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Gamara lVIunicipaldé Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

INDICAÇÃOm2 1.

,(,

Os vere:aàoresque esta subscrevem, cientes de' que tramsi ta l'l~ Co-

lenda CâmaraFederal, um expediente de origem do Executivo Federal, propondo
, ' ,

• - .• : -' ",;. - ~.. -.. ~- '--> ;' - ~""~•.. t •.- '. -

q~e, ~untamente com outros Altos Orgaos Alm1n1strat1vo de oarater autarquico
.'

o~ p,a.raestatal passe. a figurar sob jurisdição do Ministerio da Justiça e

.égoeios Interiores, inclusive o Instituto de Geografia e Estatistica Sigla
1" .,.

I. B. G. E, instituição que manten convênio com este Municipio.
" '

Oonsiderando os inestimaveis serviços prestados ao paiz pelo I. B.
. ' , . - '1 .., ..•- .' .;-:_.';.;. '. j';: ~;.~:

G. E•• seus competentes e esforçados auxiliarest e sem dest.acar'otra.balho
' .. ,,'.~) . ," . . . 'r,~_'~:: .. :~ -.--:...~~.-~_'

, . "

. 'dêste ou:d.~quele Setêr ib~ea.no, sobre o trabalgo ingente realizado pelas'. ~
Agellcias de Estatistica e SeUSservidores •

.Oonsi,derando que. paasando p,ara a orbita administrativa, ,stritt;i-

!!ente Federal.' tódos os funcionarias, de I •• B. G•• E.passarão a Ser ~nquadra.-

dos' integralmente nos Estatutos dos FlIltcionarios Civis da União.-,
, ,

. . - _ ' - - . _ l'Considerando que, eSSa medida redundara consequentemente numares-

iruturação de vencimentos e, carg-os em prol dessa classe de abnegados S~Í"V'id.2

'tes das Agências Municipais de Estatist-lca.

Considerando tambemque a passagem de juriSdição do I. B." G,. E.
" , ,para o referido Ministerio, representara considerava1 economia para todos os

Municipios, alem de simplificar apropria orbita administrativa ibegeallla; ,
, , '

Considerando que, melhorara senSivelmente tedo o sistema estatisti:

,g,o nacional, conquanto seja um dos mais adiantados do mundo, já que a refex-l:

!a' proposta representa a pura e simples fecieraliz~9'ão' d,' t~d,O estrutura ib.!,
-.- ,, -'-'. :

g;eana; 'pr?pomos que" logo apos ouvido o Planario e sua devida aprovação, eS-
, ,

, :. . ; , . ~'. ~' . ,...., ' 'A-

ta Oâmaratransmita em O:ficio, , copia" desta proposiçao a Coienda CamaraFed.§

r.al solicitando a urgente aprovação da emenda encaminhada pelo Ex,e'cutivo 1e-
.eral.

Sala das Sessôes, 11 de Fevereiro de 1.954.

José Bonifaeio de Halanda Cavalcanti, Dilermando da Cunha Lima" José Manoel'
da costa, Severino de-Quelroz Pedrozo. _ "
"Copia autentica eo~~o1meor1 inal"" MMaallllrroooPaas Barreto - secretario tU"quj.v1~
!a. ....v..r~ ,~il~.. '



Oaro'ar'a' NIunlcipal de Vereadores da VitorIa de Santo Antão - Pernambuco

Requerimento nº 1.

Requeiro que, ouvido o Plenario, seja, oficiado ao sr , Prefeito dQ

Município," no' sentido de Ser posta em hasta publica, de acordo' ;ô~a Lei, ~~
~. ~ -; - '

Ji. .••~ :; ,

autorizaç,ão. .a -posse do terreno 10calizade entre a residencia do er , Serafin
"" .. ',"

Moura e à' ~'onstrução do Posto de Tracoma 'e Bouba, aito a rua Barão dá:.~~C:$.da

Sala d~'S'Sessá'es, em llde Fevereiro de 1.954.

Osvaldo Evaristo da ,Cruz Gouveia
vereador

\,

"Copia

_-~~~~~~LM uro ~aes Barreto
secretario arquivista

I ,

..
.,



Garoara NlunIeIpal de Vereadores da VitorIa de Santo Antão - Pernambueo

Requerimento n2 2~

,.

Requeiro, euvd.de Ó Plenario, seja enderec;ado ao sre Prefeito, um

oficio, afim de informar qua1s as ra.aôes que olevax"am até o present.e, não >

j dar cumpr'imento a Lei desta Casa, aprovada unanimemente, dando à umá dafJtr-ª
. r . '.

!,essas da Vila Cenira o nome do saudoso poeta e jornalista, e h1stotiadôr··

Teixeira de Albuquerque,'

Sala das Sessôes, em 11 de Fevereiro de 1.954

Osvaldo Evaristo da Cruz Gouveia
vereador

UCopia autentica conforme

\



Gamara lYIunlalpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

Réquerimento ni 3~

. »
t~~··

,~equerenos que, ouvido o l'lenario, seja convidado acompare'?.er.:.;~om

'- .,..

t ar '!digo" de faaer uma-
gularidad.es no serviço d'e distribuição dagua à população.

Sala das Sessôes, em11 de Fevereiro de 1.954.

Osvaldo 'Evaristo da Cruz GouveLa
vereador' - .



Garoara lVIunieipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambueo

Requerimento n2 4-.

Requeiro que, seja reclamado do sr. Fiscal Geral, comre~ação, ..~

fedentina que se sente ao passar pelo trecho.- compreendido entre a Farmacia
. -", ,.'

Miguel de Lagos e a Casa Tavares, si tuadana princip91 rua desta cidade s.ou
. ,. '!,.:::<:.

sejja a Rua Barão do Rio Branco" Que'seja finalmente comurgencia possivel .,
',o «Ó: '>".

faaer desaparecer esta fedentina por todos reclamada.

Sala das Sessôes, em 12 de Fev~reiro de 1.954
-. ~-~,

. -"- ~'". .
Jose Bonif'acio' de Ho1anda Cavale-anti

vereador

"Copia autentica conforme original "

~Nz%e~~



>•.",
" Gamara ~unieipat, de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambueo

Requerimento n2 5.

.., .

RequeremQS urgentes iní'ormaqôes ao Prefeito Manoel de HolantÜt~' lmO

sentido de informar
.. '. ';.'

to da rua Alexandre- .

,
("i ,I

porque motivo ainda não iniciou a construQão do eal~ame~
:. . ,.:: Ê'{t' ~~~,<:,

Luna de~a cidade, cuja ~erb~ consta no orçamento ,>i~l
-. .. ~~~):VZ·~.{~7'

v

Sala das $essôes, em 12 de Fevereiro de 1.954

Elias Gomes de Freitas
veread0r

"Copia autentica conforme originallt

.~_t....S$~
ãuro Paes Bái'fi(õ

secretario arquivista
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Garoara 1Wunlcipalde Vereadores da Vitoria de Santo Antão -Pernambuco

R'q.l'imento ni 6.

Requeiro que, ouvido o Plenar10, seja. solicita.das as segu1ntes~,\lfg.!l

.. 1es1nformaçôes ae SI' •• Prefeito do Município.

'1 - Quais as ra.zões que levaram o Prefeito a: não' p~eetJeher até hoj'e ,i~(l,O
• ~ • :.'"C:

de ~neon:r'~ à Lei, o:cargo de FiScal Gera.l ? s..;;')i~~,~f.
,2 - Qu.anto esta o tesoureiro da Prefe i tura percebendo, dos cO,fres ,p,~l?_l'~l:OS~ , '.. <.. .' _. -.-;,~- ,-- >'~:~:>~">~':~'_,:~/~:1~'~-"

cOlRogratifica9ào pela aeumulaoao do oargo de Diretor da. Flscal~~~:~"
. , " ' ..;"""""~«'.'e p'Ej:t<l~aJ. ver~a esta ,sendo feito o pagamento <ia referida patif1e~9~O?

, - QuÍUs 'os mot1'tos d'e se eneontrarem pOl." mais de trinta dias .~o~\.$
d:',te~ra sobre o leito das ruas, 1rrt~rC)m,ettdo o transito ? /.\;;;~

'4 - Qua1$ éS motiv$s das ruas estarem 1rrtral'lSii;aveis p,ara v,1eul(,)s" ..!t',
, ••~ ',:t.

dos peles buraees ? '
- Porque eXistem ba:tracas de taboas em ruas, comO seje.,o Largoda}B$irai;ã.

e a. rua Primitivo de Miranda ?,- .': . , ". ;~~-: ..-QJ1a1S os motivos da Prefei t-ur,Q1'l$.0 fazer remover. os mOirlh$$ deealdo' de
i, i,' ~~~. e~~s~en~es, ~I:l,'~'aça da Randeiraapós àe ~~1ra.s ?
...•Qua.n1los fiscais existem na Prefeitura e quál a,zo~a de serviçoc;1e'~:~~a

um"'"
~' Já' m~dou:" sz, Prefeito 'efetuar o pagament0 âb Abono de Natal votado

pe 1a Câmara Municip aL ? "~ L

- A quanto monta,a divida da befeitura ,ara, aea-a ·e1a•• Pirapàmà, próve-
r>

,~'n'iênte .de' varies mêses' de' 'cQnsumoPublico?- .

10 - Qu'ais' as' razõeS da Pr'efeitura está d-ev'endo 8 íhéses 'aos Institutos, pre-
, 1udieando aos funcion.arios que tee_m ~eees1dade d:os mesmó~, ?

Sala das Sessôes; em 15 de Fevereiro' de 1.954 •.

Osvaldo Evaristo da Cruz Gouveia
'V'eread·or



Gamara lVIunicipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão ~ Pernambuco

Reqwerimente 02 7..

Re'queremes que, Ollvido Q Plenaria desta Casa, ,sejam soliQitas urgentes.
in.formatgôes ao Prete ito do J.funioipio.~ nO sentid.e' de"exo,liear eGin,seRr~."a
em que .se baseia aua se,nhoria parâ i'namdu- cobrar qualquer lmportancia, prin-
S!ipalment'e cl'$,lOO,OO,para desélítupiro encanamento das eaaas reSidenoi~s;,
dos 1nqu111~·os .ou proprie-tarios •. quando todo mundo sabe, que o en1up1mEii~o
# . ..~'

e provoe,adop.ela .Pretei tUl'"2z, qué Vem fornec~ndo 8&uac~m ce~ca d,e,ci.co;~~:ta.
~ por cento de ferugem aOS cOD·sumidores alem de outras impurezas à sa'itd-e~~;.,ffi;-. . - "~. -

povo.

Sala das $essôes, em 15 de Fevereito de 1.954 ..

Elias Gomes de Freitas
ve~eador

-, , .'

"Copia autentica conforme originallf

Hauro Paes Barrete'
,seçretariO .a.rquivi.S"ta



Ga.mara lVlunielpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambueo, '.

Indicação nt..lz
.,

;:~ -.

Os vereadores abaiXo assinados requerem que, ouvida a Casa, seja en-

deraçada ao sr. Prefeito uma indicação no sentidó :de ser examinada pel~ -

Poder EXecutivo a possibilidade do Munic1pio co~trair um emprestimo \coa
i r

WÍl estabe.lecimento de credito do nosso Munieipio",- ',?u Caixa E.conomieaJ!'ede-
;....... . .. .'

!eral, Banco do :Brasil ou Instituto de Pensoes e, Âposentador~aa, de .1mpór-

.tancia l'1ecessaria para a éxecução das seguintes ~"obras e melhoramentos~ç~
:: .:~'

.' Nova !d-utora' da :Barragemde Pacas ao Reservatorio. - aonstrução do. AC}oUsue

e Matadouro Modelo. - Obras de Sanéamento da C1d8de. Podendo esteemp.~~s-
" ~-'.' ,:.'.

,'-<~;:;'f :K'.-,',·,S"<.

!imó ser feito pelo prazo de 10 ou 15 anos 11 divididos· em'-pagamento~'~it;i:
_.~~·~~fi-::-~-;,~~'

. . !!estrais ou .utra qualquer modalidade' qu~ vt:!nha satisfazer aabas as partes

Sala· das Sessôes, em·.22de Fevereiro de 1.954.

,·$ever1no das Neves Juniar.
(

.;

Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

'-' !,; .'"...: :

.! ,

y'



Garoara f«unlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

Requerimenton2 8'

.'" . - Requeremos que, cumpridas as formalidades do Regimento desta Cas~
sejam SOlicitadas urgentes in:fo:rma,çôes ao, Pref~~to Manoel De Holan.da Ca.yal

,2an.ti,;'ft0 JiJent1do de- explie:aI' a esta digna, Casa''''de Repre_rltant~s do ~q~p,
- -, - . ~""~'. .'

. po:rqu~,! at; agora Sua ·senh3ria ainda não .inl-c1-ol1como era de eua obrig~ç~o;,
- .... '. :;:,~".:." .. -,", ;., -',

.a .cons tr-uçâc de. Ponte. de cimento armado sobr~ e rio 1apaeur;a,. na 'e8tr;adi!. - - '- . ~~

que liga Vitoria a Vila de Apoti, no log~ ~enominado "Dois L.ôe~", dj~~~
. ;.,.; ::-;

Hunif,::1pio,uma vez que existe uma;trei autorizando .0 sr. Prefeito a eo~~tZ:!1
- , ~ _ ~ ~-_'~~~r

s.,ão~4a.citada Pinte e. a verba necess;a.ria,·acons.trução, cons~ado ~:t:,çr:i#l~ª~o-' -. >--.-:~~,;~:-
p~a 1,.~64.. '....X:f?~~{:.
-Sala .das $essôés,' 22-de Jeverei:tode 1•.95A,. ,.'

E11as GomeS de Fre'ftas
/

. ·verea.dor

"Copia .autenticaéonforro.e original"
. .. ,í.&fcuw; lua ~~

Mauro Paes Barreto
Secretario arquivista
25-2-54



Gamara lVIunlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

Requerimento nQ~

-
Requeremos cumpridas as formalidades regimentai.s, sejam sGlicita~1ilS

por esta Ilustre Câmara de Vereadores, urgentes i~formaçôes ao Pref~lto do

Municipie, no sentido de esclarecer porque até a,gora não cumpriu a obI'~ga-

~ão constitucional, proveniente da Lei ordinaria, relatimente à conatl';tição
.. ..:. .

de calçamento da Vila de"lro~\Jos, cuja importancai de cr$.150.000,OO,,>consta

do Orçamento para 1.954, e até agora o sz-, Manoel d@ HoLanda ainda nã_()."){lO-
~ -t'~~"'--

!,eu uma'palha neste sentido~'

Sala daS; Sessôes, em 23 de Fevereiro de 1..954"

Elias Gomesde Freitas
vereador . ,

~J.~~-.:'

"Copia autentica conforme original". tê. .~. ~'~ ~Jl(!kVH~"
..... aur~ Paes Barre-'to ..

secretario arquivista
25-2-1.'354

~/
':.[ ... ' ,..



Gamara ~unlclpal de, Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambueo

, querimento Di. 10/54.l,.••.

elevaçã.o alarmante dos generos de primeira nece,ssf(hl-
demais utilidades:

'r-
\Oonsideran o que, com a

, ,

hojé em dia ao classe dos servidóres publicas municipais e'k
ta. mai$ saeri:f'iea.da, ta fortementé atingida pela elevaê}~o se.

'~':':: ~;
are cresoente Elos preçOs:

Oonside~ando que: torna-se praticamente impossível ao funcionar'ie
!.icipal, mamter a sllbsistencla de sua familia e
2endentes:

o aumento eencedido a pouco maiá' de um ano, aumento r'i4;~iu,.•.;
10, em nada minorou ta. si tuàção rllitiva e de pe,nl1ria,d/€)~~~,'
atuais servidoreS munic.ipa1$: <;.i

pUb,ltc0.1fi-.-
detirais,(i~'~.:

. ,':';'3-.~" '

'?~:~;
~r_ ::..;~ _

, ConSiderando que:

•

•

'.;/

Considerando que: existe em sua maioria, :funcionarias com p-rol-e nwnerosa',~it
bende salario ou vencimentos, cem por cento infe*iorao~fattl\
- . - --,:'0-': ",_f':":::'.' ~I

aI padrão de vida, quando todoS os diaEl os g~ner'O~~d;e>·:l1~'"
, _ _ , .;~ -.---::;';--::

meira ne'ceS'si.daàesobem assustti,doramente, inclusiv.e f~mãeii- '~'

e casa para mor-adia:
Considerando que: é da toda imperiosa necessidade se faZaT um reajust!lfJlente

em bases dignas para eS$amesm~ classe que representa e ];JU!
lentaculo das finanças municipais:

Re,.eire:
Que, .ouvido o Plenaria desta Casa, seja ender,.çado ao sr , Prefeit'odo MUA·foi-

-;~'E,io um veeme'nte e angus'tioso &.pêlO, ,ara que S~ .$. depois dos estudos een'ven!, . , "• ~ntes, remete. a Oâmara Municipal, ate o dia 30 do corrente. uma mensagé-lD $011-
~1.tandoa abertura ,do credito necessario, a fim de fa.zer:face ao aume.n,to d0S
:funcionarias publiCéS municipais ,deste Municipioaté' 40%, oomeçando o mesm()a
vigorara partir do dia l~ 4a Abril de 1.954.

])r. Osvaldo Evaristo da Cruz Gou'leia
vereador

, ·Copia con:for ••• ori~'
~ ,+'ocp (cprc! 0 ,aura Paea Barret ' 'I
Secretarie arquivista, .

10-3-18954


