
Caroara fylunieipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - PerfiambuGó

Recite Pe

. ,

Vitoria Santo Antão - 11-2-1.955

Despacho nº 6155

Governador Cordeiro de Farias
Pa1acio Governo

Tenho honra comunicar-vos ree1~içio ontem realizada sessão ordinaria Câmara
Municipal vg ficando assim ciDstituida : Presidente Osvaldo Evaristo Cruz
Gouveia - ~~ce Presidente Esperidiio Vieira Sandres - lº secretario Dilermando
Cunha Lima - 29 secretario JO-sé Bonifacio Holanda Cavalcanti - respectivamente

,
Partido Libertador - Social Democratico e Trabalhis'ta Brasileiro pt

,.....". '~>Ji

Atenciosamente ~'- ,/

~

r/ . "__/:7
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/J /J rr , ..
/ I./ /Lí#.: ...:.~::'.:;.:'-:-:'.~.,...

~I ~~:'Õ~ValdO Evaristo Gou;;i~·
I Presidente Câm a .nicipa1



COPIA

itoria Zanto . tão. 16-2-1.955

Garoara ~unlcipal de Vereadores da Vitória de Santo

/
edação Jornal f,~/ ).:>.r/ejI- -e

• ecife "l-e

âmara. niei a Vitoria S~ to tão a eovou a r-e uenmcnto ver ti ar
r. Osval o 'va!."isto9ruz ~ouveia voto pro:fundo eZ$r prematuro des.....,

"sta . ~ral Vasc~nee 3.Rareei uen o jo

a••••••• ~•••••••
,....~.............

ile mando~'nha Lima
19 f"cretario

, ,

r

. ,



Comára I~~unicipãlde V(r:e~dores de Vitória de S~nto Antdo-Pemambuco

DeSpacho nº 12/55

Vitoria Santo Antão - 17-2-1 .•955

Diretor Imprensa Oficial

Recife .:-\"

De ordem sr. Presidente Câmara Municipal. solicito vo sas provi~encias entido

informar esta Câmara Se numerario referente assinatura Diario Ofio'ial já foi

depositado tesouraria eSse Orgio Oficial vg ou S~ até presente data funoiona-

.tio portador Ilencionado numerario está posse recibo assinaturas jornais ptc

Saudações

'" -•• -~.......... li •••••••••••

auro Paes Barreto ~
secretario arquivista

a,



COPIA'

Garoara rtIunlclpal de Vereadores da Vitória de Santo

-Despaehó nº ll-~t%tii

Vitoria santo Antão - 17-2-1.955

'.Cel. José Jaaquim <i~ SUv,a "
Cj.dade

'f

,Pernarobuco
J

. "

, "

"

. ...
Em meu nome e' demais vereadores agradeço tel.egrama eongratu1açoes grande

Il••••••• -•.••••••••••• • ••••• •• •• ••~• .# .. · · ·
Dr. Osvaldo Evaristo Cruz Gouveia

Presidente Câmara,,'Municipal

vi toria alcançada quando ree1ei.c;ão Mesa Câmara.

Abraços

rÓ,
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COPIA

".

eamare wunlclpal de Vereadores da . Vitória de Santo Antão - Pernambuco

Conego Amerie0 Pita

Vitoria ~anto Antão 19-2-1.955

:Despacho n2 55

..
,

, "

Cidade

Câmàra Municipal sua unanimidade aprovou voto f.elícidades autoria vereador'. :

18.

José'·Bonífacio transcurso data natalícia, fazendo constar ata trabalhos. dia



Gamara fJlunlclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão, _Pernambuco

j".
COPIA

Cidade

Deputado Silva Filho

Câmàra Municipal sessão ontem realizada aprovou sua una imidide requerimento

autoria vereador Jos~ da Costa veto congratulaQôes pelo "transcurso.Bodas de

Prata, fazendo constar ata trabalhos.



/ COPIA

, .
Caroara raunlelpal de Vereadores da' Vitória de Santo Antão Pernambuco

........... :.\,.

Presfate Câm~ra Municip 1 Ribeirão
\ \'

Vitoria Santo Antão 1-3-1~955

Ribeirão Pe
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\ ~ ...

, \ \
\ ..

Municipio. •

,



T

Cõm6Ta Municipal de Vereadores dt'l Vitória de Sl'into ,Antão-Pern~m6uco

Presidente Câi'llra

Ribeirão Pe

Despacho 0215/55

Vitoria de Santo Antão - 29-3-55

.Resposta vosso oficio tenhe honr informar-vos MuniOipio Vitoria S&.l'lto
aamão será representado nobres vereadores José Bonifacio de Holanda
Cavalcanti e Severino Dionisio das Neves Junior pt

saun9«.i -: ..»: '.',."/1 L . 1-, // -r : "
a•......•........... .,..... -41/. ~. •••••••• • .~:~

Dr. Osvaldo Evarist /C z Gouveia
Presidente Câma Municipal

...

.~\.
\'.



congratula-se vosaencia pelo lançamento candidatura pernambucano Dr.
~telvino Lins Presidencia Republica eleiçôes proximo dia 3 de Outubro, a
quem hipotecam ~estrita solidariedadeo

Saudaçôes
Esperidião Vieira Sandres - Neves Juniar - Antonio Alves Lorena - Severino
Queiroz Pêdrozo - José Manoel da Costa'" Didimo Alvares dos Prazeres - José
Bonifacio - Antonio Marinho Pontes.

Cdmerô /\~unicipdl de Veresdores da V;tório de Santo Antão.Pernambu~o

Despacho nO 16/55

Vitoria Santo Antão 27-5-55

General Cordeiro de
Palaeio Governo
Recife Pe

1/
1/aas -nados

.,;.-;: 0 ••

câmara Municipal Vitoria Santo Antão, por seu' membroa abaixo

" '. ~" '.

'i'~

)
I
I
I

a.e ••..•••••••• • • • ••• • • • • • • • • • ••• • •••• e;Dr. Osvaldo Evaris to C. GouveiaPresidente Câmara,Municipal

..
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Ceffióra I~ unicipel de V ereedores da Vitória de Sonto A ntão- Pernambuco

Despacho nQ__ ~1=8~/~5_5_

Vitoria Santo Antio 20-6-1.955

Reoife Pe.
Cel.. Secretario da Segurança Publica

Tenho honra co un1c r-vos qu a Câmara Municipal deste l~nicipio aprovou sua
. -

unanimidade vo~o aplausos e confiança serviços prestados pelo Ca? Joso Don te
a. frente delegacia local vg eo l.í.c ítando tambem fosse pedida sua_permanencia

Vitoria Santo Antio quando pODulação sente-se garantida sua liberdade extendp.!

ae .

.§8 dita garantia familias.

Dr. Osvaldo Evar-isto Cruz Gouveia
Presid ente Câmara f.funicipal

o, ••



COPIA

camare ~unlcipal de Vereadores da . Vitória de Santo Antão - Pernambuco

Te1e~ma nº 25/55
Vitoria Santo Antão 16-11-955

Presidente Nereu Ramos

Pa1acio Catete
Rio de Janeiro

dâmara Vereadores Viteria Santo Antão a requqrimento vereador" Dr. Osvaldo.

Evaristo Cruz'Gouveia congratula-se vossencia pela posse destinos nação
~.

, ~Sileira mo~ento indecisão legalidade principios democraticss.

, t A/ ,{ Atenciosas aaudaço ee .
I \! \.
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é1 •••••••••••••••••••••••••••••••••• - •••Jose Bon í f aeí.ode Ho1anda Cavalcanti
Presidente Câ.mara Municipal

.....



COPIA

. Garoara ~unlclpal· de Vereadores da llitória de Santo Antão - Pernambuco

DeslJacho n 27/55
29-12-55

Padre Juarez Ga1vio . '

.Câmara. Hunicipal agradece -ilustre. sacerdote mensa.gem passagem natal desejando

ao mesmo tempo prosperidad.es no decorrer alie de 1.956.,

a:r.,JHHI-*********-X-***********·.************·
José Bonifacio -Holanda ·Ca.va1eanti

Presidente Oâmárà Municipal
" .

..

. .



COPIA

cemare wunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco

Despacho nQ 26/55

29-12-55

Joaé Herminio da 'Silva
, I

.Casasão José Aº58
AvenidaCajangá - Recife

Agradeço e retribou em meu nome e demais vereadores v.tos feliz Nat 1 e

prospero, ano 1956.

, J . a**********************~~***·*.j(·******,******'José Bonitacio E.olanda~Cavalcanti
Presidente Caroara Municipal'



COPIA

camare \YIunlcipal de Vereadores da 'Vitória de Santo Ant~o Pernambuco

) ,

- ~~V:u' s.:r,=r)",,:~...,&..(M.â 8.?-tJ' i',,"c. r.
~Cc.\?c.. e..U:> \~,tr: ~q

Recife Pe

,Tenhe b.nra comunicar-ves que' Câmara Municipal este Municipio ontem reunida

empossou cargo Prefeito perante autoridades civ1.s militares .e povo' em.geral. ' '

Cel. José Joaquim da Silva, vereadores 'eleites 3 de outubro, ficando Mesa

Peder Legislativo assim consti tuida: - José Bonif'ac~o Rolandà Cavalcanti -
,presidente. Severino QUeirez Pedroze viee presidente. Severino Carneiro da
Cunha lº secretario e Juarez Candido Carneiro 22 secretarie.

Atenciesas saudaçôes.

&l_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
José Benifacio de Bolarida Cavalvanti
Presidente Câmara Municipal

"1

, "



COPIA

Gamara 1Wuniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

_f}7 <:';y>,,:~()'1- ~.:6 e-.
./'t) ~)\ ~~.

Tenh ,honra c municar v. excia. q~e ca ara lif\1nicipaf~mapr vou por sua unani-
midade v.~ a laus s pela atuação brilhante cem qUe deseMp'Dhando deliead
fun ão Capitçai J sus Jardim frente ãe1eacia P 1101a nicipi.

A e ai se. ente

.y)~.~~~,
Severin ~arneir da Cunha

12 secre'tari



COPIA

•

\ '
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Garoara ~unicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco

Pr'eside~te Assembléia Estadual

Recife Pe

câmara Vereadares Vitoria Santo Antão..solici ta. interferenc.ia ill.!'stres

deputados junto MinistE'lrio Agrli~ultura sentido n,io ser' transferida para
.c

éidade Escada Escola Rural Domest~ca quândo' sua tran'sferencia ,causará

este Municipio enorme prejuizo erisin~rural, dOmeu.ti o,P~

saudaçôes ~& ~W./v.O! ..... ~.. ~
Dr. 'Osvaldo' Ev p-~ o Cruz Gouveia

Presiden Amara-Municipal
••••••••
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COPIA •

camare ~untcipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco

,.
. ~~_ c,JlO'lt.. &,~'".

5,ee,)( e, e...:.c ~ o<v-Vt '"-<',

Recife Pe

Tenho hn~a c'omunicar-ves que Câmara r'1t1nicipal este t4.unicipio on:tp.mreunida
empossOu éargd Prefeito perante autoridades civis militares .8 povo em geral
Cel. José -Joaquí.n da Silva.. vereadores eleit.es '3 de outubro, 'ficando r-iesa
Poder Le~isl tivo assim constituida-: .~ José Bonjfacio H~landa Cavalcanti -
presidente. ,Severino ~ueiroz Pedroz vice presidente. Severino arneiro da

.Cunha lº secretario e Juarez OandLdo arneiro 22 secretario.

/ .

Atenciosas saudaçôes. ,

~::.~~:*.~?f~(i l~Ja:;p.:
Jose Don1fac1o de Holanda Cavalvant1
.Presidente Câm~a Municipal

.'

'.
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.,

esmera lWunlaipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão -,. Pernambuco

Governador Estado

Palacio Governo

Recifé Pe

câmara Muni-ci,pal apela indermedio vossencia inderceder junto Ministeri9
..

Agricultura permanencia esta cidade Escola .Rural Domeséica em vias à~r

transferida Escada causando grandes prejuizes educação rural domestica

Vitoria Santo Antão pt

Saudaçôes

1S o.Cruz Guoveia
C~ ar'a Municipal

.. ",.



•

camare !YIuóicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão. Pernambuco

COPIA

\).

Dro ~1lton Beleza

Ministerio.Agrioultura

Rio de .Janeiro .•

câmara Munioipal Vitoria Santo Antão sem dis~inção cor partidaria selioita
,

vossemoia permanenoia este Municipio Esoola Rural DOMestica quando sua 1:rans-, .

'/ .!erénoiá. trará grandes prejuizos eduoaçã.o d0mestica ruràl esta ;cidade pt

Atenoiosamente

. .. tJ)r~.&/~..'.
Dr. Osvaldo Ev.arist

Presidente CA ar

........

..
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Camara ~t1niclpal de VereadoreS da Vitória de Santo Antãó- Pern·ambuad

Despacho nill/55

..•..
~adas acordo contrato BIUIicipto sã"empresa ptpt apesar con1ratQ 1eo-

cem1$sie ve'reado~es t ~1ca:r;te ~nic1pl0 Escada acho.-se pri ad~

, 111& publica. ti par'ttcular csrea ''1&''1'0 418$ afim pode%,'tOllal' _didas

I :Dr. Osvaldo .aristo cruz &ou i .
Pres1d ente C'" I'lieipal


