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Exmo. Snr. Prefeito do Municipio de Vit6ria de Santo Antão.
Oc>~

~~ 1jílvi
.~~

Diz'a sociedade anonima REFRESCOS DO RECIFE S/A.,'
com séde à rua da Aurora, No. 1563, na Cidade do Recife, fa-

:bricantes aubor í.zadosde "COCA-COLA", que, pretendendo esten-
. " der suas vendas e entregas, de seu afamado produto, acima re-

ferido, tambem' à e.sseMunicipio, concorrendo dest'arte para. , .

o seu cre~cente desenvolvimento, vem em eondiçôes análogas
'" ~ . \.

aos demais, solicitar ,de V. Excia. se digne de, ouvido a res-
peito o nobre Conselho Murrlcipal, .decretar, a favor da supli-
cante e pelo prazo de 5 (cinco) anos, isenção de todos os im-
postos l-funicipais"que recaem ou venham a reéair .sobze todos
os elementos de atividades da suplicante, como vendas ambu-
lantes feitas em caminhões de sua propriedade e anuncios de
propaganda em paredes, muros, paineis, letreiros luminosos a
gaz aeon, etc•.~

1

o favor, que 6ra a suplicante está pilleiteiandodo
Municipio, reverte, uniea e exclusivamente, à beneficio do
publico consumidor. :.

Com efeito, gozando 'asuplicante da isenção de im-
postos 6ra pleiteiada, possivel lhe é entregar o seu produto
ao consumo publico em condições menos onerosas pará este, o
que não acontecerá caso a suplic&nte se veja na contingencia
de, além das despesas de transporte desta Cidade para esse
Municipio, ter de arcar com as resultantes do pagamento dos
impostos municipais, que incidem sobre os varios setores dos
serviços de distribuição e de publicidade.

Af6.a este aspeeto,- cüj'are.Levancfa iiãoha ocultar,
preciso é que se acent~i, pretender a suplicante, com a isen-
ção, enfeitar as ruas da Cidade, das sédes Distritais, e as
Estradas, de belos e sugestivos cartazes que tanta graça

,
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emprestam à fisionomia dos lugares onde são colocados.
Não ha negar, portanto, que, ainda sob esse prisma,

quer a suplicante colaborar para o maior embelesamento dessa
linda Cidade.

Ha, ainda, outra circunstancia que precisa ser avul-
tada, porque vem demonstrar a vantagem que ha, de futuro, para
Q erário, em ser concedida agora a isenção de impostos preten-
dida pela suplicante.

Como se viu linhas atrás, a suplicante pleiteia
essa isenção pelo exiguo prazo de 5 (cineo) anos.

Ora, quando transcorrido esse pequeno lapso de tempo,
de presumir ~, que, ocorra\ai nesse Municipio, o mesmo .fenomeno
que se verifica em todas as partes do mundo:- o uso constante
deste refrigerante por todas as camdas sociais, tornando assim,
~ntBnSOOQ,seu consumo. Isso quer dizer, portanto, que a essa
ápoca, a renda auferida pelo erário com os impostos, que, então
terá de recolher da suplicante, sobrepujará, de muito, e em
pucos exereicios, ao que, com a isenção deixará de perceber.

A isenção pretendida ~,:epresenta,pois, uma vantagem
economica para o erário municipal.

Eis por que a suplicante, deprecando a atenção de
V. Excia. para as justas ponderações acima expostas, fia de
que lhe será concedido o favor 6ra solicitado, tanto mais
quanto ele reverterá unica e exclusivamente à beneficio da
população desse prospero municipio.

Termos em que, e observando todas as formalidades
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Recife,! ~
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Pede deferimento.
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:Fa;::eCE:.r nº _

TEn(L') :ped.ido vistas a um orí c í o da f'irrr;a REf 6SCOS'
do E-ciíE 3/:', no qual :p:i..Ctende cinco anos de r sençõcs de .ii'1:póstos :para oar'-:
tase s, Di~Lul'S, E, Ic t.re í r-os Lun.Lnósos cue venham a oolocar nesta Cidade, ;<~

lE\'_:1 .O-SE er:, c ont a t er 3(.citE, E Caruarl1, ili.ado a iSEDÇ80 pr e t.s. dflda, no Que,
S6 1"(;1'(;1, a "'"p:CE sa, t ...."avGs de di v [.lIga' Õ6S Gi!Jbel.Gsar nossos urb s, oou i'c.,
vo.rage l pr-tEnçao da i!;E.~a, dEvEnclo-sE-f'asEr o :projE:cto, assim COlIJOc omn.u
nicar o cau It.ado, :para Que SEja :posta em pratica 'PEla nticionari os r!16-
lho:c ;;,(1 tos que adVEmd::1o onCGCsão. --

S. das sessões da C. dos VErEadorEs em 24 de outubr-o de 1.949

--------------------~-----------------
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,



Garoara ftluniclpal de Vereadores da VitorIa de Santo Antão - Pernambuco
Em ??: de J""an~.~.:r;º._...-~ de 194 9._

~._-_ .._._-_ .... __ .:...-

RESOLUçlo :N~ 1/49

o presiden;ie da a"amara Municipal de vereadores de Vi tdria de
Santo ;tntão

Tendo em vista o atestado mEÍdicG apresentado pelo sr. MtlU-

ro paea Barreto, seeretdrio-arquivista padr.ão J"", desta crhmara
Municipal, conceder-~e uma licença de 30 dias, a contar do dia
1 de yevereiro de 1949, para tratamento de sua snude.

~,~.Ú(;l.·
Dr.



LlmO. snr. presidente da c'àmura MUnicipal. de vereadores de Vitdria de

~antQAAta~-=a=.~ ~ --~

Mauro paea Bar~eto, secretdrio-arquivista padrão J, da cfamara

MUnicipal de veread'ores d'este MUnicipio, vem, mu.i respeitosamente, d \
•presença de V. s. 601ici tar lhe seja concedida uma licença de 30 dias

para tratamento de sua saude, confor.me ~a~ prova com Q atestado mddi-

ao anexo. a pa~tir do dia 1de Fevereiro de 19~9-=.... -,--_~

. E •. deferimento.

Nestes term~o~s~, -:

Vi tdria d e santo 2J. de Janeiro de 1949.
~~----~--~~~«~~~&~~~.~~~~~~~~--~---------------
~--~----~~~~~~··~··r_~r~~~~~~~t~·.---·-·-·-··-·----------------
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Dr, 'Vanildo Cavalcanti de Araujo Pereira
Clínica Médico-Cirúrgica do Ap. Genito-Urinario.

Cirúrgica Geral-Partos.- ..-------..
aNUAS CURTAS-ULTRA VIOLETA-RAIOS X.

Re8idencia, COIIsultorio. Instituto de Ob!iiõletriciu e
Casa de S;túEle Sto. Alltão.

Praça Duque de Caxias 173-Vitoria de Sto. Antão -Perr.ambuco

ATEST-ADO •.

Atesto que o seru~or ~~uro Paes Barreto, se encon-
tra em tra.tamanto em nossa Casa de Saáde ,ne ~ess~i-
tando todavia para o seu completo restabeleeimen-
to de uns30 dias. d& repouso.

Voltando a consultar queira trazer esta receita.
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Caroara fJIuniclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco
--;.

Em ?? de._---'J"'-'ª~.E!?.~.~.º de 194 L
"

.~_----------_._------

RESOLUÇÃO NQ ~49

o presidente da cràmara ~nicipal de vereadores de Vitdria de
Santo Antão

ReSO~1le I

Tenda em yiata a licença concedida ao snr. ~uro Faea Bar~
reto, searetdrio-arquivista padrão J, desta camara MuniCipal,
resolve nGmear para substitui-lu interinamente, o snr. sebas-
tião Pessoa ~Qie1, a aontar de 1 de Fevereiro de 1949_ com os

vencimentos ~~i:_~ei~t~~~~-,~~~~_
. presidente.

Dr. Qsvaldo EVaristo

..
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SOLUÇÃO Nfr. 3/49

o J?.t' 5id~ate da Qtunara'1""niclpQl. d-o VGY:íadOl-'es da Vii ri.a de

santo Antão

~do.

J desta ~f'. . .

R· S O L V .B.

_ç a a e nta3: d dia 3.



Dr . .:Arnaud GurgeL
CLINICA GERAL

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO

Atestado.

Atesto que o senhor lKauro ;:laesBarreto,
se encontra doente e em tratamento em
nossa olinio8, particular,nE!cessit2.ndo
para o seu completo restabeleci:rnento
de uns 3'0 dia - de relativo r-epo: so fis i.
00 e meptal.
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EXmo. Snr. preaidente d.a c~mara ~nicipal de vereadores da
ij'"itdria de Santo AJJ.tãoe- l

J
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"""'\.'"'., ,-S I

b Mauro paes Barreto,t secretúrio-ur~uivista po.drão J, da I

câmara Municipal de lTerendores d~stA T,jfunicinioa mili I
v em, res

., I

I- peitosamente, fi }?resença de v· ,EXcia. solicitar seja IJroro- I,
~-

• guda mais .:io dias, licenca Que lhe foi concedidapor a para
tratame~tQ de aaud.e , a contar da dia 1 de Março. de 1949, a- --
presentando. para ~sse fim, o atestado médico anexa. --,

- Nestes termos •. 1- j

E· d.eferimento.
1('

I

Vi tdria de santo Antão. 4 de Mare a de 1949 I•...'

~ d~~&5~ ..--- ;. -
" see retariO-arqu:t~,E;ia. I
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os tr-enor paroa1a na.arreo
o amos. o .l1ll1Rlelpal, o estadual G.o federal. Por lS80 aInda levarão JIlU1~

to teDlpO'~~a se .~ ltarem à~ ~a~~tl~ao 4~8~U8 proprios\ problemas.

<;OS . pouco .osaerlflcl0, mas 00 muita b a vont.ad.ep~la. o&uàa' Os' sóus u
. \. . 1 ' . ~

nlelpes, enâo :figura a 00nservaçt\0 a 8tl~de o primeIro' 'plano, pOde'.a li um -. .

o buir ~O.' I~ do respootlvo orçamento para a deaçao 4e um pOsto de ~
.' i , t •

s8t1ldo local. O Governo do Est04o"poderla então fazer ro.to, ievando' 08 1n -
, '.

d1cos aan1tarloo 1 ai8 na «lenda eonta , para a escolha o tipo ou padrao 40
• t - •

~ : .
un1dade sanItaria a ser 1nstalada.

o ,I~ do onel eroç os e qualquer na~ureza 1mporta pr~ elroBtonder a08 In-, ,

~or.c,8~S ~o~cs ãn naçno, quer se tan.te da totaild.&de' '46' oo~.tunto, oquer se -

Qx~ne seu~, aspectos reglonais.

Todo o oosso a4onsamento eoonomioo c demoCrafl o IrICG-Só as capitais e zo -

zaa proxl ao li oral.,Partl ular ente no no esto e'aoontuado'o movimento

•

I: i'
.lit~a,"orI0,. a populaçO.eo do interIor no rumo Lesto. 'Por 'lss0 todo a quillquor,

osforgo para flxação,do ho o 40 010 a qulro a mals expressIva Ign1fl~,9ao.

A,proprla (lonstl tulgão tio paiz tra4uz pe omcnd.açao t;1 uma pol!. tlca unl'.1paI19

ta .o:rl~nta~a no, sent1do de oapacl tar cada lIunlelpl0 à'b8a. execuçllo" aoa seus ~

,ropr1os problemas, 8 Jas conoequenelA8 rOB~e~ sobro 'suas popu1agOee em prl -

e1ro 10 ar. Desculpe o VV. Exalas, a vecmoncla da expre8B 0,
'. ,

""'\ o • o

: .bamOft.oncoder maiorldade administra.tlva aos unlelpl08~"

10 ~r'lnv.ca o a eacasses e

a 1sso -

o ,

Partln40 d.esse prInclpI0, nrlo me ~t.loe dover

. t"Got11coa para a:anu 'Onç,tto nstOllAtloa 4a ,~cmtr41~z.açno de lnlclatt'\l'aG're~eren-

tos a exeouçtto o s3rvlços san.1.t.ar1.oa.p,gr o tr s palavras, parece-mo, contra

prOflueento que os Postos de Higiene ar an1,z~os ,IDI.U\tldlos em reglm~ UeCOClpJ.l,'

raçllo 1m e C)
,

:o.e ea . I'llci.p10. f,1q" ~lrl 1. os em caratcr permanente ~ I

])010 'Estado porq -oqu1.val~.r1B '.3 o-t&rft1z~"1çt\ode 1ne~f101e.nc~. tJecn:lea "os

etf 1too.' 1 ~l1to por-om· o (te d ,3.'ao a' cdldn, qu0 a 1 por't"..,ncla41spon

dllA por eo.d.ao urd.c1plG na; ~\Jtençno G· ~e~ p~sto 40 H1.fb1~nel ~ ~)'apassa a
. • • ,,-.,. f.

1 ' .• omprepda pelo Sstado, passo c~o 4' .1n1~traç o l,reta do Gover' "'.n1c1.pal,
~••• !

., .h ,ptldl-onlz do

" 'Inalmento' onsIder" 013- necmnsarió., G rasoc p t~r+o:r a çrlagt10 40 ses P01.f+08. ,

tr ent: c;-ao, d oentro 4.0 l,niolatlvas , tual ~ntGdonorn1nado .Sontl"ole e
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para uma bOa eudJrosncem 00 os 'llunlo1ploa, e aST:u-lantoa onde -

"'1fllaG relacionadas 00 as zonas tls1ocra1'leas do Estado. Poss1;yelmon-to quatro

ou clnoo lreUn8&r19~es. Besumln 0. ubot~ oonsldoraçtto do Planario as -
. .

~oculnt~s rooomendaçOes.
." \. \ , \ .. 1 .', "

. a ,) Oa Jlunlc1p10 83:t-'a"p~ovldo oom~· 'osto 40 ijIlflGn~'..que cU:spo~ .-
" .• i. i

ãemeü o, vis1 tadoras, .~s sanItarl~, ser.lço do ooslnb&'41etotl

- a,làborator1.o
. ~amb" de peCllNlb

" \

oD'f'e c.1ros, podendo btnt tac\lltatl~amont-e 41spor'
nto~1a para socorrOs do urcenela.
. .. . I

b' j a munutonçao·'slIs un1.dade··san-ltarlas f8r-8o-a, modiantt '.o~venf()l

.~l~~rad~ 'ell~' o' Es'Jádoe' o 1011'10, ObrIgana.o-sc'· os e ~l(lmo a oon1
(ri ~ 'om·dez por een o ~ e u 3rreQD4açao ("o(~ .no mlnl~~
c ) \ adm1nl (racrào e .• 1.ra~o .dos Pos (08 do H1 1one'~ 'G,dO's' .~. reei '~

nIc1pl0.o~b~ra" os pri o1ros ato"
! .

~ue a ontrlbulçao do nle1pl0 s'Ja ,lpal. ol1.,ge:r~ora ~ 51. 4&dos,s)
• i. 'J •• ~'. • I .

posa (otal. p~&v1stapartl a ~u:ten~o' 4~ rospeO:tl~oPost4 às Hlclen~' 1
. , I

, secundo'o. pa~de or anut\9,io pr-e~1xUo para o mesmo. :1
fi ) Os pad.r6cs e organlza.gao para POSt-OB do Hl 1ene Elo 2a _la880, doi

~a elasac, Postos m..tos eentro 84_0 do ~sta40. sOCUn-;O,aB nor-

a rcoome.nda aa pelo Dcpa1'~ eft o .Jae1 nal do SaudoPUb~lC:l.
": I " . '

tderaçao ;o.VV. l&xolas, entro as brIlhantes to-

a ;qradcoer. o-

bse 1081 e da.

Oopla ao.tormo ar1
4~~'~

r9 J-/1'/0/9.


