
Caroara ~untclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

REQUERIMENTO ng 2~

Requeiro que, seja. encaminhado um apelo, ao Prefeito deste Municipio
no sentido de proibir ao Fie'cal Geral do municipio e aeua auxiliares, o, ,
deposito de todo o LIXO da cidade, entre a.rua Jose Leite e a ;Praça do
Areal desta cidade, centro populoso. onde residem,centenas de familias que..• ' ' " ',.", .•..' . '.nao obstante serem na sua gelrarilidade pessoas pODres, nao poden ser rele-
gadas ao esquecimento e ao despreso das autoridades d~ municipio, com ~
tratamento humilhante como este, fazendo deposito de Lixo quasi no centro
da cidade.

Sala das sessôes, em 1m de 2 de 1.953'.

E1ias Gomes de Freitas
vereador

rreto
quivista

1.953

'.



Camara ~uni(dpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

REQUERIMENTO nQ 3.

IO'Q'&'O que ouvido o plenario, seja solioit~da urgeite .í~formação ~o
aO Pref~ito do munioípio, no sentido de informar a esta Oâmara de Verea~ores
se o ex-prefeitoJosé Joaquim da Silva, já reoolheu a importanoia de or$.--

! '. ;.

12. 890,00 aplioada no seu autollJolvel partioular, quando Prefeito deste',Mu-
, ,

!!.ioipio, ouja despesa não foi aprovada pOI:!esta Câmara, e,:,por L~i espe,cial
determinou o uülàmaua o reoolhimento da importanoia aos oofres da Prefei-
tura deste munioipio, e, em oaso afirmativo indioar a data do' recolhimento- .

acima mendionad •
Sala das sessôeSt em 10 de 2 de 1.953.

Elias Gomes de Freitas
vereador



,. Gamara 'lVIunicipal de Vereadores da Vitória de Santo llntão - Pernambuco

REQUERIMENTO. na 1.

Requeiro que ouvido o Plenario seja endereçado ao sr. Prefeito 'do Muni
nicipio o seguinte requerimento de informação:

19 - Quais· as razôes que levaram o Prefeito d'oMunicipio autorizar a
construção de uma casa no centro da rua ou Praça do Areal, a que se refere
o abaixo as~inado junto'ao presente.

22 - Se a construção em questão obedeceu á planta da cidade, pe'rmitin-
!o construir no centro de uma rua ou praça, como a~onteceu na chamada Praça
do Areal.

32 - Se a casa constráida no centro da rua ou praça do Areal, o seu -
proprietario .C?ptevea necessaria.licença para construir no centro da ,rua.

., A .Sala das sessoes, em 10 de fevereiro de 1.953.

Elias Gomes de Freitas
vereador ~

I



Camara 'rtiuniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambueo

. REQUERIMENTO1ft!4.

REQUEIRO,que, ouvido o plenario desta Câmara de vereadores, seja
encaminhado por intermedio da Mesa desta Casa, um veemente apêlo ao sr.
Prefeito do Municipio, no sent140 de iniciar com a maior brevidade possi-
!,ol" o calçamento da rua Cruz das Almas, a part.ir da Igreja do Livramento
até o cemiterio ds são Sebastião. artéria de intenso movi~ento, que'na e-
;20c.ade inverno fica em si t~ação verdadeiramente calami to sa nãó ao para a-
.9.,ueles que vão ao Campo,Santo, mas tambem para aa famil:j.as re .•..sidentes fi'

mesma rua e ainda para aqueles que por ali transitam.
Sala das sessôes, em 12 de fevereiro de 1.953.

El1as Gomesde ~reitas
vereador



/
Camara ~unieipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambueo

Indicação ni 1.

~ Indicamos ao sr. Prefeito do Município, que eomo medida de
deteza a economia pop\llar, como medida para combater o alto custo- de vi.•
da, que ora estamos atravessando, instale postos para vender "digo" para
venda de verduras, frutas, legumes, farinha de mandiooae atos, sem lu-
~ro de qualquer espeoie. Estes produtos devem ser comprados diretamente
ao produtor e vendido ao consumidor, sem intermediario. em determinados
dí.as ,

Sala das sessôes da Câmara Munioipal, em 27 de fevereiro de 1.953&

Severino Dionisio Jas Neves Junior
vereador

"Copia conforme original"
~wws~f?>~



Camara lVIunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pemambucn

R E QUE R I ME N T o - nº~

REQUEREMOS - que, depois de ouvido o plenario desta ilustre câm,ê;
!,a de Vereadores, sejam solicitadas urgentes informaçôesao sz-, Prefeito •• :
Mancel ce Holanda Cavalcanti, na ordem seguinte: -

L2 - Se são pagas pelos cofres do Municipio, as viagens diarias, de ida e
volta em automoveis de aluguel, conduzindo o Chefe do Executivo de sua
re aí.denct.a para a Prefeitura e vice-versa.

22 - Na hipotese das viagens serem pagas pelos cofres da municipalidade ,
informar quanto é a despesa díar-í.a, sem.anal e mensal do aludido trans-
E,orte.

3º - Informar finalmente quanto dí.apen deu a Prefe i tura des de a posse do Pr~
feito r,1a.noel de HoLanda até o dia 30 de abril ultimo, nas viagens dia-
rias de ida e volta do Chefe do E xecut í.vo, de sua residencia para a -
Prefeitura e vice-versa;

'Salas das Sessôes, em 11 de maio de 1.953.

Elias Gomes de ]'rei tas
vereador

Aprovado por unanimidade da Câmara.

"Copia conforme original"

4AA&P Sl~ ~2>Q)\)(~t;.
Mauro Pae s Barreto

secretario arquivista
11 de maio de 1.953



Camara fV'lunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernambuco

REQUERIMENTO nº 8.

,.
t

,

Requeremos ouvido o Plenario que, Se a Câmara Municipal por interme dio
da Mesa, 8e dirija ao sr. Prefeito do Municipio, no sentido que seja deter-
minado ao orJão competente, colocar asfalto nas ligaçôes das placas de cimen
].0, na pavimentação da Avenida Mari.ana Amalia.

Sala das Sessôes, em 13 de Haio de 1.953

I -------_._-------- ._-
Severino de Queiroz Pe drozo

vereador

f•
"Copia conforme ~

~!.uJ.....aUrõ Paes __
secretario arquivista

i.



Camara ,.,unicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernambuco

Endicação nº 2.•

Ao exmo.• sr •. Prefeito do Municipio, no sentido de ser providencig
do com urgencia o calçamento ou pavimentação 9· da rua da Ponte, ligan dó-a
com a estrada Tronco, e que este melhoramento de imperiosa necessiade Se-
la feito com brevi dade e ain da dentro da tecni~a e engenharia moôs r-n a,

Sala das Sessôes, em 12 de Agosto de 1.953 ..

Severino Jl.onisio das Neves Junior
vereador

11 Aprovado por unanimi da 0011

,-M;~O Paes Barr eto
secretario arquivista
13 de agosto de 1 ..953



'. ~
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Camara ~utlicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernambuco

Requerimento nº 15

ReqQeremes sejam solicitadas urgebtes informaçôes ao Prefeito
Manoel de Holan da, na or dam seguinte: -

.
1 - Quanto recebeu da quota d(!)imposto de renda referente ao prese!!

te exercicio financeirG.

2 - . .
Quanto dispen deu ate a presente data da quota do imposto de re!!,
~a e em que aplicou a quantia dispen di da, informan do mãnuno í.oag
men~e as despesas efetuadas ••

3 - Se em casa do Pref'ei to haver dispen di do qualquer importancia da
quota do imposto de ren da, se (i) fez com autorização da Câmara
Municipal de Vereadores.

4 - Qunato ain da dí.spôe a Frefei tura "daquota do imposto de ren da
recebida pelo Prefeito Manoel 00 Hol.an da e onde se encontra 00-
]?osi tado o sal do da referi da quat a ,

Sala das Sessôes em ,12 de A'gosto ae 1.•953 .•

E lias Gomes de Fre i tas
vere a.dor

"Aprovado por unanimi dade"

" Copia autentica conforme original "

u.f<W1Y2 S'..g s'i~
Mauro Paes Barreto

secretario arquivista
13 da agosto de 1.•953

..



Camara lWunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernambuco

Requerimento nº 16s

Requeremos urgentesi'nformaçôes ao Prefeito do Munioipio, relativa-
mente à falta 00 pagamento às filhas do falecido Samuel Fernandes Rosas,
conheci do por Babú, da pensão conce di da por esta Câmara, em Lei da autoril
do nobre vereador Gosé Bonifacio de Holanda Cavalcabti, qur por um oport~
n,o Projéto de Lei, transferiu a referida pensão pertencente a Babú para ..•
suas filhas s A Verba competente consta do Orçamento vigente e dai não e ri,!
tir razão para o não pag~ent0s

Sala das Sessôes, em 12 ,00 Agosto. & 1.•953

, E lias Gomes de 'Fre'i tas
ve re a dcr ,

11 Copia autentica conforme original "

M~Paes Barreto .
secretario arquivista
13 00 agos to de 1 .•953



Camara ftIuniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

Requerimento nº 17

Requeremos urgentes informaçôes ao Prefeito de Municipio, se em
cumprimento ao Projéto da lei aprovado par esta' Oâmar-a de Vereadores,re--
ferente à construção de uma ~onte ~ cimento armado sobre o rio Tapacurá...a 'I ,

na estrada que lig~ à vila de Apoti, no logar 1Íbis Ie ôe a ooste municipio,
na importancia cr$ •.100,000,00" da quota do imposto da rên da, referen-
te ao pr~sente e xercicio financeiro, importancia já recebi da pe 10 Prefeito
de Municipio8

..
Sala das Sessôes, em 12 de Agosto 00 1.953~

Elias Gomes de Freitas
veresor

"Aprovado por unanimidade"

" 'Copia autentica ccnf or-ms original If

, J fJPI/N1 \tba' ~%cwui::_
~~uro Paes Bar-ret e v

sçcretario arquivísta
13 de agosto da 18953'



Camara lWunicipal de Vereadorés da Vitória de Santo Antão- Pernambuco

Requerimento nº 18

RQ,queiro que ouvido o pâe nar í,o , seja pedido informaçôes ao ar , Prefei-
10 do Municipio ~ se o atual Matadouro Municipal, vai sofrer alguma a.Ltera-
~o, ou seja2 murar o referido Matadouro, pois já existe uma Lei pela qual
tem que Ser retirado daquele local o referido proprio municipal, aprovei-
tan da-se o terreno que se acha gran demente valorizado para ven der em lotes
em concorrencia publica, para e dificaçôes r-es í denc í.af e , sendo construido
out.r o em lagar já escolhido desde a gestão do saudoso Cel. Sebastião Car-

ne ira da Cunha.-
Sala das Sessôes, em 12 de agosto de 1.953.

, eJose Boní.f'ac í,o de HoLan da Cavalcanti
vereador

"Aprovado por unanimi dade"

"Copia autentica conforme originaltl

~óa~w>~
Muro Paes Barreto -

secretario arquivista
13 de agosto de 1.•953



Camara fy1unicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernambuco

R Requerimento nQ 14.

Requeremos ouvido o Plenario, sejam solicitadas urgentes informaçôes
ao Prefeito Manoel 00 Holan da, quanto à importancia dí.spen di da na reconstru··
,g,ão do calçamento da rua MeIo Verçosa, 'deven.do Ser minunciosa a informação e.
acompanhada dos Seus indispensaveis comprovantes de todas ae despesas.

Sal~ da,s SBssôse f em 12 de ag"'sto ia 1..953

Elias Gomes de Freitas
vereador

"Aprovado por unanimidade"

"Copia conforme original"

--.1,,;a....••.Va..uJu2 S~~ iaq V
1i:uro Paes Bar-re t c

. Secretario arquivis
13 da agosto dl 1.953



Camara f4unicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernatnbuco

Iecreto n2 150

A câmara Municipal ~ Verea.dores da Vitoria de Santo Antão, .,.l8creta
e Promulga. seguinte: -

Art. IA "" Fica revogada a Lei nD 36t(, de 4 de :3 de 1.953, no. que diz pespe!
10 a re dução de imposto e taxas das Ceramicas locais" vaI tan d01 a
Ser cebr-a do na base dDorçamento anterior, isto é'9 Telhas ~O cr$
tres cruzeiros por milheiros e tijolos 2,00 cruzeiros e taxa de
expediente 2,00 cr$.

Art~. 22 - Este decreto entrará em vigor na dat a de sua publicação, revogadal
as disposiçôes em contrario.

Sala das sessôes ,em 13 de agosto de 1.953".

a~. fA.rf.--: •••
dr., Osva!do Evaristo r

Presi d9

°lerman da Cunha Lima
~ secretario_~

a'il~.~~~~ I.A..- _

Severino Dionisio das Nev
22 secretario

,

',0;'.



..

Camara I\!unlcipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernambuco

Requerimento nQ~ .,

Requeremos seja encaminhado um veemente apelo ao Sr .• Prefeito do
Mu.,nicipio, no sentido' de determinar com a maior brevidade o prolongamento

'\ l' ~ "

da rê 00 de abastecimento dagua ate o fim da rua do' Area1, que atualmente -
somente abastece até a rua da Mangueira, sen do da maior imp'prtancia dit(\) -

#pr-ol ongamarrro ate a rua acima si tada •

•Sala das Ses sôes, em 13- de agosto de 1.953

(

! ~ •

E1ias Gomes de Freita.s
vere ador

"Copia conforme

Mauro Pa.es Barreto
secretario arquivis
17 de agasto de 1•.953

;i

\
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Camara 1Ylunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

Requerimento ng~

Requeremos ouvi do o Plenario, se ja fe i ta uma solicitação ao sr
Prefeito do Municipio, no sentido de ultimar com urgencia ,a planta do
terreno onde vae ser constrqido o Centro de Endemias, e remete-la im~
ffiatamente.

Sala das Sessôes, em 11 de agosto de 1.953"

Dilerman do da Cunha Lima
vereador'

"'Copia autentica conforme original"
(!

auro Paes Barreto
secretario arquivista
18 d3 agosto d3 1.•953

,:'<



Camara ,.,unicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernambucc

Requerimento n 21.-

Requeremos que o Presi dente da Mesa Se dirija ao e xmo, sr , dr .•
Secretario de Viação e Obras Publicas do Estado, afim deste informar
Se vae haver alguma alteração nas estradas que ligam Chã de Alegria
com Vitoria de$anto Antão e Gloria d3 Gol.tá, via Vitoria Recife •.

Sala das sessôes, em 17 de agosto de 1.953 •.

,.
Jose Bonifacio de HoLan da Cavalcanti

vereador' ;'

" Copia



Camara lWunielpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernambuco

Requerimento n~

Requeiro,ouvidQ o Plenario. que se oficie ao sr. Prefeito
do Municipio. solici tan dp informes urgentes sobre as razôes, de até o

•.• 111' .•presente momento nao terem colocadt;lJas placas a uma das rua abertas
à vila Cenira, e inauguradas, com o nome do saú doso poeta, escritor
é vitoriense Tei:xeira de Albuquerque .•

Sala das se s sêe s , em 17 00 agosto de 1.953.

•



Camara tyluniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

Requerimento nQ~

Requeremos urgentes informaçôes ao sr , Prete i to do Municipion!0
sentido da informar quanto gastou nos trabalhos recentemente feitos, em'
novas adptaçôas no predio da Pref~itura, cevendo a resposta. ser m:icmm:<ri:<XD:
minucioSa e acompanhada dos necessarios e in dispensaveis comprovantes das
despesas a que se refere o presente requerimento •.

S.$,la das aas aêes t em 18 de agosto de 1•.953•.

Elias Gomes & Freitas
vereador

"C0pia autentica conforme original"

Mauro Paes Barreto
Secretario arquivista
19 de agosto da 1.•953



-"

Gamara 1VIunlelpalde Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambueo

Requerimento n2 24/53

<,

, Requeiro que ouvido o Plenario desta Câmara de Vereadores
a titulo de informação e para esclaremãmtDto de um assunto da m~
lor 1mportancia para esta Câmara de Vereadores e de satisfaQão
ao Povo do Municipio, Seja indagado 40 sr. Pref'eit:oManoel' de
Holanda , quan~o dispende~ desde a sua posse a tê o dia 30 de
Setembro do ano de 1.953, nas viagens de automovel de ida e vol-
ia, diariamen~e, de Sua residenc1a situada a rua Martins Junior

a'Prefeitura local. vâce-versa.
lSala das sessôesJ em 16 de'outubro de 1.953.

Elia$ Gomes de Freitas
vereador

·Copiaautenticaconf~~~Ina1.
- 4fl..w<a ~eA 1)~ ro Paes Barreto .

secretario arquivista
19 de outubro de 1.953



Garoara rauntctpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambueo-

Requerimento n2-.l2.
Requeremos que, ouvido o Planario desta Câmara Municipal deVerea-

dores,e de acordo com o Art. nn 129, da Constituição do Estado de Pernam-
B,ueo, anctae IX, e a Lei 445, de 4 de Janeiro de 1.949, Organização Muni-
s.ipal_, sejam soliei tadas urgentes informaçôes ao sr. Prefeito do Municipio
sobre o que se segue, 80b pena pena de incorrer em crime responsabilidade.
a - Ein que o ar , Prefe.ito empregou a. verba destinada ao aumento da BARRA-

~EM-dePACAS,na importancia de or$.150.000,00.
b - Quanto a Pref~itura dispendeu eom a visita do Governador de são Paulo

a este Municipio, no dia 21 de Setembro do corrente, visto nada côn!~
iar sobre o assunto na CâmaraMunicipal,. .,

c ,•..' Quanto gastou o Sr. Prefeito do Município comAa feira remetidaaoI,ie-
clf~, deaconbe eenda à/Câmara Municipal, em quanto importou tald~spesa~ .

d - Quanto dispendeu o sr: Prefeito do Municipio até agora coma eonst:t;'ução
da Maternidade, quando consta já ter S.S. recebido para mais de C-I"$.
200.000,00, para tal serviço.

e - Em que S,S. empregou a verba destinada ao dentista da Vilva de Pirit~
ba,

f - Que foi feito da verba destinada a construçao da Rede de Esgoto da Vi-
I

!a_ de Pombos, ,na importancia de cr$.lO.OOO,OO.
g - Em que o sr. Prefeito gastou a verba de cr$.15.000,00, destina a cena-

1rução da variante no K. 1, da estrada de Lagos Dantas a Urubutinga.
h - Quais os motivos porque o sr-, Prefeito do Municipio ainda não vendeu

em hasta publica o terreno situado a rua Barão da Escada, fundos com
o predio n2 67 da rua Imperial.

:1 - O predio em que está localizada a Estação Telefonica, foi alugada, ar-
~endada ou doada a mesma Cia.

j - Quanto disnendeu a Prefeitura com o calça~ento da rua MeIo Verçosa, e!
!andp o me~moabatendo em varios pontos.

k - Em que S.S. gastou a verba destinada ao prolongamento da Rede Eletriea
do final da Ponte do Dique, até, a rua do Maranhão.

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 1.953
Osvaldo Evaristo da Cruz Gouveia.

ntica (!nfQrme origie.a1ft
. M>rtJo

Muro Paes Barreto
secretario arquivista
21 de 10 de 1.953



Camara lVIuniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernambuco
I

R 'E· Q tI E R I M E N T o A P t L- o - np 7.

Reqqeremos' que; ouv í do o Plenario desta. Câmara Municipal, seja dir!
gido um veemente apêlo aos srs. Secretario àe'Edu,;ação e Cultura e de Assi~
f.rtcía Social, no sentido que se/ja cre adoium serviço denta:..C'io no Grupo Esco-
lar "Dias Oar dos o'' e no Posto dê Higiene Esta.dual.

Sevcrino de Queiroz Pe dr-oz o
vereador

"Copia conforme or~~ . .

••~<AM&Q"ry.ó ~
Mauro Pae s Bar-re t

secretal~i arquivista

, .


