' uma orientação erra/1.~ no

sentido de votar aumento de imposto. Temos uma receita que permite o -

pIane de trab~lho d PreIeiro do nosso muní cLp í o , VivemoS uma. crise alar-
- . - -

marrte , Existem fome e miséria. O povo sofre todas as necessidades.

Por que apertar mais o cinturão de quem se ~ncontra qua.s í enforçaclo?

Os agricultores que asseguraram a vitoria do s r , Ma.noel de Holanda na-

última eleição. confiam em sua excelencia e não acreditam que sejam tra-

res nenbum favor, mas simplesmente o cumprimento da lei. E se o Prefeito

quizer cumprir a lei, mandará cobrar por carga de farinba a quantia de

CR$e 2,00 constante do ?rç~mento. Todo~ nós devemos votar contra e s pre-

t.end í.dos ane nt os de Impo s to s , Este t! nosso clever se não qu í ze rmes trair

o nosso mandato.

Sessões, {j de fevereiro



~cre t Le1 íilr>resentadQ. pel- ..".. ~ ....;
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. .

da.
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li

...
da a mercadoria .~., :..fim de' fazer face

:Rev~am- se as dipesiçies em eef\l.tl"'~i•• , :,
. .;.
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•

n s c'lis1).,SioÕes d
-' -...., - -
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CR 00 h à . ganha CR$.• 2i~,OO. ]!!!l suma, tod s s materiis de que precis
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Á' C'marg de' Ve'feadores de' V1t.órla. de Santo Antão, por s.i
US l'epresentantes, lIO cumpriménto de suas ~C1unçõest formula a prol
sente Indicação aoPlerlár10 desta augusta Câmarp. d.e..Vereadores, ,s, . se
aprovada se4a oficiado a6 SÍlr, Prefeito deste MUnlc1p10, no sentidO' de
se~ determinada -~ f1scal.ização, a cobrança de IlS2,OOpor' banec de mUde-
sa e (je fazenda _nas felrás $~a1s 'd'Els:ta e1ê.ade, eo,ntQn1e cletermina o
orçamento vigente.

Em'sssão antér-1or s()lic1te1info1'Diações ao Snr. ~efe1 •..
to do 'Municip10 relat1vam nte ~ cobrança ilegal, de impostos aos propie.
tarios de bahCOs de fazenda e de miudezas em nossas feibas.

,~ _ •• l . 'A f1:scaI1zaçao vem cobrando aos contribu1ntes um autnen'"
to de 1mpôsto qUê não encontra apoio na lei.

" Em discurso por ll)im p~ollUQe1á.do nesta Casa), 418$$_ que .
havia: di ee aos meus am11~O e$tayam obri~ados a pa~ar 1lnposttt7 que '
não fosse ex.tglào pelo orçame.nto. Nada ma~s justo do que essa minha dJ1
-elarsçio. Ela roi feita po!' utn ~$PI'EulJ$ntantedo povo em pleno e!lt$rciéiô_., .
de suas f'unçoes.

O Vereador tem- podere.s para1nformar ao povo das suas- . '. .obrigaçoes.para ~om o Executivo. E foi exatamente o que declarei aos
contribUintes em- questão. E o fiz com pÓderes para tanto, zela.ndQ· - v- e

I ••• .respeitando o-propio Orçamente eJi Vigor.
Njo é verdà4e1ra â not1cia de que eu tivesse ld6 à feira

desta Cidade e induzido aos proPietár1os de bancos pre3udicados que não
pagassem o 11egal aumento do impôsto.'Nã.o procede a maldosa not1ela,pols

. I ' ,

n1nguem provara que tenha eu ~~si~ procedido.
Reclamei 'sim 'da tl"iburiá desta Caàll, contra o. aumento 11&

A .' ~gal ~o !mpost(). ' ... ::;Y .. ;§', ,

Para que esta situação não continue. submeto à considera-
ção dos meus nobres colegas a .presente Indie~ção. E se aprovadato Pre-
sidente desta ca~a oticie 'ao Prefeito, sollcitando que a f1scal1zac.;ão
cobre (lI2,OOpor banco dê fazenda ém1udeza$ nas feiras semanais desta -
Cidade.

Sala das $essões, em ~ L de fevereiro de 1952.



II
Jlequeremo'S que dirija-se atrav4s do-

ilustre Presidente desta Ca-., a& Chefe do-Executiva Municipal, f~r~ul~n-,
d.o um. '1teementeapelo, no sentido' de urgentes providen'cit\s quan~~ ~_ ce n-
S:l'!a.9~0 ~~ es~~d~ ~ca:09~va~, d~_p~~prie.d~de Xiringabas at4 o ligar -
Poço d~ 13'oi,~u,e ~~,encontra a;tua.l~ente qua~i i>n~ran~~tavel, pO:r falta -
absoluta -de conservação. Construida o ano 'pássado," não recebeu 'até agora -

~ , . - - . - .-- ~ - . - .. ----,
, ~

ao e stracla Miringaba,s -Poço do '13oin~nhurna.conserva:ça? ~ Trata-se de uma -
estrada de utilidade pÚblica, por onde transitam todes oS proprietá -

de uma. maquina propria para tal fim; custa.ndo muito pouco
.. " - - --

-a conserv&çao
.

pIei teaéi&. Aproxima.-se o'inverno, e. se óPrefei to não ou í daz com urgenc í a
pa.ra.a donservalção da estra.da.,estarão em breves dias p+,ejudicados oS
, - ." -. • -, ~. i.' - r ... - - .. -"

agricultores da região. Em dez dia.s eu mesmo uma. semana, será feito' o' -

servico~ e 'maior necessidade, atendendo assim - .a aspiraçao comum de milba-
res de agricultores.

Justificação.
Era dispensada _qualquer justificação pa.ra O> presente T,eque-

rimento,_:P?r~ue e~~ prol'ri~_~e justifica. Toda.via va.mos dizer dua.s pala-
vra.s a _~i ~~l~ de justificaç~o •.,

Dura:tlteo ano passado foi col1struida a estra.da :a.rroça.velMiringabas -
Poço do Boi, cuja. despesa não foi pequena para oS cofres da municipalida-
da , Encontra-se a. l!lesmaestrad~ ameaçada. de interrupção por ,fa.ltade._CoD -
s~rvação. Se não forem ~omadas- :provi~e1fc~as'urgentes, ficará perdida a. -

- ' .

quantia gasta n~ suaeonstrução~ Precisa ela de uma conservação, que -
custará muito pouco ti Prefeitura. e em dez dias ficàrá concluido o serviço.- .. -

Se o Prefeito ee dispuzer a. at~nder a aspiração comum de milbares de -...... w.- -.
agricultores. prestará um gra.nde beneficio 'o municipio. A ser atendido- ~- ....

o apelo, o que e aperame s do ilustre Prefeito" deve ordena.••.Le: com .brevi -

13d~maio fidade.



REQ UERlMENTO NQ.JO

Requeiro que ouvido o Plenario, seja endereçado ao sr. Prefeito do Mu-
nicipio um oficio, para que S.S•.determine o comparecimento do sr. Fiscal G~

•••• ~al do Municipio à câmara Municipal, até o dia~do corrente, para que o
citado funcionario preste varias informaçôes sobre a marcha dos serviços Mu-
nicipais sob sua responsabilidade, inclusive a maquina arrecadadora, indican
,9;0 ao Legislativo neste momento a maneira de ser aumentada a receita do Huni
Qipio.

. ASala das Sessoes, em 26
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REQUERIMENTO

,
Requerremos a. masa, que depoãa de ouvido o plenario, se

-'~"" se dirija ao E:Xm.Q Snr. Assis. Chateaubriand,
. -

ImlbJ..iecr,fazendo-lhe pôr o-fici , um veemente

tido de promovêr a instalação nesta Cidade.,
,

Sena da Re-

:pelo no sen-

PÔSTO DE PUE-

Sala d s sessões, 11 da Junh~ de 1952.

-

-.

,JUS'T:IFICAeÃO-'~

A _creação de um Pôsto de Puericultura em Vitoria de Sa..!}to
mii..o a uma necescidade i~periosa ....pelas,. seguinte:s ·r..~.z.O!es:
la.- A-crL"lIlça, por natures:a:: indefesa, exige desvelado euí,-
dado'que nem sempne póde see prestado por pás de-condição .
humilerrim e que ignoram por completo o r~gime alimentar
de uma cr-í.ancãnha e c. a.ssistencia que -lhe e devida. -.

2!2-Dada f'al.t a de ãlimento ade quadô, higien4, corporar-e
assistenciã medica, aiarmante tem sido o indice- da mortãlida-
de inf:antil neste Municipio. ...

3.Q-Sen~oa cr1h.ançade hog~ o homen e mulher d.e @IIlalThã, o
agricul tor, o fazendeiro, o co:ri:lC~cianta, o industrial, o ime-
ddco , o~ma.gistr ~2, em fIm a: naç ao do futuro, toda áassã s-
tencia lhe deve ser-despensada p~a que o nosso povo se tor-
ne sadio, rbrte e poderoso. _-

Conf:iando, pois, no espiri to de compreencao e justiça
que tem...demonstrado esta Caroara..,.de~xo aqui~'o-meu apelo, na
convãeçao plena que' esta Cas.a vQtara favora't'eImente. na a-
pr ovaçac da presente requerimente..



RE~UEREMOS, que, por intermédio da Mesa da Camara de Vereadores,
sejam solicq:.adas urgentes informaç~eB, ao digno Prefeito destemu-
ní c ã pte , no sentido de informar á esta IJasa,porque ainda nã~ foi
adquirido o Caminhão destinado aos serviços da Prefeitura., cuja lei
de autoriza.ç~o foi votada na ulti~~ sessão ordinária do mês de Maio
ultimo, na. qual ficou aberto um credito de CR$.130.ooo,oo para o

.Chefe do ~xe eutiVQ adCluirir o cí tad e Caminhão. J"~ são décorridos
ma.is de 70 dias, e ao que parece o senbor Prefeito ainda. não com ~
pro u o referido veiculo, quando existe um saldo de CR$.267.686,4Q,

nos corres do município, conforme se verifica do ultimo Balancete
do Governo do llunicipio.

Justi ficacrão•.

E~ta Ca~ara,votou um projeto de lei, autorizando o ·Chefe
do Executivo, a comprar um caminhão a.té a.importancia de CR$.130.ooo
00, para e s serviços do l!unicipio.

Tratava-se de um veiculo necessário aos serviços da munici-
palidade. são deCorridos a.lg~ns meses e até agora não temos conbe

-c . - "'" (,; dcimento da aqui siçao dc me smc am í nhao , l!inqua.ntoisso, o befe e

Executivo, vem fazendo avultadas despesas, com o pagamento de tranJ-
porte de materia.~ ~~ Prefeitura, quando pode~ia fazer uma regu -

.
lar economia, adquirindo o Caminbão, cuja autorizaçã? foi concedida
por esta ~amara de Vereadores. Diz o Povo, que um proprietário de
Caminhão, que é filho de um f'unc í ona.rí o da. Pre feitura , vem f'a zende
o transporte de material da .Prefeitura, percebendo U~A soma
regular. Acreditamos existir exagê ro na informação, todavia, cabe
ao Prefeito esclarecer o assunto.

Sala.ua s Sessões, ILileagosto de 1952.

~4-~~ . /J" - . ,p~ '!--~ ~ . ~ 4~Elias o _ s ce rei tas. !.
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· REQ,UERE1IOS, que, por interm4dio da Mesa de ata Cama.ra de Verea •..
dores, s~jam'.solic~t~das urgerrte s informações ao'sr~ Prefeito deste
municipio, no sentido de informar a esta casa, $é o ex-Prefeito des-

, - -... te Municipio, o sr. José Joaquim da siiva., já recolbeu oU não, a im-
portancí a cA.lculadamente de treae mil cmzeiros{CR$.13.ooo,oo), de
despesas feitas em seu automovel particular, incluidas na sua pres-
tação de contas e não aprovadas, tendo esta Carnara de Vereadores,por
lei, determinado o recolhimento da importancia acima aos cofres do
municipio.

Justi ficação •

Bnfo~ é do ,c onhecimento desta Camara, o ex-prefeitó
deste municipio, fez reparos em seu automovel particular, quando
Prefeito da itória de Santo Antão, e incluiu a despesa de cerca
de treze mil cruzeiros na ~ua prestação de contas. Em outras pa -

ulavras, o sr. Jos~ Joaquim da ilva, pretendeu melhorar o seu ..
carro particàar, com o dinheiro da Prefeitura. Esta Carr~ra de Ve-.. .

read~res não aprovou a referida despesa e nem podia fazê-Io.
Então por UrE. l'ei,de term í neu que o ex-Prefeit.o r-e ceLhe sae ao ••

i~p~rtancia aos Cofres do município. Até esta data não temos
conhecimento- do recolhimento da quantia indevidamente paga
com o dinbeiro do povo. Ao atual Prefeito deste mund c í.pf.e , cabe
informar se a importancia foi ou não recolhida. Somos de opi •.
nião, se -o ex-prefei~~ nao recolbeu a quantia gasta em seu
carDo particular, deve a ~tua~ ad~inistração, em respeito á

lei e ao dinheiro do povo, ~ompelir o ex-prefeito a processar
Lmed í at.amen t.e.o Tecolh~mel!to,-"inclusive por.meios judiciais.

Sala das j,)es's~es,~( de agosto de 1952.r-~t;0 UM 0&44(;;;' ,

I
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fL~7J~J:
No uso das milihas atribuiçbes, re~ueiro ~ue o projeto

.,

Lei nº ~, endereçsdo a esta Oamera na primeira sessão do ano
pelo EXIIlo.sr , Prefeito do Municipio, Iue se 20 & ate 2 presente
data sem soluçeo, venha ao plenario, nesta seos:o, pare .e seja
assunto de nessa oogi t9Ç?0, devendo votar pel ~ =pr ovaçâo , uma

• I'vez que estp Cemara não tem a menor mal vontpde '9ar~ os fUnciona-
rios de que treta o referido projeto. ~ de Justi0a se reconllecer
os direitos que lhes são conferidos, pel? responsabilidade na admi-
ni~tração e finanças, pelos cargos que exercem

o };SIDERAIIDO UJS; •••Mlutos projetos tiveram as suas aprova~oes com -
pedido de urgenc í.e.ínc Ius.íve os de auxilio 80

Oarnaval e dispensa de impostos e etc.
- U'J;;

, padroniza ~o pedida para os três funcionários
'de raaí.or es r esponsabí.Lídeües pelas finanças do -
I~u..l1ictpioé um ato de Juetiça, uma vez que estão
ec íma da letra "U '"e abaixo da letra IV , nao

tendo ainda, assim, padrOnizaç?O, o que é obriga-
do por Lei.

T -r-t ••
-.. ..f:J, ,

E dever do Poder ·Legislativo 'amparar 08 aerv í.dores

do Município dentro da Lei, Quando, se verifica
~ualquer ato ~justo.

,.,
O projeto al1viadopelo Sr. Prefeito, classificando
os Snrs~ Diretor do Expediente, o Tesoureiro e o -
.Fiscal Geral no padrão !IV , mandando contar a par -

~ jItil'do dia lº de Fevereiro, uao e justo Que se - ..•.
,prenda'o referido projeto ate esta data.

CONS ID3BANDO ~DE; .

Outros projetoe com menoq direito de justiçe
votados com urgeno í e nest a O?mara, o entir avament o
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1-dee6: pr0j eto uma anjust Iç a ue se f'az a runc í.o-

n~rios &ignos, traeendo C0m i t
Aoa p rca de 6,,l..imU-

reGlu·remos.... ue o . rOJ eto ao uaL ....e reí'ere e~te, - ...•

entre em·ãísc~sã0 na resente 3e~são, $fi. car~ter
~~. :

e urgenod::.::" uma v ez. çt\1.e ame.í.or í a desta camera es-
.' . . ~

: "1

t" de pleao aC6)~do com e proj eto, da. f0"rma em que 96

p.charediiiéIO.

e.1;; de' ccmar-a 1uní.c.ípa.L de iJereêdores da i toria de S2UtO Antão,

em ~ do .'~go~to de 1952 ..
. 1.
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mEQUERE]~S, que, por intermedio da Mesa desta vamara de vere-
adores. sejam solicitadas urgentes informações ao Prefeito deste-
muní c í pdo, relativ~m~~te ao ultimo Balancete do Governo do Munici -
c í pt o, publicado n,o jornal "O Lidador-, referente ao T!l~Sde Maio do
corrente ano, quand~ declara o Chefe do Executivo, ser o ,Saldo ate
o dia 31 de maio do ano em curso 1 da importancia de duzentas e
sessenta e sete mil, se í ssent es e oitenta e seis cruzeiros e quaren-

~ -
•• 0

ta ~entavos(CR~.267~686,40). pelo Balancente em questão. verifica-
se existir o citado saldo em dinbeiro nos cofres do Municipio, ou
em casa bancaria d~sta Praça. Indagamos do Prefeito do municipio,
para esclarecimento, se de fato o saldo se encontra em d í.nheí r-ej ou -
como se e-ncontra representado. TemoS ce nhe c ímen+e que existe a Iguma
causa neste particular, e da! o presente requerimento de informações
que respondido, virá esclarecer o CaSo.

Justificação •
O ultimo Balancete do Governo do Municipio, publicado no

jornal "o Lidador", r ef'e r-ent.eao mês de ma í c do ano corrente, clemon$-
tra.um saldo de CR$.267.6~6,4o.'J?eseja esta. Casa ser informado se
o saldo se encontra representado em dinbeiro nos cofres do munici -
pio ou em Casas Bancarias desta, Praça.

Trata-se de um-assunto de maior importancia e que diz respei~
to á atual administração. t logico, que se oS negocios d~ Prefeitu
ra anelam em ordem, o saldo deve ser em d í nhe í re , Fomos informado- -
que alguma cousa existe neste particular. Para evitar duvidas e-
juizo apressado, tomamos a deliberação de Solicitar
info rmaç ões•

pre sentes - /'"

s Sessões, /3 de agosto de /~~~~~~~~ __~J/
C-/



j
RE UERlli!E N.l'o •

il1term~elioda :M~sa. desta Ca.maraeleVerea. -
dores, sejam solicitadas urgentes informações, ao Sr. Prefeit~ do -
Municipio, no sentido de trazer ao conhecimento desta Casa, ainda
durante apresente reunião, quanto dispendeu a Prefeitura com o
transporte feito de material, em Caminbões não pertencentes á Prefei
tura" bem como e s nomes dos proprietários dos·aludidos ve Icuâos e -
chapas dos mesmos. desde o dia 31 de maio corrente até
julho ultimo.

o dia 30 de
Justificação.

~ sessão de ~ntem apresentei um requerimento de informações,
di.rigido ao sr. Prefeit{) do Município, que tratava mais ou menoS
do assunto abordado' no presente re-quer-íment o, Não tive no reque-.

A --ri~e11to'd,eontem .ou,trat nt.ença o , senae de zelar pelos dí nhe Lr es
publicos, que nã~ deixa(de ser o dinheiro do povo.

Aconteceu, por4m, que o nobre Vereador José Bonifacio, embora
pertencente ao Partido Libertndor, improvisou-se pessedista e de-
f'ensor do ar, Prefeito, quando na verdade, Dãda se·articulava
ccrrt ra o chefe do Executivo. E assim, o Vereador Jos4 Bonifacio, -
torpedeou o meu requerimento ~e informações. Todavia senbor Pre-
sidente, quero dizer a Vossa Excelencia, que requerimento de in -
formações, nunca dependeu de decisão do'plenário. No entretanto,-
Vossa Excelencia, por equivoco, submeteu o meSMo requerimento de -

. , .
inforwAções ao julgamento do ~lenari~. Inf~rmo ao nobre Presidente,
que_to~os oS requerimentos sã? objeto da consideração do plenário,-
menos es chamados requerimentos de c informações. E dai a minha recla-
mação ser justa e inteiramente procedente. t dever da ~esa da Cama -
ra ~nca.li!linbarao Prefeito, independente de consuLt.a r o plenário, -
todos os requerim('.lntosele informações. E é obrigação do cbefe do ..
Ex~c~tivo aten~er ~s solicit~ções oU informações dos senbores Vere -
ad?res. Em to:los oS Regimel1~os das C~maras E~ta.clu~l,Fed~ral e_do
proprio Senado da liepublica,_0S ~edidos d~ informações; l?ão estão -
obrigados á aud í enoí a do Plenário. Eles são deferidoS pelo Pre a í den- I

te e encaminbados aos órgãos competentes. E esta Camara de vereado -
res não óde fugir a este principio legal e csnst í tucional.
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Elias Gomes de Freitas - Vereador.
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sejam solicitadas - u~gentes - . f ,.,anr ormaç ce s ao Sr. Prefeito do Munici-
Camara de Vereadores,

pio, ref~rente ~o veemente ~p~l? desta Cat~ra enviado na reunião ordi-
'nãria ••do mes de maio ultimo, no qual se solicitava urgentes reparos e

conservação da estrada Mi!ingabas - Poço do Boi, cujos trabalhos nem de
manda muito tempo ,nem grandes despesas aos cofres do municipio.

Al~m de se tratar de uma estrada de intenso movimento, serve a
me srla a uma va st.aregião e de grande popul~ção .•Sendo o objetivo do

"presente~requerimento, ao Lí cí tar do Prefeito do município, quais as ra-
zões que determinaram a falta de acolbida do requerimento da se~são de -

Justificação.

maio último, aprovado pe La maioria desta casa ,

Esta Camara de Vereadores já envioU um requerimento identi-
co ao presente, 80 Prefeito do municipio, tendo ª ~nicipalidade res -

-pondido, que iria atacar brevemente os serviços da est-rada Miringabas-
Poço do Bo í , Esta Casa recebeu com natural simpatia ao resposta do che-
fe do Executivo, e aguardou as ~!ovidencias prometidas em documento.

são decorridos mais de doia meses da. pal81y'raempenhada do Prefe i -
to, e infelizmente a palavra do Executivo at~ agora não foi cumprida •
.creditamos que o ilustre Prefeito não se deixe comprometer perante o 1e
gislativo, por uma questão tão simples. Deve ter ocorrido algum motivo

. -
justo para o não cumprimento da, pala.vra empe nbada , Não se póde admitir
outra ceuaa , A responsabilidade do homem público ~ grande, Ilc~opodendo -
como u~ creanÇa,
reputaçã~.

Com o presente requerime,nto Solici tamee informaçõ~s do Prefei to para.

desligar-se dos compromissos, sem ~ue afete a sua -

justificar porque razão não atendeu , ,.,ao a1'elo de todos oS membros desta.
Casa.,,e ao mesmo t.empo re110vamo,s o pedido, que não é somente meu I mas -
dos senbores Vereadores e da grande população lUringabas - Poço do Boi.
Era o que tinha a di zer senhor Presidente.

Sessões, trf'de agosto de 1952. ~

~'2?~



~QHEfRO, que, depois de ouv~do o plenário, esta ilustre -
~mara de Vereadores, na.qualidade de representante da vontade e das aspi -
rações do-povo vit.er-í ense , dirija um vaemen te apE!lo ao Ex.celentissimo sr.
Dr , Governador eloEstado e a o Diretor do Departamento de Estrada. de Roda -
gem, por via telegrafica, no sentido destas autoridades envidarem todos
oS seus esfo rÇos, para ~ue a estrada de rodagem tronco-central alhualmen-
te em construção para ser pavimentada, passe como sempre passou dentro-
da cidade da.Vitória de Santo ntão, aproveitando a rua M~lo verçosa des _
ta cidade, lembrando-se as autoridades a cí ma mencionadas o fato da.memsa

estrada haver cortado as cidades de Jaboatão e Moreno. Lembrando ainda que
se a.estrada tronco-central se desviar desta Cidade, serão incalculaveis
oS prejuizos para o povo vi toriense e o proprio mun í c í p í e,

Justificação.
o presente re~uerimento representa. a vontade unanime da.popu-

la.çãoda Vitória de Santo Antão.A estrada tronco-central, atualmente em
construção para ser opo r-tunament.epavimentada, aprox.ima-se da nossa Cida-
de, e, é cbegado o momento para. ser feito o ap~lo acima.menCionado as au -
toridades competentes. Já é do conbecimento público, que o traçado da
construção, afasta a estrada da Cidade, oCiue se ocorrer, trará real pre-
juizo para o nosso oorrercio, à industria e o municipio. Não vemos razão -
para ~sse tratamento desigual para .uma cidade tão importante Quanto a -
nossa. outras cidades como Moreno e Ja.bo~tiio,em condições clesfavoraveis,-
ao estrada cortou as mesmas, não se justificando o afastamento da estrada
da nossa. cidade.

Infelizmente o atual Governo do Municipio n~..pessSa do seu ilustre -
Prefeito, não tomou esta iniciativa, na qua.lidade de supremo dirigente do

. .

mun í c í.p í.e , Ta1veJS os seus.vários problemas t.enham determinado o e aquecí.men-
to de tio importante as~unto.

Esta é a vontade s oberna do povo v í t or-í.enee , que tenho a bonra de -

Sala das
representá-lo nesta Casa.

de agosto de 1952.



REQ.U~RTMS1-iTo•

Requeiro ~ Mesa. desta honrada Carrara de Verea.dore s , que na presente

SessãO' Ext.raordiniria, sejam d í scu t í.de a e vo tade s
-

seb e regime de ur -

gencia e Cem dispensa de intestici~ O'S prO'jetes de lei de minha autO' -

ria. apresentades na ultima reuniãO' erdinária, que sãO' 0'5 seguintes:

a}projetO' de lei que au t.er-í za e GO'verne do ~nicipie a construir o

~}~,c-io' da. Muni cí paã idade ;

b)projeto de lei, que au t or-í za o che f'e do ':"x8cut.ivo a. . adquirir -

do í s Trateres para incentivar B. pequena agr í cu'l t.ura ;

c)Projeto de lei, que auteriza o senhor PrefeitO' a auxiliar a

construçãO' do lITecretérie da Casa des Pebres deste Municipie.

JustificaçãO'.

1~da mais justo de que e presente requerimento. Desejames discu-

tir nesta. SessãO' ~xtraO'rdiYk:-{ria tr~s Projetes' ele le i de maier í nt.e -

resse para c nosso muní c í p í o, ·0 reg í merrt o nãO' preibe e que se requer, e

em outras oportunidades isto tem sido concedidO'. Ademais, a quarta e ul-

tina reumá o erc1il1c-tria de presente a no , fica quasi reservada. para eS-

trabalhoS do orçamentO' lYtra 1953. Assim, nãO' se pôde apreciar em tempo

eS Prejetes de lei acima indicadoS.

Nes ta s cO'ndições, e eperamoe. seja deferidO' e pre sente r-e quer-í.me n-,

to, de vez que nenhum prejuize traz ao s nOSSeS trabalhes.

$ -das essoes, 7 de



BE\o:,u3RI eNTO,_

RE~U3IRO Urgencia para discussão e votação dos projetos de Lei

de mí.nha aut er í a , seguintes:

lQ)Pr6jeto de lei que autoriz~ o Chefe do Executivo a cons

truiro Placio Municipal;

2Q)Pr'"l:eto de lei Sue autoriza o Prefeito do Eunicipio a adqui-

rir dois 'tra to re s para. incentivo á agricultura;

3º)Projeto de lei que autoriza o 'he t'e do ....•xe cut í vo a conceder

um Auxilio para construção do ~ecrotério da Ca&~dos Pobres desta

Cidade.

J t,.c;o· -US li lct~çao •

••
Os projetos de lei acir.~ mencionados são todos eles para -

se r cumprí dos 110 pr oxlmo ano ele 1953. Na ul tí ma reunião ordinária, quand o

oS mencí onado s projetos foram apresentados, em face (o numer-o elevado -

de projetos e da falta de tempo, não foram vota1os. ~stando agora a -

CaTIBrareunida na sua ultima reunião ordiooria, torna-se necessária

a discussão c os mesmos. Até porí~ue vamos tratar do Orçamento y:a.ra o -

pr-oxí.mo ano , e as verbas correspondentes ~os,' citados projetos, devem -
"" ,

figurar no futuro o~çamento-. Dai o preSli3:?-tere~uerimento de urgenc í.a ,«

-porque assim serao oa projetos discutidos e votâdos antes da d í s

cussão do orçamento para 1953.

apoio dos meus nobres colegas.

'essões, 13 de outubro de

Assim fica justific,g,do o presente requerimento,



R E ~ U E R I M E N T o.

. ~ -'urgentes lnrormaçoes ao senhor Prefeito do Muniei -
pio das razões _ue levaram o Chefe do Executivo municipal, a retirar -
a professSra. priEl:ria oDoRDJA GflNQA.L~SDE MOUFA,. da cadeira localizacla
na Fazenda Miringabas, com mais de vinte cinco anos de "eXisteneia,quando
foi Prefei to deste :Municipio o eminente pernambucano e ví t.erí.enee , o -
exceLerrt í saí mo ~inistro João Cleofas, contando at.ua.Lmente a mesma Escola
uma matricula. superiora, cí nceerrtaalunos, exatamerrt.e quando se apro-
xina a epoca.elosexames. Exercendo, a profess~ra Odorina Gonçalves de -
M~~ra a cadeira ~upletiva noturna, o prejuízo se tornou duplo, pois -
durante o dia estão prejudicadas as crianças da Escola Prir&{ria e du-
rante á noite oS adultoS da ESCola Supletiva.

~ de se esperar que o Prefeito do municipio, em respeito ~
lei e em consideração a esta Camara de vere-adores, responda ÍIlJ.ediata
mente ao presente requerif~nto de informações, explicando as raz~es que
levaram o cbefe do Executivo a.tomar esta atitude•

Sessões, de



RZ~UEIRO que, depois de ouvido o plenário desta Car~ra de vereado -

r-es , seja encaminhado pela. tez-ce í ra vez um veemente apelo ao senhor

Frefei to deste J',IIunicipio, no sentido ele providenciar os reparos, ne-

cessários na estrada caroçavel Miringabas - Foço do Boi, que por -

falta. de conservacão, se encontra quasi intransitavel.

Justi ficação •

. , ... á .Desta tribuna Ja rizemos v r10S apelos ao ilustre Pre-

feito de s te murrí c í p í c , 110 serrt í do de providenciar o a reparos urgentes

e necessários na estrada Miringabas - Poço do Boi. É lasti~avel que..a..
no governo anterior tivesse sido por assim dizer construid~'lenciona-

da e st radr f e, no atual €ZO,vernotenha a mesma sido relegada ao es-

quecimento • É tão Larne nt.ave L o estado da estrada em questão, que se

chega a pensar, ç(Ue o nosso mun í c í pI.o se e nc orrtra soa ndonada , isto é,

aem administração. Não se póde alegar que não houve interferencia. -

da Camara ele Vereadores, no sentido de chamar á atenção do Che t'e do

Executivo pa ra o La s t.Lmave L estado da estrada Mirihg~.bas - Poço do -

Boi. COI?lO disse inicialmente~ já é pela terceira vez, Que faço ape-

Lo s ao senhor l!an oe L de Holanda. para voltar a sua a t.e nçâ o :par~. urna

estrada abandonada e esquecida pela sua administrqção, e até hoje, -

o senhor Prefei to, r~o tem t.omada na c onsideração devida. OS apeLo s

do Poder Legislativo. Tenho comigo senbor presidente, nue a f~lta de

a t.en çã o e cons í c1eração, se reflete' rra t s co nt ra esta Camara, do que
• _IV.. #t<Imesmo co ntra a. minha pe saoa , lISo se 1 da razao que tem levado. o se nhor

Prefeito a elesprestigiar a. Camara de Vereadores, que tem l~ra sua -

senhoria todo o respeito e consideração. ~ verdade que, pela falta d~
.>...l

zelo demonstrada pelo Chefe do xe cut Iv e pela cousa publica, tenho -

desta tribuna formulado algumas criticas a sua administração. Todavia
".nao sou um critico sistematico, mas um representante do povo, que -

estou sempre v í g í.Lan t.e ~ defesa da cousa publica e dos Leg i t imos

i nte_re sses da população. O senbor lfanoel de Ho Larida 1 re pi to, n~o

t' , l' ,...es a cor-r-eaponae nao a ccnri ança dos agricultores, que v ota ram.• em -

seu nome para o elevado cargo de Prefeito. Toda. a população da zona

:M:iringalJ8.s - Poço do Boi, encontra-se prejuclic!!J.da pela falt.a de con-

----~-----g ~ *.~. ~~ nn+TI~H
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encontra. quasi intransitavel, pele. comprovada falta de interesse e

cuidado por parte da at.ual administração do municipio.

Rão se governa um povo com prevenç~es e paixões de toda ordem.

Hoje senl10r· Presidente, com a evolução política e a pr-a t i ca do regime

1 t· . ,c emo e ra 1c o , j a não existe 10gar para serve arenas -

pará prejudicar oS legitimas interesses da coletividade.

Nâ:o custaria muito ao Chefe do Executivo mandar proceder os

reparo s da. e at raüa lhringabas - Poço do Boi t legtima. aspiração de

um povo, (lue tanto tem contril:lUido para os cofres da. municipalidade.

A estrada em referencia, dado o seu peas í mo estado de conserva-

ção, compromete ur~ administração, falando mal do espirito adoinis-

trativo do Prefeito W~noel de Holanda.

ssim senhor Presidente, fica justificado o presente requeri-

mant.o, e qua.s í sem ra sâo , dados oS exemplos anteriores, espero a aten-

ção do Chefe do Executivo para o presente re'1uerÍI.'lento. Deus pe rmã ta

que o senbor Prefeito, disperte as suas atenções para a'1uilo que é

do interesse publico.

"



J. :...y-

~-f;!;:-~"J?8;~
Requeiro que, após consultar o plenário, sejam expedidos dois -

despachos t.eLegraf'Lco s , sendo um ao Senad'orEtelvino Lins de congrat.u-.

lações pela escolba deste ilustre pernambucáno para as eleições do
proximo dia 23 do corrente, para o elevado cargo de Governador d~ Esta-
do, isto em face do acordo politico celebrado entre quasi todos os -
'partidos }de'~fo~ express~o eleitoral e um outro tambem de congratula-
ções ao emimente pernambucano o Excelentissimo senhor Ministro João-
Cleo;fa,s,por ter atu~do decisivamente na pacificação do Estado e,ter -
sido o primeiro politico pernambucane t _ue percebendo a situação
de grav í dade <lueatravessa Pernambuco, não besit.ouem apoiar a carid í da -
tura do honrado Senador Etelivo Lins para o cargo de Governador do -
Estado, encontrando-se juntas ao presente requerimento os aludidos -
despachos telegra!ico~, os oua í e poderão s,erace í to~ na form:"1.em que se
encontram redigidos, ou recebendo modicações que oS nobres pares j~l-

, .garem necessar1aS.
Justificação.

Com o desaparecimento do Governador eleito em 1950, criou-se
na poLí t í ca pernambucana uma situação de dificuldades e -de apreensao
para.OS destinos do Estado. Previa-se ,Uma luta política sem precedentes
na b í st.crí.a republicana de Per-nambu ce, lla.saconteceu que es nossos 110 -

mens publicos, bons pernambucanos que são, entendram que o momento n[o -
comportava Ut~ disputa relo Poder, sem que prejudicasse o Estado e o seu
povo. Uniram-se debaixo do mesmo sentimento de patriotismo oS diver -
soscbefes dos principais partidos politicas, todos escolbendo a nome -
do Senador .L:Jtelvino Lins lJ9.ra.', o Governo do nosso Estado. Trata-se de
um nome digno e respeitavel e merecedor da nossa confiança. ~ certo -
(lue o lVfinistroJoão Cleofas contribuiu decisivamente para a eSColha.-
do Senador Etelvino Lins para ~bstítuir o ex-Governador.

Assim fica justificado o presente requerimento e espero contar
com o apoio dos meus .nobree companhe â roa,, .

Sess~es, de outubro L



SE NADo_ BT3LVINO LINS.

RU BARXo DE são J30EjA - B.:3CITE -PEPNAMBUGO.

c O-:MU1TIC O A VoSSENCiil ,~UE A CAJlAP.A VSREADoPES VITO IA DE

SANTO A~1Tlo EM ,~UNIXo oPJ)I~I,fl PoR Il'ilTCI~TIV iJ1$?E.AJJOP-

ELIAS GO~\~ S DE FREITAS VG AFPnVnU UM VnTo DE Cf'\}TG:O \TULAÇÕES

ELA ESCOLHA DO l\íOIVIE DE vOSSErCI PAR n 1LBV~Do C PGO DE

GoTIREADoR DE PERNAl!BUCO PT CAMA.RA VEREADORES VIToFI DE-

SAIITO' l~ÃO SE E}WnlifTRA I:NTEIHA1~lE:NTESOLIDARIA C;\lIDIDATUBA

E!,~I1'81~rl'E PSPÂl\Th.ffiUCAUo.

nL,T'\TE IA-PRE SI DE l~Tl!:•

MINTSTF.o Jolo CLBoFS.
RU~ BBLIZA 10 TAvoRA -158 -LAR 1TJEIRAS.

RIQ

lEVO COlfu"'3CI18I'fTO- Vi SSEIWTA ~,US CA11A."R1\VEREADn"PES VITÓPI DE

SANTO 1-.rr1o POR IlTICIATIVA VER3ADOR ELIAS GoMES DE FREITA,S ~p-r:O TOU

m~VOTO DE CI"\NGRATULAÇ~ES A VOSSENC PELA DECISIV ATUAÇ:"O NA

PACIFICAç!O POLITICl nosso EST,Wo VG COlY1ESCOLHA NOIV1E' SEJlTADoR ETELVINO

LINS PARA GoVSRNO P8RHA]!ffiUCo P'f VC'SSENCTA - CADA VEZ 1 1S SE SIEVA., PE -

ESPIRITO PUBLICO.

~~SP~ITOSASSA AçõES.

..l!JSIDE11TE;
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Comara Municipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

~. Requenimento.

Requero do Snr. Prefeito digo do Snr. Presidente
para que seja solicitado do Snr. Prefeito infor-
mações sobre os contratos dos proprios MUn~cipaes~
se,estão em caducidade ou em plena vigor,

em Caso negativo,que se faça.concurrencia para
a sua verdadeira formalidade.

salaras sessões da Garoara de Vereadores,em 17
de Outubro de 1952.

.'j' 'Jose ]VíI _

i

/ ./
/ /. I

/ I

/'/
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:'Og Õ de solidaJ,"1edade

lanoel de Holanda Cavalcanti, il~stI'e e ho
, '/~

ado vitoriense,comemorara no

~oximo dia 15 de ovembro o seu p~imeiro_ano de governo,na qualidade de

P-~e.feito.

A Caroara Nuuicipal da itoria de Santo Antão,refletindo o pensm1ento dos
~eus ~ep_esentacos,soleniza o acontecimento,~_otecnndo justn e exp~essiv:
solidal"iedade ao din ico c ,-,=e e,o Executivo.

Esta manifestação vale como premio e reconhecimento d justiça,e tmn-
bem traduz a ele ação de proposi 1;OS do Legls1ativo .{'lmicipal.

O tato de pertencermos a diversos pal'tidos poli ticos demonstr-a a legi t1mi-

-dada e pl'oced'fficiada homeIlQge. c destacá a-excepcional .::'igurado hOtena
geado.
Sim,"vivendo em plena d.gcncãa do regime democraticüll,vemcs as nossas li-

bcrdades r(,:!spcit~"as E; os nonsos TI ovtmentos aaseg rrados neste rmnicipio,

ond~ não há g~ito de L~justiçado Bem clamor de pe seguido.

r ao se pe~quirJ nesta terra a origempat'tidaria do cidadaõ,ne:n as suas ir '
-

clinaçõe<> ~oillén.'te a plaU.Lbiliã:acl' ,do direi to consti tui exig~

ela. E,pa:...•a ~st~ clima de moralidade tão' necé saar-ão ao Pais inteiro ten'V$

sempre ene ntrado no Pl'efeito l1anoel de Rola~da Cavalcartti a inspira~ão
mais eficiente,o sus'tentaculo mais encorajador •.

pUlo de honestidade Quase 'exagerada
Er.l1 igual tem o e..restou a diversos baãr+os da cidade

fisiono~ia ~ara bem estar da co ~~idade
a nova e ar? avi.

~ -Se lançarmos as vistas para 0$ servi os publicas pode-os,sem fa~Oi->, pro-
clama-Ia dos mais notaveis dirigentes da te~ru comum.
Em poucos meses saneou 80S finaças do Úunicipio,que supe""'intende co:n esc :;U.,.

• • - __ - - ~7"'11... ,.. l'I" _.~ -..,- ..• "-- -

Simultaneamente re so veu.do modo inteligente,e sc.a ala-'do,diversos prob~

mas da coletividade,cono o da Luz,« equacãono outr-as tantas situaçes de

extrema, delicad za,nU!:1superior entendimento com 'o Legislati\,To~do que
advf.er am os mais satisf'atorios resultados.

~ .· .. t ,; - di·..3 S 1\\<-\ 'nos os Vereadoros,ou maas pr-opr-r.amen e,nos o povo a '\ l-orla o.e anto .tXI,1..-

tõa,podenos,a ber a verc1ade,proclamar que nunca sentã=ios tias consequen-



eias da revolução branca de 19~tt,mas yivemos uma fase de recupiração r

Gconomica,de trabalho construtivo,de oralidade administrativa e sobre-
tudo de liberdado para as nossa justas e dignas expansões,-inclusi e a da

c;"'it:Lcahone sta.

Pelos motivos apontados e tendo em vista os priheipios salut~res da jus-
tiça e da c itica construtiva é que a Caroar a <lunicipal da ~itori de

Santo Antão expressa publicamente ao itustre sr , Hanoel de Holanda Cél.val-
~ - .

canti esta ~oç-o de aplauso e solidariedad~llQ-Seu fecundo goverho quo
tanto felicita e dignifica. o valorozo povo}Jê:h'oriense.

•

20 de de I952.
"t VI?
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Requeiro urg~ncia paradiscussão e vot~9ão em todos oS seus turnos na..

presente sessão de hoje, do~_aeguãn te s projetos de lei de minha autoria.:

a)Do ~rojeto que autoriza o Poder Executivo a; adquirir dois tratores

para incentiv,o ~ ag.rí cu l.t.ura e pr oduçâ o do l!0sso município;

22):0,0 proj eto que aut-oriza. o Chefe do .&xecutivo ê. conceder um auxi-

lio de seis mil c~uzeiros para á construção do Necrotério da Gasa dos Po

br-e s desta Cidade, a ser Lnc Lu í.do cli:to auxilio no or9amento rara 1953;
E p.,cria uma sCola r1~ria no lagar "oi teiro tl, -

t.ambem ce nhe cí de pela. denominação de itoiteiro Formoso'" deste mun í c í jrí o ,

.Justificação.

os dois pr~meiro~ projetos relacionados no presente reque-,

rimento, forâm apre senta~los á c.onsic~era9~0 d? plenário de ata 0asa, desde. -

'á u1tinn reunião desta Carc..araEle Vereadores. J1Í houve tempo bastante -

para discussão -dos cí t.ados projetos, que saoe votação incliscutivelmmnt.e.;

de i_nter~sse :público. Infelizmente estes projetos, em face de um longo-

pe?ido de vista, nunca mais voltou ao plenário. Creio existir
,ma VOl1--na o

t.ade por parte do nobre Veread~ r que solicitou vista. dos mesmos. Até por-

que não creio que um .re pre-aen'tan te do povo uz e deste expediente. Se es
••

projetos não ,são jus~oS, gue.ql:la~q_uer.'Y'ereador venha co mbate c-Lo da tri-

bUl111, mas eng~~vetá-lo c om pedido de ví sta , é que não se justifica de mo":

do alé;um. .- .
Estendo o Orcamento para. 1953 a. ser co ncLu Ldo, e co mo oS citados pro-~

jetos determinam crecli tos e. serem t nclu í.do e no orçamento para 1953, -

t - ~. -a su~ v~ 8çao e Q1SCUSSao devem se processar. Dai o presente requeri -

mento de urgencia para discussão dos a~uclidos pr.ojet.os •
..•

~uant~ ao Projeto que cria urna escola primária no Lagar "oiteiro·, -
, ,

tambem c~nbecido P?r '~iteiro Formoso", r,~q~eiro urgencia, pois se en -

contra nas meena s condi ç~es dos do í s primeiro s , Se aprovado, terá a verba

para seu cump!imen!o de ser incluída no Orçamento já em discussão para -

o proximo exercicio financeiro.

Assim senhor Pre sident.e, está ju~ti f,ioada a ur-ge nc La ·reQueric1a. para

oS três projetos, esperando de V. Excia. a baixa deLe s ao plenário para _

d í s ousaâo e votação, na ,ses~ã.o de hoje.

Sala das Sessões, kyc1e outubro de 195

'.
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Requeiro urg~ncia paradiscussão e vO~~9ão em todos oS seus turnos na
presente sessão de hoje, do~_ seguintes projetos de lei de minha autoria:

a)~o ~rojeto que autoriza o Poder Executivo a adquirir dois tratores

, ~

incentivo ~ agricultura e produção do nosso municipio;
- -

~g)D<) Proj e~o que autor-âza~o Çhefe do .&xecutivo.~_ conceder um auxi-
110 de seis mil~ c~uzeiros para á construção do Necrotério da casa dos Po
bres de sta Cidade, a ser Lnc Lu í do clitoauxilio no orçamento para 1953;

E Pcria uma scola ri~ria no logar noiteiroll,
t.ambern conhecido pela denominação de ·oiteiro Formosolt deste municipio •

.Tl!sti~ic:g,ção.
Os dois pr~meiro~ projetos relacionados no presente reque-

ri~~nto. foram apresentados á c?nsi~era9ão ~? .plenário desta Gasa, desde -
'á ultinn reunião clesta Gamara de Vereadores. Já houve tempo bastante -

l' - t - r'lOS. câ t.ados proJ'etos.,(lU e "'.'"opara C1SCUssao e vo açao - - ~~-. indiscutivelmante
de intere.ss~ público. Infelizmente estes projetos, em face eleum longo-

o v o

pedido de vista, nunca mais voltou ao plenário. Creio não existir ,ma Vol1-
tade por parte do nobre Vereado> r que Solicitou vista dos mesl'!lOs.Até por-
que não creio que um representante :~opovo UZo deste expediente. Se es
projetos não sã~ j~s!os, que qualQ..!1erVereador venha. comba te-d e da tri-
bU118"omas engavetá-10 com pedido de vi ata, é que não se justifica de T!lO-

do algum.
.' .

Estando o orça.mento para 1953 a ser concLuLdo, e como OS citados pro-
jetos determinam creditos a serem incluídos no orçamento para 1953, -
a sua votáçio e discussão devem se processar. Dai o presente requeri -
mento de urgencia para discussão dos aludidos projetos •

-»

~uant.O'ao Projeto que· cria.~nn escola_pri~ria.~ no 1-?gar "oiteiro", -
t.ambemconhecido por "o í t.eí r-e Formoso", r~q~eiro urgenc ía , pois se en -
contra nas meSn1lS condiç~es.dos dois primeiros. Se aprovado, terá ao verba
para seu cumnrimento

, -. . .... de ser incluída j~ em discussão para -no orçamento
o proximo exercicio financeiro.

Assim senhor Presidente, está ju:?tif.ict1daa ur'gencãa ·re'lueridapara
oS três projetos, esperando de V. Excia. a baixa 1eles aO'plen~rio para -
d í acuasãe e votaçã~, nasesf!io de hoje •

Sala das Sessões,~rde outubro de 1951--


