
r
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Deputade Imaeie de Lemes

Paiacie Jeaquia Nabuce
Recife Pe.

c~ara Municipal Viteria Sante Antãe ente. re." unida ap~~eu unanimidade .e~
,!res presentes vg ·requerimente vereader tM~;~~ vg fazende censtar
ata trabalhes vete cengratulaçies velta ilustre parlaaentar Paiaci. Jeaqui.
Nabuce vg assegurande .e este des .ais agi~ades vida pelitica e ad.inistra-
!iya Yg de~e" interesses Viter1a e Pernambuce p'

Saudaçies

~ nteriieLerena;;; r' . ~/.1 J _ ~ .~ r t".-· V" ....~4t....--V ./
L Cl--t. ~ I (. e,-/I/ ~ .

Spêridiã. Viura Sand~B . ()_ .~
s:. <)AI ~ {li\:"'? º-oGf::1t (\~ d--. \,..- -XfJ ~

Severine Carneire da Cunha



Despacho n2 l/52

Presidente Comissão Abastecimento (C.O.A.P.)

Recife Pe.

câmara Municipal este Municipio a.provou sessio dia 18 requerimento vereador
Waldemar Lima vg sentidoeas. Departamento eontralador preços, continuar /
sua fiscalização sobre preços e peses ted.as as. semanas principalmente feiras
evitando seja população .speliada parte comerciantes inescropulesGa .,g conta!!
S. V.sseneia. tedo ap i. Peder Legislativo Municipio Pt

Saudações
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Camara )Wunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

Lei n" .

Despache n23/59

FamiIia Mario MeIo

.- Recife Pe.

câma~a Municipal Vitoria Sant AntãQ, sessão realizada diá 26 aprovou sua
unanimidade vetos prefunde pezaaf aprosentades vereadores Jos~ Bonifacie e
Anteni" Alves Lorena, fazend constar ata trabalh s pt

Atenciosamente

Presidente



Gamara ftiunicipal de Vereadores da Vitória de Santo lintão - Pernambuco
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Despache ni 4/59.

Dr. Miguel Arrais

Secretaria Fazenda

Recife Pe

De acordo cem a Lei 445. de 4 del de 1.9493 art.õ9t paragraf. 2~. seja recen-.§iderad
Americe
assento
autubre

ato que transferiu guarda arrecadader Exatoria Vitoria Sant. Antã••,Vit rine da Silva, para a de Gl ria de G9it quand funcionaria te
Câmara Municipal, para a qual foi eleite nas eleiçêes de 3 de
de 1.955. tendo ainda para termino andata cincG mêses.

Atenciosamente

C~ a Lima
Municipal

')
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Côm6ro i~unicipdl de Ver-eaClores do Vitória de Santo Antão-Perndmbuco
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Despaoho ng 4/~9

Presidente Oia. Hidro Iletrica são Francisco.

Rio de Janeiro

câmara Municipal Vereadores Vitoria Santo' Antão vg em sessão extraordinaria
realizada dia 26 corrente vg aprovou sua unanimidade requerimento nSl',auto-
.!ia ilus't~e vereador Dr. Jorge Albuquerque vg fazendo veemente apêlo a. Ve

Excia. sentido que seja menor espaço tempo possivel vg d1s~'ribuida na Vito-
~a Santo Antão vg a energia eletrica Paulo Afonso.

•.. Cordiais saudaçôes •

sév rio, Carneiro da Cunha
I'",~reei ente em exercicio.
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Despacho 02 5/59

Presidente lepublica

Rio de Janeiro ....Brasil

Acusando recebido telegrama de Vs Excia. no qual fOrIDulafelicitaQôes natal
e ano bomvg a <t'amaraMunicipal Vitona Santo Antão vg aprovei ta ensejo /

'"retribuir ilustre hoaem publico vg pela sua unanimidade felix natal e proa-_
aero anoj!ll.960 vg al ejando para o paiz clima 4e paz vg quando :forçaa CGn-

!rarias procuram intranquilidade familia brasileiras

Saudaçôes cordiai.s

Dr. 'Jorge 'eliciano de Albuquerque
Presidente <t'amaraMunicipal



Garoara lYIunlelpal de Vereadores da Vitória de Santo llntão- Pernambuco
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í Despache n9 5/59

Familia Magnific. Reiter Jeaquim Amazenas

Recife Pe

câmara Municipal Viteriá Sant Antã., sessã. dia 10 aprev~u sua unanimidade
v t. pr fundo pezar falecimente Magnifico Reiter fazendQ c~nstar ata trabal-. "

~.s v t s sentimente oferecide ilustre vereader J s~ Benifacio •.

saudaçies

ando da Cunha Lima.
Câmara Municipal

.i



Vitoria Santo Antão 12/8/1.959

Senado Federal

;;~~~~~~~~Õ\. ~ ..J., ,
...-~'::~4!};

-. ......; ~
.'''~J.- .»

•••••• : ti'

Li der Banoada P enambueBlla

Rio de Janeiro

, ) . Câmara Municipal Vitoria Santo Antão, solicita interf~rena1a vossencia
junto ilustre pares componentes bancada este Estado, sentido ser apro-
!ado projéto autoria senlÍdor Coimbra Bueno, fim r~oebimênto todas as -
Câmaras Municipais gratuitamente Diario Congresso.

Saudações
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Vitoria S to Ant-Q - 12/8/l..959

Lider :Bane pe bUQ a

Senado Federal

Riode Janeiro

oâ ra MUnicip 1 Vit.or1.e Santo Ant~. solioit- tnterferenc1a voss ,Boia

~Ullto ilustre paras compoen.tes baacade. este Estado", sentido ser apro-
vado projéto autoría senador Ooimbr Bueaot fim reeebimento todas as •.-
Câmaras municipais gratui tente Diari.o Congre 80.

Saud&çô&s

D11erman
Pres1àen



Camara ]YIunlcipat de Verudores da Vitória de Santo liMão -Pernambuco
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Despacho nQ
)

Vitoria de Santo Antão 13-10-1.959

Dr. Restor de Freitas
~~y~- &~!)-6~~'~.

Recife Pe

câmara Vereadores sess-o ordinaria vg aprovou sua unanimidad,e voto pr fun.do
,

.pesar aut~Fia vereador Jose. Boniiacio vg pelo fale,cimento. dia on~e corrente

exma. sra. Lurdea Freitaspt

. ,

saudaçôes

Diler:u
Preside te



Caroara fVIunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco
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Despacho 02
J

Prefeit Limoeiro

Limoeiro Pe

Câmii1.ra Vereadores a.ssociando-ae manifestaçã~ pes'far prem&.tllro falecimento.

Frei'si to eleito esse municipio vg aprovou sua una.nimid.a.davoto sinceI'os .•.
c. L.

pezames autoria vereador Antonio Lorena' '1g fa.zendo constar ata trabalhes pt

saudac;;es

,.

•...



Comdrd ;~unicipdl de Vereddores dI!!VItória de Santo Antão-Pernambuco

Governador Estado - Secretario Viação e Diretor D. A. E •

Câmara UQ101 al
txtraordinuio v
·11 Peaeoa y
. .1f!ftrtca 5A

fl . te amolpio

• readores Vitt.u,'ia. 5wrto :t" V olltealunidac atar
\roV()Usua n~.ni 1· ,. s-equ.r1 ato torL a vereador

• J. e1 14t:rce r jun Q .1..i- a. Rid%'o-
o1ecc "& 11m uJ.ti 4. ,rlta r oeb1. n'to .n.'~€1_Cbeet.
v . o p ca.rio tom o1•• n1 01 • 1ft • lira, •

ARQUIVO
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-: Reitor Universidade Recife

., Recife Pe
~--

~-, $, C~ara Municipal Viteria Sante Anti.e sessão dia 10 apreveu alia unanimidade~,----,.,..
», vetes prefunde pezar auteri -nebre vereader Jes~ Ben~facie. fazende censtar

- . .
ata trabalhos cemuní cande igualmente fam1lia Magnifico Rei ter J 'aquim Amaze-

r, ~'~ ,llas falecide capital Est~d alem de apresentar sf.nee ras c nd lencias •
li.

.,

lermande a Cunha Lim
Câmara Municipal
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Secretario Segurança Publica

Secretaria de Seg~ranQa

Recife Pe

câmara Municipal Vitoria Santo Antão sessão dia 8 corrente vg provou sua
matoria requ,erimento vereador Am\trico Vitorino vg de comgra'tulaQôes IU.et1-

"--.- ...10 criaçao Policia de Henores pt
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