
Gamara f4unicipal de Vereadores da. VitórIa de Santo Antão - Pernambueo

Vitoria de Santo Antão - 5-2-53

Governador Etelvino ~ins

Despacho n2 l/52

Palacio Go\"erno

Recife Pe

Tenho honra comun~car-vos instalação proximo dia 10
trabalhos legislativos Cãmara Municipal Vitoria Santo
re~erente primeiro periodo anual 1.953.

c:orrente
Antão

Saudaçôes ~~rr? '

7J..º~:.~/-::. ~~ ...
Dr.• Osvaldo Evaristo cruz~i~··,

Presidénte Câmara Municipal



Camara municipal de Vereadores' da VitórIa de Santo A-ntão - Pemambuee

Vitoria Santo Antão - 5-2-53

Despacho nQ 2/53 ~)'-
(

•

Presidente Tribunal Eleitoral

Palacio Justiça

Rec~fe pe

Tenho honra comunicar-vos instalação proximo dia 10 corrente
trabalhos legialativos Câmara Municipal Vi~oria SWlto Antão
referente primeiro periodo anual 1.953.

Sauçaçôes

a~/Y./: ..
DI-. Osvaldo Evaristo G eia

Presidente Câmara Municipal



Camara ~unieipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuee

Presidente Tribuaal Justiça

Vitoria Santõ Antão - 5-2-53

Despacho nº 3/53

Palacio Justiça

Recife Pe

Tenho~unicar-vos instalação proximo dia 10 corrente
legislativos Câmara Municipal Vitoria Santo Antão
primeiro periodo anual 1.953.

trabalhos
referente

Saudagôes

Dr'.Osvaldo Evaristo C
.Presidente Câmar~'1't4l1



Camara }\lIuniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

~spacho n24
Vitoria de Santo Antão - 13-3-53

Governador Ete1vino Lins
Pa1acio Governo· Recife

Solioi temos

..

I

Ii

horas
atendendo



Camara ~unicip~l de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernambuco
. ~

Ie apacho nº L{-b

, ,

Vitoria de Santo Antão - 2-5-1.953

Goverdador Etelvino" Lina , .

Recife lle

Palacio Governo

Tenho a honra de comurrí.car--voe 'que de acordo lei 445
inicio os tr~ba1hos legislativos da Câmara Municipal
tente seu segundo periodo anual 1.953

,
a lÚcorrente terão

, ' ,
deste' Municipio refe-

"

Atenciosas saudaçôes

~
4 .,fr,1A1,,- ~ " \

as .' •• ' .." •• _. fi •••••••••• 0.~ ....
• Osvaldo Evaristo C...•/ ~uveia ' ,

Presidente Câmarat'Múnicipal. i

..



Camara fy1unicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernatnbuco

1espaoho ng~;r _

;

.~it~o7ia Santo Antão 2-5 ...1.953
,

Presidente Tribunal Eleitoral

Palacio Justiça:

Reoife ' Pe

Comunico-vos que a 10 corrente terão inicio trabalhos leg~slativos Câmara
Municipal "este Municipio, referente aagundo período anual' '1.953:'

, ; ASaudaçoes atenciosas

Ck/.O,.. , :',' /' ,i .', ".."

u«, tl 'r c. /'" '''-'--, ,a •• , •••• ~ , ~•~ •v.-:•• ? .Ir. Osvaldo Evaristo Cr Gouveí a
Presidente câm a .umicipal

~.
: .

•



,.

Camara lWunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernambuco

Teep acho nQ-I~~__

Vitoria Santo Antão 2-5-1.953

Presidente Tribunal Justiça
Palacio Justiça
Recife Pe

Tenho a honra de comunicicar a v. excia. que a 10 corrente terão inicio os
trabalhos legislativos da Câmara Municipal deste Municipio, referente aeu
segundo periodo anual 1.953.

Saudaçôes atenciosas.

a. '~" M..l-:-. . , .
Dr, Osvaldo Evaris C Gouveia

Presidente CA a Municipal



Camara fyluniclpal de Vereadores da Vitória de Sant.r~

~spacho n2 7.

Vitoria de Santo Antão, 11-5-53

.t

Presidente Getulio VargaB
. J _

:J?a1acio Cat~te

'Rio de Janeiro

câmara Municipal
vossencia veemente

Vitoria
ape ae

Santo . Antão peIa Sua unanimidade . dirige
sentido ser instalada este" Municipio fabric:
será extraida bagaço cana ptpapel cuja materia proma

AtenciosaS saudaçôes

~ ••••••••••••••••••••••• e ••••••••••••••rt-. Osvaldo Evaristo Cruz Gouveia
Pr'esidente CâmaraMunicipal



/
Caroara f11unicipal de Vereadores da Vitória de S - to Antão- Pernambuco

Iespacho n2 8.

Vitoria Santo Antão - 11-5-53

, '

Ministro Agr~cultura

'. Rio de' Janeiro

-
/

/'

câmara Municipal
pensamento povo

"

interce der junto
municipio ~abrica
cana pt

Vitoria Santo Antão sua
vi toriense apela ilustre
autoridades' competentes

,
papel a qual utilizara

unanimidade interpretando
homempublico sentido ~~

para que seja instalada nest
como materia p~ma bagaço

saudaçôes atenciosas

a•...•..•...•..........•..•• '......•......
Jl' .• P~val90,Evaristo CrMZGouveí a

Presidente Camara !-1uni,cipal-
"



//

Camara lWunicipal de Vereadores da Vitória de 'nto Antão - Pernatnbuco

Iespacho rtg 9

Vitor-í.a Santo Antão - 11-5-53

Presidente Instituto Alcoo1 Assucar

Rio de Janeiro

Câmara Municipal Vitoria Santo Antão acaba aprovar unanimimente
requerimento Severino Pedrozo o qual interpretando pensamento' povo
um dos maiores centros platadores cana Estado, ape Ia vossencia.
sentido tudo fazer para que este Municipio seja beneficiado com
instalação fabrica papel cuja materia 'prmma. será o, proprio bagaço
cana pt

saudaçôes atenciosas'

•
a•••••••••••••••••••••••••~••••••·••~.··Lr .. Osvaldo Evaristo Cruz Gouveí.a

Presidente Câmara ~1unili:ipal



Camara lYIuniclpal de Vereadores da Vitó a de Santo Antão- Pernambuco

respacho n9 10.

Vitoria Santo Antão - 11-5-53

Di.retor Jornal Comercio-

Recife Pe

J

vtlo

população Vitoria Santo Antão interme dio vereador Severino Pe drozo

apela
estado
outros

..

vossencia senti do
pernambuco estação
municipios pt

dotar
Radio

uma das grandes
Di.fusora moldes

saudaçôes atenciosas

\ ~ I

; , l

cidades
demais

úuiiGc~xxxxxxx
"

inst:aladas
,:. ,'\ '~

a••••••• ·••••••••• 81 •••••• ' •••••••••••• e:~, •••



Camara municipal d_e Vereadores da Vitória de janto Antão- Pernambuco

Ieepacho nSl 11

Vitoria Santo Antão - 11-5-53

Dr. Gercino Pontes
Re de Ferrqviaria Nordeste
Recife Pe

'. ·'·0

Plenario Câmara Municipal Vitoria Santo Antão ..acaba . aprovar requeri-
mento Severino Pedrozo parabenizando. vossencia mais um aniverssario
frente destino companhia que com tanto brilhantismo vem administran-
,9,0.

Atenciosas saudações' , '

a •....•..••.....•.........•......... 8 ••••

.Ir. Osvaldo Evaristo Cruz Gouveia
Presidente Câmau ~flmicipal

• I

~



I Gamara \YIuniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernambuee

ll!spaeho nQ 12

"V1toría,S~nto Antão'·-ll-5-53

Ieputado Silva Filho

. , Asselnbléie... Estadual

J1ecife Pe
.,

A requerimento vereador Severino Pe drozo e quando completa mais um
anãvé res arf.ó administração Gereino Porrte s 'frente Re de 'Fe'rróviaria: " i

Nordeste . Câmara Hunicipâ.l, Vitoria Santo Antão agrade'ce maí.e uma
ve z ilustre, representante' este -Municipio ; Câmara Estadual ,oportunor.>

',} ,

requerimento r-est.aur-an do trem suburbio que tantos beneficios vem .•.{ , J

trazen do popul.acão pt
'i "',

Saudaçôes

, ; • ,~</ . .-

a 8 ~ • ., ••••• li • $: • , ••• 'e •.• ' ••• '••• -•• ' • ,.. ••••••••• i

n-, Osvaldo Evaristo Cru~ GouveLa
Presidente Câmara Municipal

',-



v.J

Iesp acho nº 13

Camara municipal de Vereadores da Vitória

16-5-53

Empresa Construtora Frei tas Galvão Lt da.

Avenida Guararapes
Recife

50
Pe.

Comunico-vos que o Poder legislativo deste Municipio e,msessão realizada dia
13 corrente aprovou por unanimi dade do PIenari'o resolução nº 6 pe Ia qual
fica anulada concurrencia para construção Palacib Prefeitura visto ter sr.
Prefeito desre spei tado lei 342 por e ie sancionada em Seu ar-t , 3º vg e alem
do mais só ter dado conhecimento à Câmara Municipal quasi tres iiiisdepois
efetuada dita concurrencia sem a participação làllXlI dos dois vere adores e dois
engenhemros que por força referida Lei deveriam compôr comissão para aprecig
~ão e aprovação propostas Pt Resolução aprovada Câmara já foi comunicada sr.
Prefeito e mandada publicar imprensa oficial para conhecimento de quem mais
interessar possa pt

Saudaçôes

a&J/I;kY.f.~..-.-~
11:-. Osvaldo Evaristo da

Presi dente Câmara M



Camara !Wunlclpal de Vereadores da Vitória

D3spacho n2J~~ )~.)~ ~ ~
Vitoria Santo Antão - 18-5-53

câmara Munlcipal Vitoria Santo Antão acaba aprovar requerimento Severino
J Pe dr-czo pelo qual representB.nte povo este .\{unicipio agradeoe V. Excia •. ~a::m

remeas a Se nente s ppr.a p..gricul tares nunt cí.pí.o ,

Atencios merrte

9~••••• 8 •••• e_ ••••••••••••••• ~ •••••••••••
Dr •. OSV3' do EvaI'isto C!'"!...(zGouve La

Pre si den e Câmara HUl1icJ..~aI

"o,.



Camara fy1uniclpal de Vereadores da Vitória de San-to Antão- Pernambuco

llispacho nº 14

Vitoria S~~to Antão - 18-5-53

_are chal Euví co Gaspar Dltra·

Rio de Janeiro

Cs.mal""a Hunicipal V8re adores Vitoria Santo Antão apre senta amí.nerrte homem

publico f€l'cithçôes maiS um natalicio.

Saudagôes a eU ã osas

1:. Osvaldo Evaristo Cruz Gouvei2.
Presidente Câmara Huni<?ipal



Camara lVlunlclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernambuco,

I.laspacho nº-1.§......

Vitoria Santo Antão - 22-5-1.953

,
Senhor Di.re~torDiario Pernambuco

Recife Pe

A C-~ara de Vereadores Vitoria Santo Antão surpreendida entrevista 'conce dida
prefeito _Manoel Holanda, cavalc~ti~,~t~l corrente ~sse brilhante tra'dic1!-'
.2,I1alorgao imprensa pernambuc~hida coluna poLí.t.í.ca presente despa-
,2.hotelegraf'ico vg fim esclarecer opinião publica relativamente desentendimes.:,
to entre legislativo e E xecutivo este Municip~o ja dominio publico inclusive
.exwlentissimo Governador Estado pt Não proce de declaração Prefeito que Verea-
~ores aumentaram cem por cento subsidio~ pt Houve ~umento comumacordo chefe

. Executivo e Vere adare s vg tendo legislativo por solicitação Prefeito ofereci-
~o me.í.os Legat s atender despe s a aumento Lne.Lus í.ve funcionarios pt A verdade
indiscutivel a que não pode fugir prefeito Manoe} Holanda'é que colaborou-
eficientemente elevação subsidios e tudo aceitou neste particula~t Somente
dias antes efetuar pagamento resolveu faltar palavra empe.nhada quan do orça-
~ento vigente contem verba subsidioq aumentados tendo sido sancionado sem que
Mtilizasse prefeito prerrogativas legais como véto ou qualquer outro recurSo.

" Improcede ainda declaração prefeito quando afirma que legislativo pretende
tolher atividades administrativas e pertubar vida murrí.c í.pã o pt A Câmara iereª,,
"gores e que vem recebendo oficios che f'e 'Executivo em linguagem virulenta que
antes cgega~em des~in~ s~o li~OS, pr~~o prefeito m~crofone serviçil, ~ to fa-
lante p;t;--!lifiOOI'aseja !a:.Hi;iai91Jii.1'~~1t!tfliado val01 IIlbelee'iual prefeJtQ~ano-- ,...... ~~ ,

~ JoiolalHIa )8 iP9'iHil';lav8l!ll câmara imp~trar mandado segurança contra ilegal ato
prefeito pt atenciosas saudaçôes

Dilermando da Cunha Lima, Esperidião Vieira,
Cavalcanti, Jose Manoel da Costa,
Prazeres, Elias Gomes de Freitas,
Se ocpiQQ QU9;iPGfó te QP9aoi.a~ __~~~~~~~~~~ ~~~~~ _

Dr , Osvaldo Evaristo Cruz Gouveia
Presidente Câmara Municipal



~spacho nº

Camara 1Wunicipal de Veréa40res da Vitória de Santo Antão- P embuce

,

Vitoria Santo Antão - 22-5-53

Iepu:bado Inacio de Lemos

Assembléia Estadual

Recife
-,'

câmara Municipal Vitoria Santo Antão sem distinção cor- partidaria vg ainda
.compungida tragico desaparecimento brutal e covarde assassinie que foi viti-
!!a jovem Givaldo vg apresenta v. e xcí,a, votes sentidos pezames esper-ande
que justiça ~stado faça=se Sentir com todà austeridade cabeça t~ado autor
atentado vg rouHando a vida amplena mocidade uma das esperançaSdo Brasil pt

aaudaqêe s
•a.•e s •• 8 • $: • fi e •• $ ~ 8 ••••• 8 (9 •••••• e 8 " • e e,.

Dr. Osvaldo Evari~to Cruz Gouveia
Presidebte Câmara MUl1icipal

..



Camara lVIunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

D!spacho nQ~O

Vitoria Santo Antão -25-5-53&

Governador Etelvino Lina

Palacio Governo

Recife

câmara Municipal aprovou e,xeção voto lP'ereador Antonio Alves de Lorena -
moção agradecimento vossencia interesse eaf'or-çoa empregados vg d~Jilejo -
solução satisfatoria conflito entre Poderes Executiv·o e Legislativo ora
entregue decisão judiciaria.

AtencioSaS saudaçôes

a
;fJJ /J ~&!/- t;f;..............-

a.~.~ ..•._•...••• ~••..••
Ilr. Osvaldo Evarist uz Gouveia

PreSidente câm Municipal



Camara lVIuniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernambu

1espacho nº 22

Governador Amaral Pe~xotQ
RiG da Janeiro

/
;I'

Câmara Municipal Vitoria Santo Antão representada por todas correntes
politicas solicita vOSsa interferencia junto Presidente Republica sentido
permanecer Pasta Agrioultura ministro João Cleo~as pt

Saudaçôes atenciosas

Ir .. 'Oav af do Evaristo Cruz Gouveia
Presidente



Gamara lVIunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- PerQambuco

.Iespacho nQ 21

3-7-1.953

Presi dente Getulio Vargas

Palacio Catete

Rio de .1ane ;.ro

câmara Mun~cipal Vitoria Santo Antão, por intermedio Seus repre-

ientantes, apel~ para V. E zcã,a, conservar ministro João Cleofas

Pasta Agricultura, levan do em ccne í deração ser o mesmo filho es:"

-1a terra pt

1l- Osval do Cruz Gouveia
Presi d3nte



itor a ..,anto

l?alaoio Justiça
. ci:t'e ••.0

n o lonra comunicar-vo in tal Qão p~
o 1 i lativQ Ô. 1unioi al es-.•.rc . r'odo anu 1.95}•

o 10.2 hor tr-
f·unieipio, erente u

. .



Ie sp acho nº.a
Vitoria de Santo Antão, 1-8-53

Presi dente Tr;ibunal

Palacio Justiça

Recife Pe

Tenho honra comunicar-vos instalação proximo dia 10t 20 horas tra-
~alhos legislativos Câmara Municipal este Municipio, reterente seu
terceiro perio do anual 1.953 .•

Atenciosas saudaçôes

...



Iespacho nº ~53

Vitoria de Santo Antão, l-8~1.953

Governador EtelvinoLins .•

?alacio Governo

Recife

Ten~c~

Pe

a v8e xcí.a, que proximo dia 10 terão inicio
trabalhos legislativos Câmara Municipal este municipio, referente
te rce iro perio do anual 18953.

Atenciosas sau daçôea

a~• () h.s:!:..C4.!.~5
dr•. Osval do Evaristo Cruz

Pre s.í,dente Câmara M

• • o



Camara ~unicipal de Vereadores da ~itória de Santo Antão - Pernambuco

Despacho nº~L-~

Vitoria de Santo Antio - 1-10-1:953

.. Presidente Tribunal

Recife

,.-
Tenho honra comunica.r-vos instalação pr ox í mo dia 12 vinte horas trabalhos

legislativos Câmara MunLcí.p a.L Vitoria Santo Antão referente seu quarto

periodo anuàl 1.953 pt

atenciosamente

~: Jf}~.Y(, ../~
dr, Osvaldo Evaristo

Presidente câm·· a



Camara fllunlcipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

despacho nQ ')0

Presi dente Comissão Geral FestejoS Tricentenario

Pernambucana

Recife Pe

Comunico vossencia que Câmara Municipal Vere adore s Vitoria Santo Antão
reuni da extraordinariamente vg aprovou sessão hoje realizada requerimento
autoria vereadores José Bonifacio Holanda Cavalcanti e Elias Gomes 00 Frei
!as vg sentido fosse formulado veemente apelo essa douta Comissão FestejoS
Tricentenario Restauração vg fim aten der sugestão apre sentada nobre deput.§:

" ,do Jose Mixto Olive ira vg atrave s requerimento nQ 388'·apre sentado Assembl~
ia Legislativa Pernambuco vg fim fosse reservada da verba vinte milhnês
cruzeiros quantia hum milhão construção ~orn:srt:](OC~-HospitalVitoria Santo
Antão pt Câmara Vereadores Vitoria Santo Antão que sempre esteve soli daria
Comemoraçôes vg eSpera confiada espiri to civico membros Comissão aten di da
sugestão deputado José Hixto OJ.tveLra pt

atenciosas s au daç ôe s

dr . Osvaldo Evaristo Cruz Gouveia
Presi dente Câmara Municipal

a § ••••••••

.,



Garoara ft'uniclpat de Vereadores da VitorIa de anto Antão - Pernambuco
./

Governador Etelvirro ~ins.

Vitoria Santo Antão -17-11-195;

Despacho n232/53.

Palacio Governo
Recife Pe

Comunico vossencia Câmara Municipal por nove votos contra um regeito~.' - ~

veto Prefeito ..a Lei Orçamentaria para exereicio financeiro 1.954~

Saudaçôes atenciosas

Dr. Osvaldo EvaristPresidente Ca....ma:P-á

/



:.. .?;..- Garnara ftIunlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo .Antão - Pernambuco

Despacho nl. ~53

»r. Santa Cruz

Diretor Departamento Sauae
Recife

Vitoria Sant~ Antão 18-11-53

• ..:1 -
\

Levo VOSSO conhecimento ter sido aprovado projétG sessão ,-d~a.
16 fazendo doação terrenQ fim oonstrução Posto Traeoma Bó~ii~

'.'

tendo assistido trabalhos dr. Walter pt\

Baudaçêe s - -

a./J!~ r,U~~.-..--
Di. Osvaldo Evaristo C z

Presidente'Câmar. Mun



-

Gamara ftlunielpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

Vitoria Santo Antão 18-11-53

~

' '"

· •• 6.' •. · •. I..',-. -,';. .

~. ArU~ Ceutinho

Secretaria 'Saude

Recife

Comunico-vos que em sessão realiza~a dia 16 com presença dr' ' ...,
Walter vg . Câmara Municipal Vi toria Santo Antão apr-ov JU ,c

doação terreno. fim construção Posto Traeoma Bouba pt

Saudaçôes
7.1'. ~ f;J s-. .. ~.~ . ' .U~-.~/ .

a. ... -..••~.....-..-.--....
Dr. Osvaldo Evari.ã ' • Go .e'ia

Presidente C'" a Mun~cipal



-

Garoara lVIunicipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

Vitoria Santo Antão 18-11-5~

Dr ~ Gilberto Costa Carvalho

Ed., Saude Recife

câmara· Municipal
construção Posto
dr. Walter pt

sessão dia 16 aprovou
'fracoma Bouba vg tendo

doação terreno fim
assistido reunião

J
' ..

Saudaçôes

~,.ú.!...os(~cruz Gouve·
PreSidente Câmar .nicip

".,""
.-•.~



Garoara f4unlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambueo

. J

DrAmilcar Pelon•

Despache nQ 33/53
Vitoria Santo Antão 18-11-53

Edsanit. Rio de Janeiro

Comunico-vos que em sessão extraordinaria realizada dia l6vg.
.e--: CãmaraMunicipal Vitoria Santo Antão 'aprovou doação terreno-

~
fj.ni construção Posto Tracoma. Bouba vg com presença doutor-
Walter pt.

Saudaçôes.



Garoara flunfcIpal de Vereadores da VitorIa de Santo Antão -Pernambuco

/
l~})
J

. 't9
Despacho nt ...• /53

Vitoria Santo Antão - 27-11-53

Dr. Artur Continho

Secretario Saude

Recife Pe

Apezar toda campnaha promovida pretei to local contra eonstruQão
Posto Endemias deiXando de sancionar Lei doando terreno re::teri-
~o servifo alem fazer correr cidad~ abaixi assinado não logr~
g,o porem exito seu intento vg. tenho prazer comunicar V08Sé~lcia
que _ acabo promu~gar. Lei 437 pela - qual Câmara Municipal faz em
definitivo mencionada doação vg tendo comunicado Dr. Pelonresolu-:-

CordiaiS $&udaçôes

a•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••Dr. Osvaldo Evaristo Cruz Gouveia .
Presidente Câmara Municipal



Gamara ftIunlclpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

Vitoria Santo Antão - 21-11-53

Dr. ,Gilberto Costa Carvalho

Ed. Saude

Recife Pe.

·De acordo com o que preceitua Lei 455 vg acabo promulgar LeL
~37 doando definitivamente terreno fim co~strução Posto Endemiasvg
apezuf todos esforços Prefeito local contra localizaçãf? este Mun'i-

. .--

.;» ~i~,io ,instalação m.acionado centro saude, tendo Edil promovido entr~:' , '
out-ras" campanhas abaixo assinado habi tantes vg não logrando entret'anto
exitó' algum pt.

Saudações
>. ' a. a·••.•••••• ~•• '•• '••• e'.' •• ' ••• '•••• ' ••••• '~~•• j

Dr. OSvaldo Evaristo Cruz Gouveia
PreSidente Câmara Municipal



Galllara lVIunlcipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

6~
Despacho n2i1L53
Vitoria Santo Antão - 27-11-53

])r. Ami1ear Pe10n

Edsanit

Rio de Janeiro

Arrostando contra. toda campaaha prefeito local sentido não ser cons-
truido Posto esta cidade vg deixando de sancionar lei doação terreno
alem promover entre habitanteS movimento baixa aaaânadà .cantra. referi-
deserviçe vg a.ea~o Promulgar Lei 437 v~ de acordo 1ei 445 - 4 janeiro 49 -
- . !

artigo 50,' podendo vossencia iniciar trabalhos mencionadoposto logo. recf3-
~a presente despacho.

Cord;1ais saudaçôes

a.~.j•••••••••••••••••••••••••••••••••
nr; Osvaldo Evaristo Cruz Gouveia··:.

PreSidente cOmara Municipal . ";



Garoara f4unlcipal de Vereadores da VitorIa de Santo Antão - Pernambuco

Govemador Etelvino Lina

-'-li
Despacho n9 ..IiIi'53

Vitoria Santo Antão 27-11-53
y'

Palacio Governo
Recife Pe

Levo conhecimento vossencia que apezar toda campanha movida
pelo Prefeito Município contra doação terreno fim construção
Posto Endemias vg acabo .aReímBazxx •• promulgar de acor,do Le1
445 Lei 4-37vg pela qual Câmara Munieipal :faZ doação terreno
pertencente Patrimonia Municipal emneinado serviço de saude federal.
tendo comunicado demais autoridades sanitarias pt

Atenciosas saudaçôes

a•••••.•• .,••• '••••..••• '•••.•.• '••.•• .,.'. • •.••.••. ~•Dr. Osvaldo Evaristo Cruz Gouveia
Presidente Câmara Municipal
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Gamara flunlelpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão -oPernambueo

til
Despacho nº áF/53

Recife Pe

/
~ /Vitoria Santo Antão 27-11-53

Dr. LesSs. de Andrade

Departamento Saude

Tenho honra de levar VOSSO conhecimento que vencendo toda
campanha desencandeada pelo Prefeito laçal contra instalação
este Municipio Serviço Saude Endemias vg deixando de sancãchar
todas o às resoluçôes da Oâmara' Municipal doando terreno fim".
construção Posto vg llem' fazer circular data 24 abaixo assinado
entre habi tant~s ~ocais sinal' prote~to iniciatic.a Foder Legislati-
1.0 vg acaba promulgar Lei 4037, encerrando em definitivo assunto
tendo comunicado demais autoridades resolução acima pt.

CordiaiS saudaçôes

a•........•.....•. · · · · . · · · · · . · ·
Dr • Osvaldo Evaristo Cruz Gouveia

Presidente Câmara Municipal.



Gamara ,.,unlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

t.f()
Despacho ng Jl/53

Vitoria Santo Antão - 27-11-53

])r; Santa ~uz:

Diretor Departamento Saude

Recife Pe.

Comunieo prezado amigo ter em data de hoje p~ó'inuig~doi de'ã~or-'
g,o Lei 415 vg :tei 437 ~ doando definitivamente terreno 'fim ê&ns-
trução Posto Endemias apez~ toda campanha movidaeontratal.:
iniciat~va prefeito' loeal vg negando-se sancionar pro'jéto 81 de' 16
corrente vg alem ,ai.. fazer correr eidade dia 24' àbaixo assinado
contra instalação meneionado' 8eviço aauãe pt.

Cordiais aaudaçêea

a••••••••••••••••• -e' •••.••• ' •••••••• , •••••

Dr. Osvaldo Evaristo Cruz Goüveia
Presidente Câmara Municipsl



r

Palacio-Governo

Despacho n~ 43/53-

Vitoria Santo Antão - 28-11-53
..-.
A

·- '4··, ,-

~ '.

,Govern~dor Etel ino

Recife P·e,

Aceite eminenteamigQ cumprimentos v ()'tos felieidad.s tran CUUQ;'
aniverssario.

saUd aç-ões cord iaiS

Osvaldo Evaristo Cruz Gouveia
Presidente Câmara Municipal

•
. 'í

"',r
; 1

, i;:_

• -f

~ .,.;;; .:;,.,.
•• ; .e ~

~'_.,.':,,~
:••• -,j, ::~'-

..



r Governador Etelvin'o Lins<9

COPIA

Gamara ~unlcipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

Recife.

Palacio Governo '

câmara Municipal unanimidade seus membroS acaba' votar credito' autorizando
Poder Executivo subscrever açôes Banco Nordeste vg e promulgar Lei 100.000
cr$~ festas Tricentenarib Restauração Pernambucana pt

~.
-Saudaçôes atenciosas

a.t1t~~·fit~.··
Presidente Câmara un

~• . t



. ~~ .',)...~. .
".

Camara Municipal de Vereadores da Vltótia de Santo Antão- Pernambuco

Em de............... de 195

Despacho nl..::L- Oficio n? _ .

Secretarie Segtlrança Punlic
Recife Recif'e.
Ileclte )

Câmara MwJ1cipal Vereaderes Vi'teri Santo 'Antã9 1ntermtftUo
,~:~_.~~

eus representarites
I,',

ae-rndi tinção ,cor partid :ria apela para Y. EXcl ••• 1 sentido t mar semefeit.

o at0 que faz rec~lher dois soldados destacamento local vg virtude. já aer iri.ufi
J'" ciente s '.,xi:stente cidade vg mormente quandG municipio atravessa. on4. e~lme8

'~

e &meça assaltos propriedades pt

Saudaçies
/

6 .~

/



Camara lfluaidpal de Vtnadons da Vitória de 5to. AnUo· le.
Diretor Diario
Recife

Confiante honestidade fazem brilhan orgão pe nambu~
~ano, solicito-vos publicar secção competente seguin-
te telegrama: - Surpreendido) entrevista pedida ou con
cedida esse jornal prefeito Municipio, a qual sob - -
quaisquer aspecto não) exprime realidade fatos, apres-
so-me declarar que em nenhuma epoca Câmara Municipal

......-...."?- negou credito· pedido Edil realizaçôes obras publicas.
Jamais duvidamos sua honestidade, mas tratando-se -
pedido creditos superiores milhão cruzeiros, justo e
natural comissão Fazenda orçamento e Contas Municipa-
is exijisse comprovantes despesas realizadas.
Entrevista visa unicamente colocar mal perante opini·-
ão publica Câmara Municipal, tão rudemente atacada
sua senhoria que leu emissora local insultuoso oficio

. à dignidade Câmara e pessoalmente quasi todos seus
membros. Nossas criticas aplaudidas todos homens bem
tem sid~ carater construtivmo Plano construção praça
3 de agosto iniciativa es~ câmara aprovou lei esse
sentido. Improcedente declaração tenhamos fugido
compromissofestejo~tri-centenario restauração, pois
não é o nosso feito fujir compromisso nem tão pouco
usar meios desleais quaisquer fins.

saudaçôes

dr. Osvaldo Evaristo da Cruz Gouveia
presidente



Camara Jy1uidclpat de Venadorn da Vitória de Sto. AnUa· pe.
-Redator Pnlitico Jornal

.Recife

Com pedido de publicação.
-Surpreendido ~tre~sta pedida ou concedida jornal

Diario pernambuco Prefeito Municipio. a qual sob -
quaisquer aspectó não exprime realidade fatos. apres

A -so-me decl.arar que em nenhuma epoea. Camara Municipal
negou credito pedido Ed1l real~zaçô.s obras publicas.
Jamis duvidamo-s sua hones-tidade. mas tratando-se pe-
dido-creditos superiores milhão cruzeiros. justo e
natur&l Comissão Fazenda orçamento e ContasMUnici-
~ais exijisse comprovantes despesas realizadas.
Entravista visa unicamente colocar IDal perante opini
~ ~ ~ -ao publica C~ara Municipal, tao rudemente atacada
sua senhoria 1.ei emissora local insultuoso oficio
à dignidade Câmara e pessoalmente qu, si todos os se;"
us membros. Nossas .criticas aplaudidas todos hoaens
bem tem ~ido carater construtivo. Pl.ano construção
praça 3 de agosto iniciatiW8 câmara aprovou lei Gsse
sentido. Improcedente decl.sração tenhamos fujido •
compromisso festejos tri-cen~enario restauração.pois
não ~ nosso feitio fujir compromissos nem tão pouco

. usar meios desleiais quaisquer fins. - .


