
CdmtYd fv~unlcipdl de Vereadores dd VitórL~ de Sdnto ,~ntão-Pernc)mbuco

REQUERIMENTO nR~

Requeiro que, cumprida.s sa formalidades regimentais, :sejam 8011-

~itadas as urgent S informaQôes do Prefeito Municipal:

l~ - Por que ainda nio iniciou o calç~mentó da rua'Alexandre Luna
e da rua do C'omarcio d Vila de Pombos, cuja Lei 'existe e a verba oonsta -
dó Orc)a:mento:

2Q - Por que o Prefeito ainda n-o iniciou os trabalhos do 08418-
mento da Avenid José Rutino.
Sala das sessôes. em 10 d 2 de l.~55.

Elias Gomes de FreLtas
Vereador

Copia conforme original

Mauro Paes Barreto
secretario ar uivista
11 de Fevereiro de 1955



-

Côm6fd ~~unicipdl de"Vereódores d~ Vitória de Santo l~ntão-Pern~m6uco

REQUERD·CNTO nê 3/55

Requeiro que" cumn!'id~s as formalidades regimel'lt.als, S9Jàin $'01i01-

.!adas;. urgentes inferUiaeôes, aó sré Frefei to do Múnicipio, rele.tivá.mente Si

atitude lnexplicave'l de sua. senhoria, mandando estender Ia: ll"êde de. abasteci-

mento daguá á Vila. Sant' Inaeiof quand o casas ali não exist'em e seUmà ou

outra· existe, não se justifica a medida, uma VeZ que O centro da cidade e

Seus bairros 'estio passando as ais sérias privaçôes pela falta do prêeio o
.liquido.

ASala das sesso~e~ em 11 de 2 de 1.q55

Elias Gomes de Freitas
vereador

Copia conforme orig'i na1

I"1auTo Faes Barreto
secretario arquivista
12 de Fevereiro de 1.955



Cernere I\~unicipalde Vereadores de Vitória de Sónto I~ntão-Pernambuco

Requeremos que, ouvido o PLenar-í o , seja enoaminhado a S. Exoia .•

0, ar , General Governador do Estado, um vp.ernentt=! apêlo no 8en,tido de que S.

EXcia. conceda aoG1n'asio r4unioi pal ,.de Agosto e ao Colegio N .•S .•de, Graça
, , . r t

igual numero de Bolsas Esoolares que foram concedidas ao Ginasio de L~mo_ei-

1:0 e São José, em Ns,zare, da Mata.
•• " IConsiderando que o nosso povo e pobre "digo" Municipio e pobre" o

tlOS80 povo d tapee de parcas e raqui ticas rendas, privando deSse modo a 3,u-

ventuda "de ter educaçãc mais regular e que não devemos ficar, nesta mat-eria

inferior a outros munioipios, é que fazemos este apêlo a s. Exoia o ar.Go-
,!.ernador, artteoipando a Certeza de que nosso apêlo, justo por todos os mot,i

1°8, e qu visa a maoir desenvolvimento cultural da nossa mocidade, merece-
~á acolhida de S. Exaia.
S'ala das Sessôe da C"amara Municipal de Vereaderes da Vitoria de Santo

Antão, em 11 de Fevreiro de 1.955.

Severino Dionisio das Neves Juniar
Vereador

"Copia confor original"

Mauro Pae8 Barreto
Secretario Arquivista

l2~2-l.955



COPIA

cemare N!unlcipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco

Requerimento' l)º 6/55

,
.,
.;;;. Requeremos que, seja solicitada informação ao Prefeito Manoel de Hó-

-
, l,anda, no sentido de declarar por que mo;ti\foa Prefeitura vem'deixando- ~no

j ,

mais completo abandono o calçamento üas nossas principais rua$, c~moaejam:
-Imperial, Fernandes Vieira, P~àça-Diogo Braga, 'Prac;& D.· Lui,'z de Brito, , túa

. Rui Barbosa, Barão da Escada é finalmente o calçamen:to da Casa 'd.os ~.,bres

até o Posto de Class~fieaQão' de Algod-o.
Saladas sessôes, a, 14 de Feve+eiro de 1.955

... ';,:.'
., I

Elias'Gomes de Freitas
vereador

..



COPIA

üamera wuntcipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

Requerimento nº 5155

Reuqeiro ouvido ri planario que, seja solicitado ao sr. Diretor do
D. M. E. com a maxi a brevidad-e as seguintes informaçôes:

iº - Em que condiçô~s~ de instalação se~ncontra a escola de ensi~o
primario localizada no lugar Miringabas.

-! '

2º - Se a refp-rida escola está funcionando r,egularmente •.se ha 1nte~
rRção e qual o motivo.

3Q - Qual o numero d~ alunos matriculados e a frequenc1a diaria dos
ae saes ,

Sala das sessôes, em 15 de Fevereiro "de 1.955.

Severino Dionisio das Neves Junior
vereador

, "

•



camare lYIunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão ~ernambuco

nCo~~ conferme original"

- -, Requerimento n2 7í5S

Reuqrem08 ;que cumpridasBs fó'rmalidad~s regimentais, se,ja solicita-

'!a ',urgerl'te 1nformaqão ao Prefeito d'o Munieiplo; !'lê' sentido· de 'explicar POF':"
, -, I ,-

,Que:llâ'o foram iniciadas as aulas da Escola Mt1l'1icipalrlumero 51. l~ealizad;.an,

lugar Miringabas deste Municipfo, quando é 'certo que a~ eseol.as Mun1'ciptds,
, .

. foram reaberl s no presente ano letivo desd-e o. aia primeiro de, :f'evereiro' e-

já. são decorridoa mais de qui2e dia, e a professorâ 'da citada esc01all\Ulíci-.
Ral nº 51, encontr - e, fechada com enormes prejui~os para toda a populaçãó
de- Miri'ngabas, d~vendo o Pl"e;.eeito pelo meios competentes

. lidada determinar a professora para a mesma. escola.

com a maior bre-

Sala' das sessôes, em16 de fev-ereiro de 1.955.

Elias Gémesde Fréita~ .
vereado~ '"

1.,'--' (~<



Camua I~unicipal de Vereadores d~ Vitória de Santo Antão-Pernambuco

RE:lUERIMENTO nQ a/55

REQUEIRO que, de ois de ouvido o Plenario seja endereQado ao Dr. La-

~l Sampaio digl'lo Secretario de Viação e Ooras Publicas, um ofioio, fazendo um ,

veemente a.l'êlo desta Ca ara. Municipal, 8ft de S~S. Das distribuigôeSl daeiler'"

gia de Paulo Afonso, ja comtemplndo o Municipio da Vitoria de Santo An'tció.•

Pelas condiQô SI geografie
:;;~::~.

em que se ach situado este Municipio,ofe-

l:eee vánta. sna a qu•..lquer indu tr1a que quaí ra explorar nesta cidade .•

lala das sessôes. 17 de fevereiro de 1.955e
:!:..a. -.

José 'oífifacio de HoLanda Cavaloanti
vereador

.IICopia autentica conforme,(
~auro Paes Barreto

secretario arquivista
18 ..• 2 - 1.955

,/



COPIA."

R E QUE R I M E N -T O nQ' 9/55

Garoara N}unlclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernarobuco

Requeremos que, cumpridas as formãlidades régi me~ta.is" e depois
de apr-ovade o prpsente re u rimento, ~ Mesa desta Câmara d'e Yereadores,fa-

,Ç,aum 'apêlo ao nobre Deputado Federal j\maury Pedro~a, no sentido dê apret;H~n..;.

. tar um Proj~to de Lei ou consignar no Orçamento para o. sxer-eí cí.o de 1,.956,
, ,

um auxilio na importancia· de cr .600.000.,OO,-.para a.umentar.â BA RAGEH DE
~ACAS. que abastece dagua a população deste Municipio, transmitinQo-seo a-
R~lo ao ilustre representante do povo pernambucano na C~mara Federal, atra-
~ez de um despacho telegrafico.
Sala das seSsôes da câmara 'Municipal de Vereadores da Vitoria.de Santo Antão
em 16 de Maio de 1.955.

--------~~--~------~--:--------------Elias Gomes de Freitas
Vereádor

/ .

"Copia autentica conforme original", . .

~<&o ~c.-a Y$QlZ&{r;
".' .( .

"



• Hauro Paes Bar~'&!~ra lYIunlclpal de Vereadores da Vitória de SantoA.ntãosecretario ar1uivista
18 de ~4aiodeI. 955

Pernambuco

•
\, - -ÓrÓr-

"

0ntica conform ori ioa.!"

~equeremo8, ouvido o planaria, qUe Se dirija ao sr~,.,:rrefe:ito do Municipi

no' sentido de ser ,cum~rida 8. Lei _que re,gilla o" salario -minimo" com a conceasâo da..
f~rias regulamentares.

Sal das sessôes da Câmara }·1unicipal 14unicipaJ. de Vereadores da Vitoria,

ti e sari'to '1tão t em 17 de io de 1.955

'..
Jos~ Manoel,da CGs~a

,Vereaodr

"Cpoia autentica confor,me ori inal rr

.' ,~""""R $Clo&' a~.uro Paes Barreto
, secretario arauivista

18 d mo de t.'955

"



Camara ~unicjpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão~ Pernamjuee

R li! QUE R I 11 E N T o n2-4-1---

'. :> ~~.;;:}- - -~~

Requeiro que, depois de ouvi.do • plenarie, ~eja solicitado do sr , Pre-
,

!:.eito urgentes medidas jl1nto a Fiscalização do Municipio, no s6nt-id0 de ser

, feehad9 um pert"o. fundos com a rua Dr. Josê de Barros, entrada :pela rua 13a-
e!t ' .•. •

,rao da Esca.da, onde depois das 18 horas elementos de' cond'uta baixa, trQAsfer-

,!ia e beco existente ne local para atos ind ecorosos, .verilade ir.o atentado a mo-

za1 publica •

..•Sala das sessGes, em 23 de Agoste d", 1.955"

Severino Pedrozo__-_~vered-or

,,



Req~eiro ue seja endere~ado ae Fxmo. Sr. Seoretario de Int ri r d

do Estado~ para que seja retirada a Cadeia Publica l_cal. localieada a rua

Sal das s~8s~eSt em 11 de utubro de 1.955

,Jese B0oifacio de HoLanda Cava.lcan"U.
vereaqer

riginal fI

I



RequeirG que, depis de uvid o Plenarie desta Cârna~a de Vereadores.

seja qndereçado a ~ • Sr. Secretario de Saude do Estado, ~mapê1 n3 se ti-
• ·ÕJ..

2.Q. de interceder junte)- :aos poderes estaduais". para. que seja adquirida ~{l'\ Am-
l .~ " '~

-~'-.):- '; ."

!luls.neia de Pronto S.eorr~. p~a atender ao $erviç$ de Ma:ternidade à 'pouce

inaugurada Desta ci da e, servi €i este de pret';>:t"encia par-a que seja at:endidO,

a Zona Rural d Municipi.

Sala dss sessôes, e 11 d outubro 1.955 •
•

J0sé B0nifaeio de Helanda Cavalcanti
vereador


