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, 'tora no transpor-e
'\--

zindo professôras

do Prefeito a localidades longinquas, ora condu-

e funciomários, e até, transportando material pa-

,.
José Joaquim da Silva, ex-prcf e í to consti-

tucional deste 1funic1pio, que a 15 de l.•ovembro do ano p.p., teve Q

mandato encerrado, vem perante e~ta Respeitfvel C~~ar, para reque-

rer a reconsideraçéo e,consequente reforma da Lei n2 289 de 2 de me

io do corrente mês, nos textos dos artigos 22 e 32~ ~ue'desr.nrove
---. ---

.
t
t

(art.22) as contas e fe tuad as pelos documentos Ce nos .• 34, 449, 575,

•

795, 807 c' 565:, pel.cs motivos que abe.ixo expõe.

~ sôbr~maneira injusta a atítude tomada

contra o Requerente, pelos Senhores Vereadores quando todos sebem

por sêr público e notório, que o auto-passeio de propriedade do s i~,
nat~rio, prestou ao :oo.'Uniclpio, serviços, 'como se do Municlpio fôs se,

r-a construções, isso quando os veiculos, 'de EdiI idade, em número In-

'. '" t d' i,suficiente, nos momentos nec es sar-rca, nco se encon r-avem asponrve i s ,

Tais fetos ~ão 'constituem uma simples justificativa, sendo do doml-

nio público, ditos e comentados em todas as ro das , pelos hab i tant ee

deste. ur-bis ,

t ffcil para os Exmos. Vereudor~s, perce-

,berem, na despesas que se criariam, caso o Requerente, neo tivesse o

de semôr de usar o seu automóvel a bem do serviço público. E~ quanto



, ,
montaria t al, despes a? Quempor ele. seria responsr.vel ? Claro e, que

a despesa atingiria uma vultosa quantia e, a responsabilidade seria

dos cofres públicos. Basta aventar que se tivesse coloc~do a dispo-

"Bell~ efetuado por El1sio Xavier Costa Ví.Lar', com oficina a rua Au

gust a, 470, Recife, em 15 de Outubro de 1951, ~onstante de substitui
N "' ~ Nçao de condensadores, v21vulas, controle de volume e mao de obra, no

-
siçéo do Prefeiro, mil motorista, com o vencimento básico profissi~

nal - hum mil e duzentoe cruee í.roe - em três anos, tempo em que se,!:

viu ao MUnic1pio o supra-dito automóvel, as despesas terir~ atingi-

do a elevada soma de quarenta e três mil e duzentos. crus e í.ros , _.•

S f ' . te az nece asar-ro lembrar, que mui o maie

vultoso seria o gasto, caSo o Munic1pio tivesse adquirido um ve1cu-

~ ---10 prôpr io, pare. us o de suá"nir.ícn" -r.u'tor idade •• a

, ,
De tudo, o ma.is curioso e notar, que ate,

uma conta referente ao coneêr-to do emp.li.f i.cadór de som, de marca

•• A """"~_,~alor de seIscentos c quarenta c tres crusciros, foi por força da Lei. ~,

acima enunciada, desa~ovada, quando o fu~plificadôr de Som é de pro-

pr-Ledede da Prefeitura e, ne Prefeitura se encontra •..
* , ,. 1 dSenhores Vereadores: nao e crIve que a -

ministrando em quatro anos, aproxiwadamente quinse milhões de crusei

ros, cujas contas, por Vv. Excias., c atâo devidamente apr-ovede.s, fô~
#

se ~Requerente ~e locupletar da rid1cula e insignificante quantia de

menos de treze mil cruse í.ros , Nr.o é poss1vel, que tendo sido 'o Seu

construtivo e edificante govêrno, elogiado e edmirado, por todos, i~

1· d" 1'-.l..· . "h b "..c USIve por r. ver-se r i os po rt acos, v mne s se e se encrrcaar com uma

irris ór ia quantia, es tendo a prova da falta absol.u ta de dolo, a dea-

criillineç~o nos doeu entes, do der tino das despesas. Se houvesse o seu

so de .Leser-, claro, inveross1me1, é, que as despesas ter i.cm tido out ro s
titulos, embora o fi fôssc diverso.a_ É a prove evidente da honestidr.-



289 de 2 do <corrente mês, por sêr um Imperat ívo nece ss ar i.o e,

dr.. mr..is perfeit
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PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SA NTO ANTAo

l77 ••AOficio n ········
EITI ~4: de__._.JIºy.ª.r{\J:~~.º_ _._ d e 195_.~.L

PERNAMBUCO

xmo , 81'. Pre siden te da esmero :~ur'iai. 1)'"'11 e Vereadore s da

Vitoria de Santo ~~TIt30.----~-~------------~
Tendo solicitado, inicialmente, L'W: cx ed í to suplment::2r na im

l)Ortollcia ele cr$ 1.420.000,00 6', bem assire, dois crecli to se s!;Bcicie

- para ocorrer ao pagamento com as~desp~sas 8'?liz2das com as f'e s t.í.vâ

d aôe s publicas do dia 3 de '3e;osto o com as eleições ue lº de julho

co corrente ano, no total ge r al, de cr$ 1.L1-~7.00o,00,peço vénia a

V.Excia. pura solicitar a retir3da dos' mesmos e apresentar em enbs

tituiç~o os projetos
~

de lei, que vao enexre no to tal de cr l •••••

::!omoj us tifi cá ti va a um do eu ,18 n to re fe r ente a cr ~ -::.~ 00

de ~e:9::ro nojne u auto parttcular, ue foi j unto ao sopra son ta,1110s

ev esclarecer o V.E.xci _, lJara os fins de dlireito, que o referido

-;

exc Lus í.vone nte nos serviços da "'refeitura, oco Ud", como era n '3tu-

r~:,êes"'rr~mjo no motor e outros defeitos, pelo que foi o veiculo s ul

;::e-Li: Q reparo, cujo. Lmpor t an cãa é a citada em Ldnh ssa cí.ma ,

,.....IW ...0"" t 1
0rO essas as anrorme.çce s que enno a prestar, independente de

it~8:0, sobre o es sun to , estando "'o inteiro di ",";00l"c'",, 0.L - .l~ a1n31:a

J~:::"" :.;,~isClucroutros e ec'lsr e oí rentoa qu , posteriormente, venha a

p~~ec'c: r para dirimir duvidas quanto a aplicaç30 cio e d í naazr os publi-

cos, _ur ntc a minha gestão.
, ,."

sa uo a ço e a ,

~-~Io--'
!orefe Lto ,



PREFE.ITU;~A MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SAf\jTO ANTÃO - PERNAMBUCO

PROJETO NQ 17 , DE LEI.

I 0.-21
10578

Art. 1Q - ~ica abert um creâit0 suplement r n t tal àe cr$ ••••••••••••
1.126.751,50, «istribuid0 pelas censi naç es e sub-c nsi naç es abaixe iniic -
«as

.Censignaçã.
GonsignaçãGl

Sub-Consigl"laçã@
Sub-8onsign~çi0

Censignaçã.
Censignaçi.IJ

sub-C.nsignaçã
Censignaç-
Censignaçã
~.nsignaçã
~~nsignaçio
Consign çã.
ConsignaçÍii0,.., - ....v.,ns~gn3.çao
CensignaçãC -,.nsignaçaó
Vónsigl"laçãó
Consignação
Consignação
CC.6ns~gnaçãó

enaa.gnaç ao
Consignação
Consignação

Sub -C onsLgnaçáo

NQ
NQ

N'º
N'Q
Nº
NQ
Nº
Nº
Nº
Nº
:t'Jº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
NQ
Nº
NºNQ
Nº
NQ
NQ
NQ

8.091 - Secretaria
8~093 - S~cretaria
8.094-~ - Secretaria
8.094-B - Secretaria
8.111 - S.Arreca'açi@
8.121 - S.Fiscalização
8#294-A - Ass.Social
80332 - Ens,Primari
8.333 - Ens.Primari~
8.334 - Ens.prim rio
8~631 - Serv.Urban s
8.633 - Serv.Urbanes
8.811 - L gradourcs
8.813 - L graàour s
8.814 - L gr «~ur s
8.851 Li p.Publica
8.852 - Limp.Publica
8.854 Limp~Publica
8.871 - Cons.P.Publicós
8~873 - Cons.P~PublíC098.891 Di~ersOS(Merc.)
8.993 - Diversos
8~950 - Pensoes ~iw_
8.994-B Eventuais

~v.
Mc~
D~.
DD.
Pv'.
Pv'~
Di.
M'p •
Mc.
Di,.
Pv"
Mc"
Pvo
Mc .•.Da.
Pv.

jj~~
rv,
Mc.
Pv
Mc .•
Pf.;

Art. 2º - Revogam-se as iisposiçoes em contrario.

16,,078~00
6.157,00
3.477,90

27.675,00
154.520,30

29.515,60
9.132,90
5,,400900
5..803,00
9..332,10

133~799,,10
277 ~ 4851'00

193 ..647,30
321. J35?403Q,,178,.40

50.753,10
14 ..080,00
230267,70
lo, •.6:]~
14,,792~9010 .•396,50

3110235,00
3.544100

14•.770,00
1~126.751,50

Pref'e í, tura !unj_cipalda Vitoria de santo-Antão, 1.4iReN1'ôveabro ee 1951.



I 0.-21

10578

PREFEITU.~A MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO

PROJETO Nº 18 DE LEI.

Artigo 1º - J,ficaaberto um CrêciitoEspecial a.etlt 1.170,00 para paga-
mento ias iespesasverificaias por esta Ecii1iàacie,no dia 3 ie Agosto, ata
historica io Municipio~

Artigo 2º - Revogam-se as
Prefeitura Municipal a Vitoria

isposiçoes em contrario.
e Santo-Antão, '1..4 dI1<.e (1ro~.bTOie 1951 e

prefeito~------

a) Jose Joaquim a Silva



I. 0.·21

10578

PREFEITU:~A MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO

FROJETO Nº 19 DE LEI.

/

Art•.1º - Fica aberto um Cretito Especial flel4 10•.935,70 para aten~er
. ""\

as ,espesas verifica~as com as eleiçoes do dia 1º te Julho pp. neste Munici-
pio.

Ar-t, 2º - 'Revogam-se as (Usposiç~es em contrario.
Prefeitura Municipal ~a Vitoria ie Santo-Antão,14Jie-robvembro te 1951

----~efeito~

--... -----

a) José Joa~uim da Silva.



I 0.·21
10578

PREFEITU:'<A MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO

PROJETO Nº 20 DE LEI~

Ar-t , lº - Fica o Prefeito .0 Municipio auto..\.'izatioa abrir um Credito
Especial ~e ~ 30.322~50 afim ie oborrer as despesas com a montagem io motor
e a completa instalaqão 610 Serviço de Luz Eletrica ie Pombos .•

Art. 2º - Revogam-se as àisposiçoes em contrario.

Prefeitura Municipal .a 'J itoria ele San~o-Antão ,l.f ~,~j JfGV~J~ib>A:<v.e 1951.

~-~-o-.------

a) Jose Joa~uim ja Silva~



uir em mom
t em de tem

a referida C~~ara

, Irn e ssd,bili tada de continuar no servi o ativo tendo

a re uerer a ria.
do I.P •• E.P. institut

nar a o cua'l contribuía não considerou a Lei da Câmara e ue a

Di~nte d~ sua necessidade, recorre à atual Ç~mar~
de des'ta cidade ue f'aca valer a Lei citada acima.

e justiça d snr. Presidente e demais representantes do povo, certa
de que envidarã s esforço's possiveis no aen t í.de de fazer vig r ar
a Lei que se refere, âe í xa aqui :11. sua mais teEuressiva gratidão.

Nêstes termos
\

'Pede deferimento

Vitória de Santm Antao, 13 de Dezempra de 195J

a) ElldóXig de õ,lcantar;;;; Ferreir,.



/J

, ,

funei Lem R.cife,p~pr1etario dO Si~10

a- ~_.;..,.."......,.-:..-d~en~.·~om~·~in~ad=o",,-·.~_~Ob~·.-__):'C\. Sorrar~, p.t'sseM\1ll.LCl1p1o, alega ..e :r8qU.~:

O como ~rova com 9 dQcument@ anexq,
~

é :funcinar1é do de Saneamento do Estado) desde 1 de

.~ . ~. . -. oes, cuJorendimentd anual e 1n'ign.if'1-

1-,.-t.,__ -.",.-..._~_----ean:Le,...-Aas1m, requer 1senção dos 1mpostoB-mnn101pais qU-e.,-..graY8m

Abril de 1949. A sua. 1edade ou se a o Sitio c4ã~~

-,iedade Gbã de Berra ri a, caI!calado s ClS -d.ebit.o-S--..-.--i

a- ~~~----~~r~y~e~n~tn~·~r~a,-existentee,a .partir de1 de Abr'l de-l5L~,~ __ ~ __~

Recire. 20 de Novembro de 1951



----i'--~-- - - --

- ..

!NO •••CIO JOSE DE SANTA!: , Guarda de a.far1z-

e 1r a -o S-. se d1gme mandar dar por nert1dão., 0_ aeu, tBm
'1 ---

_~ - __ po. de aerY:lço a _partir_de lQ~e. br11 .de J.9..4~l_até a pr~_

. .
sente data .•

e utubro de 1951.

CERTIFICO, em cumDrimento~o despacho sunra 'e tendo em vis-
~a as informações-prestadas pe1a~Secç~es_comp-etente§_que•

aqui ficam arQuivadas, que de um (l)_de ap:t'11 -de mil novece~
tos e quarenta e nove (1949) a trinta de setembro do ano em
curso, ~ºnsta em_tQlhas de paga,mento d~ste Depar~amento o

___------------n:::-.:ome do requer~nte_, como ~uarda de chafariz _padrão uB", seIl1
registl'<> -<ie_faltas ou ~icenças. ~ /~ ~~ ~

~ ~---,~2K~~~ ~~

Z{-=::~;~~~
~ --:- ~-.u.GC.-~~~ ~ ~_

é:h/~cLv ~ ~ ~ ~ ~



. ,

dores.
extraordi~~idmente, ' Dor.ue o senhor

Prefeito resblveu 'Vetar totalmente' o O'rçal'!l9nto parà 1954. ;'
..•

,,,uem comó su fe'u o 'Véto :!to prefê'i t·~ f.le eneont:~ ·em:~0f.td1ções 'de cliscuti

10 a ao mesmo tempo autorizado par r. zer um aér1a. advertenci'B,' aoa meus
~." ,

Por 1nuIOOra.8vezes te o refeito sido d1sc >rtez e extremamente in-

juato' êom esta Clt.et\. de representa.ntes do Po o. procurou por repetidl!\s ve-

zes nos j ga.r c ntr6l. o povo vi toriense e da. capital do Estado. Pretendi,a

Sl1~ senhoria fazer: cartaz ás ctÚitas doa Vereadores ele Vtt6'ri..Et. de santo,
. ". -

••nt o. Tudo senhor . Presidente & senhores Veref'c1ores, produto de u~ vaida ~
'I

d.d"antia,. (:,onse<luencia e'j~cen'ti~()n~l,' 40 ,p~u,ó doa ano$,. Tod?~ aa.bem.o~ ,da

vaidade do ocupante even ual '1a 'Prefeitura, ~\Ue desde mu í t,e tampo t~;fmpr01

cura.do
' ..

mais t rde, ~emos sempre lev do.a melhor, Graças á nossa conduta digna e

dos homena de bem"
'"\

Q,ue,xo referir-me a levia.na a eu-

COlJstxu.ç'" ela pm
---."

ça 3 de 8-0$to, eo,nfornie a.firmou paI 'imprensa, o'i~tua.l oC~pathte. da nossa. -

Prefei tura , Disse isto atrtlv4s d tmpre,nsa e ain il;}. inNldo\1 um seu repre-

sent.ante X'epetiX',:.' e ata leviandade, Graças a ati tude de um Deputâdo Est~~ ',.

duaã, digno, bonrado e rnigodesta O:l.sa, foi fei tudo di!smentido, Com do -

,cumentos irresl(ondiveis. AtEl hoje o ocupante ela l'refeitura. ~ seu. repreaen-

ta.nte V'oltarü,m a o n.suntó, poTq:ue fie .ram Como se diz, na ~inguagef1 popu -

lar' sem graçà.. ~te a fOl~Ç~.t elos ~loc l'!'>}ntos exibidos ao P(;f'!O e á. imprenM.

, . Bâb.ot gsm ce nt ra a construçã.o da Pra.ça·3 de Agosto. está fàzendo.

.'
I

quem deixa. de sancionar uma 1e ~s comemora.

çõea do !ri centeM 1'10 e~t~ f~ze,pdo, -
, '! .

quem firma (!( 'autoridade Tilaxim'" elo, muntcipio, que eanc t eneu l?. lei de au -

xilio aCim l:1encionâ:d~, quamlo na ve.rdade não sanc í eneu , sendo promulga-

da pelo nobre Presidente desta Casa. Felizmente aS autoridades e povo as -

tio já esclàrecidoS de tudo iS80.

~'ua1"t" no veto do ooupante da. nossa :Fre.:feitura., trnta .•.ae de urra

p~!'seguição contra o Poder Legoi ala tivo. ~'ao vetar a propo ..ta. orçamentaria

diz o cidad-o ocupante da Prefeitur~. ~ue "exige" ~ C ~ra um recuo. dez-

'Je senhoz'



2

:f'residente e senhores Vereadores baver' qua.lquer eng~no de nossa. parte na -

menciona.da.proposta. orça,rranta.rie. pa.ra. 1954, porém

portancie. •

será cousa da. menor im-

~uem se deraG' tra.ba.lho de l4r o veto d.o'ecupant e da Frefei tura., vai

verificar que esta cida.dKo condena a proposta orçamentaria, porque quer

dinheiro e muito dinheiro ~ sua. disposição no Orç~mento p~ra o proEim~

ano. Toda a; raiva do ecupazrte da; Prefei tara. tem e ElO causa o dinheiro.

Diz sua senhoria ~ue ~eciaa de dinheir~ e muito dinheir~ para oS traba -

lh os que pre t en de real izar •
. J

Senbor Presidente e senhores Verea.dores: temos re spensab í.Lí dade raspei -

to ao dinheiro' pÚblico e não podemos entregar sem justifiCãÇão dinbeiro

a quem·quer <lue seja. Fique certo o eeupant e da Frefei tura. que ter~ este

metal que ora r~colama, ~s
_\

na ocasiao oportuna e Comti. nes sa ãutoriaação.

Levânta-se contra; o lJirator a oS Professores do GinaSia desta. ida.de,c
porq,ue esta casa. aumentou um pouco' a; gra.tifica;ção dos mestres e da. Di -

toria deste estabelecimento de ens tne , E continua o ecupante da. Prefeitura. -
"

. Si fa.zer ca.rga. ce ntra esta vasa.

o .vet:o senhor ,Presidente e senbores Vereadores Jnão tem :.:zão de ser.
"'l

Tra.ta-se de um veto inepto e porque OO@ dizer a.té ridiculQ-. Ele o veto"

traduz mais ao falta. de 0'0 nsidera.ção elo ocupante da Frefei tura. contra. esta.

Ca.s~•

Precisamos reagir ~ altura contra. o discutivel va.lor intelectual de -

que se diz possuidor o autor do veto-. Entendo que pelo menoe 19 Vereal -

.'

dores rejeitarão o veto. Assim pr-ocedendo não farão outra e euaa , senão
I

defender à dignidad~bonra desta. Cama~, j& tio iKxxxxxx ofendidas

pelo ocupante da Prefeitura.

Eera o que tinba a. dizer a proposit~ do inoportuno e injust~ veto

d• Nora. em -J.scussao nesta honràd~ Ca.sa.



.•.;a se::':3':o do rt í a onze do corrente realizada nesta vasa, apresen-

tei um re~uerimento de inrorF~ções ~o Prefeito senbor Manuel de Ho1an-

da, quanto á de spe za feita pelos cofres do mun l c í pi o , na s suas viagens -

diárias1 de ida e volta de sua residenci~ para a Prefeitura. Como é
sf~bido e n í nguem póde contestar, estas viagens são f'e í tas em au t omoveí s -

de praça quatro vezes ao dia •

. Tudo - indicava flue a de spe za com e s ta s vÍi:l.[ens oU passeios do che f'e

do 3xecutivo e s tavam sendo pg;gas pelos c ombaâ í do e cofres da Prefeitura •
•l.

Como o senho r :Manuel de Ho1anda de um m-sme n to rara outro se 1r:Troviza -
~

"de t'en s ez-" do d í nbe í r o do mun i c'ip í e , r'e s oIv í perguntar a sua se nhor í a ;»

Porque senlJo r Pre s í derrt e J se o Pre fe i to iElpõe uma de speza de sne
-. quanto g~sta diaria e mensalmente com estes passeias.

cessária como esta aos corres do murri c í pd o , no meu fraco e n ten-te r de

homem (lue não é Lrrte Lect.uaâ, como o senhor Manuel ce tlolandê, néio tem sua

se nh or-í a autoridade rara reclamar iuaâ que r d~speza. O l'refei to -118..0

re epc ndeu ao meu re<lueri r.1911to, porque ee o fi ze s se ter ia que co nfe s sa r -

pub l acament.e o seu erro e a sua já conhe c ida vaidade. E v~c1a("le (lUe,

reconhecendo o seu pecado, tem podia pedir perdia OU se penitellciar de

sua falta. para com os cofre s da muni C1pa I idade .Mas c 01?lO a vai dade do

cbefe do j!jxecutivo é ma.íor do que o seu proprio corpo, fez ouvido de

mer-cad or ao re riue r í ne rrto , Porém, o povo não (lueria do senhor HoLa.nda

o silencio, rt~as esperava uma resposta, di zend o c.•ue a de ape za com as-

viagens ou paase í os eram pagos elo seu poLao , E :nc~o CoI'lOprocurou r e s -

ponder tnd í re t.amerrte pelo jorna1zinbo local, que vive a cortejar e a

elogiar imerecidamente o se nhor HoIanda , são tão injustos e s elogios

do jornalzinbo, que se tornaram verdes estes elogios.Diz ao nota r eda.,

di ona.L do jornalzinbo verde, che í e de curvaturas, que existe uma verba

no presente Orçamento para ví a r-e ns do cbefe do Executivo. A verba cons-

t.an t.e do or çamen to é pg.Ta viagens no interior do muní c í pio OU fóra de-

le, isto é, rara viagens do interesse publico. J'.!E..S nunca para transpor-

tar sua senhoria de sua r-e s í den oí a para a Pr:fei tura e vi ce -ve r-sa , Esta

é que é a verdade, o mai a é er!1'bromação1 segundo ~ linguagem empr'egada -
o

pelo t rrte Let.uaâ , que se diz ser o senh er Holancla.
r« ~~,,, ""3rno.nt,,, "r' •• _S81Jt8.V Ur.:J9. nancadana cabeça de Quem -



Pedi a palavra para em pouco tempo dizer aos meus nobres com -

panne í re s (lUal eleve ser a nossa ceriduta de hoj e em diante em relação ao

se nh o r Pre f e i t o do bauni ci p i o •

Como sabe esta Casa, ~ minha decepção a resp~ito do senbor Ma -
noe 1 ele Holancla, o

•..
Prefeito mais vaidoso do Estad e que deseja ver todos

o s dias o seu nome nos, jorna.is, coberto de elogios, data logo depois de

sua posse. Po i a senne r Pre aí den te , o che te do 'Executivo,,1:1unicipal, que -

tanto' precisou da minha ajuda eleitoral para cbegàr ao elevado posto de -

Pre re i to de ste importante mun í cí pie , traiu-me logo após ser emp e s sad e no

cargo de I'refeito. Em face da. traição y.uerecebi do aerih or :Ma.noel de Ho -

, ~ .Landa , iniciei da tribuna desta vasa uma cri ti C11. construtiva aos seus -

Lnume r os erros acmí.n í at.rwt.í vo s , como t.ambem as perseguições movidas ce n -

t ra mí nna pessôa. e meus co rreligion;\rhs. '1'oda esta vasa, pelos seus iltis~

tres .memoro s , tem c enne cí rsent o de 'lue o ene re c~o"".uxecutivo, por si e seus

representantes nesta ~amara de reauo re s , prejudicaram \.iua.si toClos o s----,
'"meun .t'rojetos e R.equerimentos, todos eles de ã n=ere s se da. coletividade.

Fiquei aflui sozinbo, Lutande contra o senne r .Manoel de Lolanela, mas -

nunca. desanimei e nem perdi a. confiança em mim mesmo. Nunca tive ilus;es

da si t.ua çac uí rí cí t elo representante do Povo, que tem coragern ele d í sco r-.

dar do lroverno. Preferi a luta e o sa c r-í tí c í e ame dobrar àoS ca.pr-í cnos

e as vaidades do Pre:reito Manoel de /tolanda •. i::iste cidadão a.té hoje tem á

frente do LToverno do Municipio, limí tado-se as obras ele ra cnada , com o -

un i co objetivo ele engana r ao eLe í to rade v í t.or te nae , ~ste homem nega. pae

e agua aos pobres, provando sempre e sempre o seu desinteresse pela

sorte da,\:I.ueles que mo tiveram ã sorte de fazer re r tu m , A 'Vitória e oS

Vi t or Ie nse s , sab sm muí to bem que o senbor lvJa.noel de Holanrla, sempre

vi veu afastado do povo e encerrado entre quatro pare.s. "E dai se nher -
"Presidente e senhores Vereaclores, não constituir para mim surpresa, R. fal-

- . ta de t rrte re s se elo Prefeito para os babitantes do interior do nosso mum-.

c í.p i o , Iodos nós sanemos que as estradas (lUe c ortam as varias zonas do

munici p í o , estão todas elas tnt ran s í tave í s , isto por(:tue o -Pre re í te

semerrt e (lueria es votos dos nossos ~tutos, afim ele Chegar á cadeira ..•

confo r-t.aveL de cner'e do Êxecutivo'" e embei sa r cinco mil cruzeiros menaa «

i s , Sa bem esta ea sa e o Povo vi to ri ense , que o senn or +arroe I de .íJ.olan-



~uunca pediu para. ser .l:-'refeito, nao tendo

por este motivo ne nnum compromisso com o Povo e muí t.o meries com esta ca.-
ill~U"a de representantes do povo.

'>abemos igualr!Bl1 te que o mesmo Prefei to insultou va r í a s r'amí Lí.as

pobres do nosso mun í cíp í e , por oCo.sião dos pedi dos de bol sa s Escol'áres; -
I.:>

I, d - 'le5_tu de é .l-UXo 1'-", t - '1 ,. 1,-'"c 1 zenc o (iue - •. t~ S una quem poce •. L'Jaonega o senhor l\'JaDOel

, de holanda ser dBCipulo do ex -ê ove rrn dor .Agamen n il".agalhães que dizia.:

"quem "não pôde vi ver r".orre fi •

Felizmente aenh or .Presidente e senhores l'~ereadores, os homens de -

be m do nosso muní c íjn e , .fá são c onbece oere a da s atitudes mearru í nna s e

eompro ne t.e dera s do Prefeito .••.an oe L de +o l.anda ,

Alimenta-se este .t"rei'ei to s í mpLesment.e ela. sua va í dane pessoal e ela

ma1cfacle de certo deputado e s tadua L, eleito pela Vitória, que prr")cura-

a t ravé s do se nner iVJànoel de lJ.olanda ofender á dignid~de e a ncrira de a+a

Car:'E.rãde Vereadores.

Como dizia acirra, rara mim este procedimento docbefe do xecuti-

vo nunca foi para mim"surpresa. E verdade Que OS meus nobres colegas se -
~

ilL4ttliram por' muito tempo ~comdefunto tão ruim.

O caso d o aume nto dos sub s í d í os elos Vereadores, é a. prova. mais -

elot'uente da. alta traição dO' sennor Holanda a esta Gasa. 'Tudo conb í ncu o

Pre re i t o com e s Vereadores, re.ta t í vamente ao aumento, comprometendo a sua
"palavra Cie honra, \.lue ele nada vaIe para ele e para nós I para na primeira

oportooidade trair cinnicamente todos nós. O mais grave em tudo isso -
- Q' li 1 I'se nne r =re s í derrt e e entlol'es' e re ac ores, e o senhor Manoel de Rolanda, -

procurar ofender pela tmprenaa e s ta (;a,sa, afiJl'i..a.ndoaté que oa -ereadores

da Vitória \.iueriam assaltar OS ce t r-es da mun í cLpa.l í dade , 1'0dO's nós sa-be-

mos (!ue esta cieclaraçã.o al~m de t nve r-í d í ca , co ns t í tue uma ca Luní.a do se n-

no r raance L de .LJ.olanda. Mas ele qual(luer forma existe urna grave ofensa con-

tra to dos n6s v e re arle re s , 1n1'e1i zmen te entre o a onze 'vereadores, um exi ste

qUê preferiu fi cal' Goroo senhor J.V.ta.noelde L:olanda, mesmo recebendo do

.f'rete í t o o t nsul t o e a injuria ele (tue pro curou assal tal" oS co rre s da .J:lre-

.rea t.ur-a• .fu1aS senhor .c:residente, clettil.do precisa existir neste mundo, porque

se todos nós Í'osse!:10S iguais a vida seria t neupo rtavej ,

Encerrando estas minhas consielerações, \.;luero dizer (lue estou soliciario

C'nTll nR rlle '5 Pr.e1'ei to ManUe. r e liolancia •



~ennores Vereadores.

Venbo á tri bura des ta Casa. ele representantes do Povo, para es-

cLa re ce.r mais uma vez, que o desejo do Fretei to elo 1.flmic~pio é de se nca-.
"

dear a lutn contra este poder Legislati-vo-. Em outras pa.Iav r-as meus-

ilustre s c ompanhe Lr.o s , quer o senhor ManoeI de Holanda. 1 co m"toda a sua fal·

ta de co ragem pe s sea.L, mas pensando talvez p~ fa.sa cnpacidade de luta -

de certo/deputado estadual, r-í o í cuja r í za'r ele n6s vereadoresa

.~ do c onhecí ne rrt o publico senhe r Presidente, que o chef'e do .ixecuti-

ve , além de ser um b emem fraco , d tnca paz de aliment~.r uma luta séria -

contra. um verdade iro representante do povo, quan te ma í s suportar o pe-

80 da critica construtiva e noneeta ue dez (Ia) dos senhores Vereaclores,.

dos onze(ll) com assento nesta. Gasa. Somos,em ve rdadersenne r Presidente, -

10 legi t iBOS r-epr-e se nt.an tes do Povo, que sabemos de onde vimos e para.

onde vamos. Estes dez Vereadores se nhor Presidente, sabem ter c oz-r'eLí, -
~

gionários e aEl.igos~ mas nunca apre nue ram a se curvar dea nte d poder e -

ela pre pe ten eLa , Creio t.ambe m que estes dez Ve r-eacto re s , que f'o rmam a estas -

horas um bloco uní ce e t nd í v í aí ve L, co nat í tuiclO'",de neme na fortes e capa-

zes , l!ue ntlo pre eí aam de deputado illtrigàllte para. Lhes servir de gu í.a ,

Esta '..iasa não deve ignorar porque já é elo seu conbecimento, que um -

certo deputado estaclu~lt por sinal "de pu tado mí r í mv , t n í mí ge do povo e da.

pobreza., tem vivido a intrigar o Pretei to com esta. Casa. l{ão sabe o

senhor Manoel de Ho Landa , ãtu~.J. Prefeito da- Vitória, ~lue foi este clerJuta.-

do estadual, infelizmente eleito pelos votos des vitorienses, que indi-
.t-

cad e o nome elo sennor liro10el de holanda rara prefeito, este de pu tad o hoje

seu amigo' ~- chamo u-.o de incapa.ze ele indigno de ocupar o posto de chefe

do ~xecu'ti Vo r...:unicipal. Declarou ma í s que o atual prefeito era. um inomem

p rê ao a dois homen s desta terra, que êle deputado o s julga.vm, de máú

cara te r , Sem duvida os meus t rus t re s coLegae já oemp.reende r-am ("luemsão -

este 1'3 eloi s homens re pud.í ado s pelo deputado estadual, ti. t.ua.l amígo do l)re-

feito. l\ão quero senhor I;resiclente declinar 'estes dois nomes, porque eu -

sei que te da a Casa. já percebeu de quem se trata. são e stes homens duas
~ilustres f í gur'a s da nossa Sociedade e na o mere cem esse Clu/:1.,.lificntivo c1.-o

deputado, que procurou e conseguiu jogar o :t'reí"eito contra esta Crona-

ra de Vereadores. ~as t.e nno certeza senhor Presidente, que mais cêdo OU -



as crã ane ínnas da.. Vitória, atirará peura.s contra o senhor ManoeI de

holanda.

IDo t.enho -duvida de que o deputado do f~.relo de CR$.loO ,00 o sa.-

co, quanto custa CR$.18,oo-, afora as despesas, muito breve arrastarâ

como f! dos seus bebi tos 'f o se nhor- HoLanda á. rua da. arrargura.

Não tenho duvida, repito, Ciue o deputado que afirmou comprar-

oS iro tos dos vi t.o r í.e nse s ás ve spe ra s das eleiqões, Cor!1O se o nosso -

pová vendesse o seu direito e a sua digni~adeJ dentro de pouco tempo -

trairá o outro traidor, e s tabe Lecend o-se uma luta ell;tre-;;~.estes do í.s -

fe.lsos pol i t í c os) Q.ue vivem exc ru ai va.merrte rara. eles ,de.nela as costas aos

pobres e os humildes.

teste clerutado senhor -Presidente o espirit6 santo de orelhas

do senno r fuanoel de oLanda ,

Comestas palavras senhor ~residente, quero anunciar aos meus

ilustres e ompanne í r-cs , que ma.is uma vez o se nhe r .w.a,noelde cLanda ,

talvez por insinua~o do deputado que diz comprar oS votoc-ias familiQ~

vi t er í e nsea dias antes das eleições, reSolveu Voltar a me perseguir.-

vejam oS meus dignos pa.re s , que o senhor ~noel da Hola.nda não -

podendo enfrentar-me como cidadão, re se tve u extinguir a ESCola Iv~uni-

C'ilJ~Ü de ]üringabas, com mais de 25 anos de ex í s te ncãe., retirando a

mesme .t;SCoIa. e a sua. professõra odoriné!ti Cronçalve s de llioura. Isto pre--

c í sar-ent.e na epoca do-s exames, fi eand o pre jud í eada s ccrca de 60 c.r í an -

ças. Protestei contra a atitude meSl;tUi nna, do senhor ManoeI de l';'olan-

da, e talvez por t nf Iuencí a do Governador do .•.•sta.c:to,· voltou a Escola,

mas com a professora Esmeralda. Con rado da ~Si~. A(H:Y1nteceu<lue esta. -

professora, contraiu ca sarne rrto e por este justo motivo, pediu demissão

do cargo, ficando a iscola de +í r-í ngabas aba ndenada por bastante tempo.

Fui procurado por um bomem pobre desta cidade, o senhor Artur Cam-
poli l.'iirnnda, que é o mesmo Artur e íe t.r í o í s ta , t ndaga nde se fosse no -

meada a sua filba para a EScola de lúrngapas eu aceitaria em minha -

residencia. Imediatamente respondi ~ue aceitària e a filha de Artur -

eletricista a senno r-ínna Luzinete Campos de Miranct~ pa asa.r í.a a. ser a

mínha pr'opr í a cand í da'ta , mo obstante o senhor .lVlanoelde ffolanda nave r _

prometido nomear a professôra Luz í ne te campos de Mlrandia" f'aLtou ae cum-
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1VIourn,pensando, o senno r :iYianoelde il:olanda que seria para mim UI!ltt-

bostili(l~.de a a Ludi da nOT!1eação.De fato senhor Presidente, a mfnha -

cancí í det.a era UI'Ja pI'Ofe 586ra pobre e bem me re ced;ra. _do ca rg o, a. aerr-

he r-í nha Luz í.ne t.e t,ampos ele l'i.i.iranda.. l~ão ~~uero com estas palavra.s d í ae r ,

que a filba do sennoz- Sarafim ]Jfoura, também nao seja merecedora de-

toda a mínna eo ne í ce raçãe ,

Conf'e rme t.e nne co nne c í merrte , era. pe nsamerrt e do Pref'ei to me

bostilizar com a nomeagão da I i Ira do meu 'ilustre amigo sarafir!l l'<Lou-

ra , Puro engano ae nnor Nanoel de IIola.nda, pois' sua senbot'ia pensava

que SarafimMoura não fosse um dos meus grandes amigos. Fóde ficar -

certo l:l,ue o tiro saiu J::el~ culatra e que desta vez ainda levei a !!'le-

lbor.

Devia se nne r .f-resiclente este explica.ção aos meus ilustres pares-t

afim de demonstrar mais Un1t ve z , que' a intenção permanente do- prefei-

to é perseguir os repre sent.an te s elo povo com assento nesta Casa.
'-

Deante de s ta a t í tude da se nhor lianóel de "·t)landa, eu concito

tO~lOSos meus ccmpanne í r oa , exceto' um \lUe preferiu tí caz- ~m o pre -~'
"'\

te i to e o deputado que afirma c omprar oa voto s dos vi t er í ense s nas-

ve spe ra s das eleições, rara negarmos todo o nosso honrade- apoio ao

Prefeito MaDuel de .1i.olal'lda. Se assim procedermos, não tenba duvida -

senhor Pr-es í den te, o .t-refei to que é um homem fraco por Lnd.oLe , ba.t.er~

á nossa. porta, pedindo perdão da sua inominavel traição. Aparecerá

dean te nós o senne r 1tiJEtnoelde Holanda com uma :rtiB.da.lenaarrependida.

Eras e atas as c onsider~tçõe a que t iLha a: fazer de s ta t.r í -

buna livre e independente.

Vi tória. de uant.o Al'ltão ,lt de maio de 1953.
_____ ê~~ _

Elias tlomes de jf'reita.s V'ereador.,.



t no infortunie ou na a.dversida.de que 0$ .nomena se unem.Vivamos

nós vereadores de Vitória. de Santo Antão, uma hora de infortunio, pelo -
'"'~ue oçorre éntre entre oS Poderes Legíslativo e ~xeeutivo do kunieipio.

li verdade que somos aa vi tinas da t~i ção e da covaràia. dal!ueles, que

podendo não Querem .se r dignos.

~s senhor Presi (lente e senhores Vereadores , vivendo nós uma.nora. -

desta na.tureza, precisamos 110S unir para. a. nossa propria defesa e pre -

paro para. ao luta contra es tra.idores, que um día nós haveremos de vencl-

.. 105 para. sempre •

~. Senhor Presidente, ocupo a tribuna. pára. nl.zer um apelo veemente ao -

v. Excélencia. 'e aos meus ilustre~ colega.s com assento nasta Gasa.
" :Na.pr-oxí ma terça-feira., dia vinte e Quatro(24) do corrente, nós da

Vitória de Santo Antão, teremos a feliz ope r-turrí.nade de recebermos o mal-
.-..

""'I

or vitoriense vivo: o iiiinistro João Gleofas de Oliveira. Correligionário

ou adversário d~ eminente homem público, somos por um dever de consei~

-. encí a , ebr-í gade s ,a reconhecermos o seu valor,'À sua cultura, a sua digní-

dada e o pre ~tig io que de siruta. em todo o Pais. Para n~s senbor Presi -

dente e senhores vereadores, não existe naiar gloria, do que re eebe rmes um

nosso conterraneo, dàgnê eOIDt!l o Ministre João eleoIas, sobretudo na

.~ .. qualidade de Ministro da Republica dos Estados Unidos do Brasil

Ademais eenne r Pre Sldente.' o :Minia tro ~oão l,.leofas ve 'ntroduzir

no nosso município, ~m importante melhoramento e com maior razao aeve

naver de nossa parte uma espeCial' conSideração para o ilustre Ministro

da. .-gri e ul, tura •

TodoS oS nossos colega.s, tinna.m em vista; na e comparecer á inauguração

do horta :lrlorestal, localiza.do no Reservatorio, a.to que será presidido -

pelo ~ülÍstro João ~leofas, por4.ue o prefeito Ma.noel de Holancla, tomou

&_ ini e í.a ti va. da inauguração. POSSo informa.r á Casa., que o B.orto FIo -

reôtal é de propriedade do ~inistério da AgriCUltura, apenas havendo

uma colaboração mu~ua entre o ~inistério e a Prefeitura.

E mais senbor Presidente, nós vamos comparecer não en:-f~ee elo cen -

vi te do prefai to ~noe 1 de llola.nd~l., mas em eensidera.ção ao; nenrad o :M.i -

Seria umã trizteza para o nosso cente r-rane e , o ar , :üU:inistro J-oão -



2

Cleofas, 'na pr oxí ne terça-feira, não ter ao seu la.do os membros da. ""amar

de Vereadores.

Acho que todos nós devemos compa~cer ao ato da inauguração, 180-

lados e sem a cempann í a prejuclicáàl e compr-ome t.e dê ra de pre re í to ---anoel

de Holanda;.
Podi~-se a.té dizer a.o- senhor .iáini~tro;João '"'leofas,em particula.r,-

I
I

liue à L i compare cemns em 00 m3Íder~ção-ao ilustre brasileiro, e nunca. a -

convi-te elO' pr-ef'e i to do Municipio.

EsperO' contar com o apoio dos meus ilustres e -br~\.'vosc ompanhe f r'os

'"para. este- apelo, 'lua tem li!ofilo ue í ce o-bjetivO' prestigiar um gra;nde bra. -

s í.Leí r e , Como o senhor Mini~tro- JOcto Cleofns e a propria terra que lhe

aev í ra de ber ço ,

Eem o que t í nna e. dizer.

f1/ ..iM<



~:l!lOreS

Estamo·s noVQ.mente.r unido-s
+. -.'

~
em ee ssae extraórdiraria ~ra.

apreciarmos: a. mensagem do-- senhor Prefeito deste lkuntcipio, relativamente

ao pagamento dos ·subsidios dos senhores Vereadores. ,.
o fato se nher Presid.ente já é do conhecimento publico" e' do

propr-io Governadór ';;telvino Lins. lfEio existe mais nec'S;>sidade àe,explíca-

-ç'ões, 'quanto ao- assunto, pe ruuant.c todo o povo v í t ez-í enae , se encontra. -

inteirado de que o senne r liIanoel de .tiola.nda., que ace í teu o aumen te de -
seus veneimentos de Frefeito de vB'.5.ooo,oo para CR$.7.ooo,oo-, embor~

,

ainda :mãot.e nha recebido @ste aumento>. que· solicitou o aume zrte dos impos-

tos: e foi aten:iidp"'pela.~· uatnara e finalmente pediu para: que o aumento- :raão

fosse exigido a p3.rtir d(l" mês -de outubro do' ano p, passado a' sim de ·janei-

1'0 do corrente ano, tendo- a Cam-ra.· em atenção ao senhor líifa.no~lde Holanda,

deixado de receber o citado aume nt e nos u1timos meses de 1952 p:tra fa"zê-lo

~ partir do corrente exe reã e í e, aconteceu que êste""'homem, que Lnfe Lt amen.•

te ~..
preí'eito do,...!.unicipio, ~

000 cumpriu e nem 'luar cumprir a. sua -

pa.lavra empenhada , :MaS' séitbor Presidente, não se tr\'"\ta. apenas da palavra em-

pe nhada do senhor Mam.oel de llolanda., porque esta já n~o vale nais nada, -
"ele proprio fez lua stio de comprometê-Ia. e desva.loriza-Ia. perlUlte aS seus

conterra:neos. Trata-se do: fa. to gravissimo dó prefe i to querer de qualquer

modo desrespeitar ti) orçamento 'de 1953, sómente na parte referente ao nás -

Vereadores. 0 réstante do orçamsnto, para. o senbor .w.auoel de Hola,nda., encon-

tra-se em absoluta. ordem, mo merecendo restriçao ele sua ~rte. pelo I.!,uese

verifica, o prefeito tem tio sómente o desejo de romper com esta. ca.mar~, -

~s antes pretende reduzi-Ia
~ ,.... .-~atra.pos humanos, como se nos nao IOssemos

homens dignos e honestos, e legitimos representantes do pevo. Nós ~ue orga-
-niz~m()s a eleição do sennor Manoel de HHlanda pa'ra o elevado c~rgo de Pre-

feito, SomoS-vitim:ts da traição cruel deste prefeito, que pensa. com a sua

e ennec í.da vaidade de smeraj.í zaz- a. nossa üamara de vereadores. ~~iqt1ecerto o

senhor Holanda. que não seremos de modo algum .reduz í.dcs 's, trê,pas numane-s ,

porque somos filbos de uma terra,'cujoS naturaes souberam com dignidade, -

bravura e pat r-í et í amos , derramarem o seu sangue em defesa da"bonra eren

did~.

Tenho a convicção de que tod~s oS onze companheiros, de todas as ban-



caaas, nomens de bem que são, jamais recuarao na atitude assumida, pelo

. ~,

um dos meus ilnst:res' eolega.s,no' a.entido do com_te sem tregua.s, perea ••

nerrte a :te:dos oS' interesses do :pr~feito ~no:el àe1iol,anda, a.té que sua.
r.

'senhoria.' reconheça o' erro ~ue Gomete~, S a deselegancià. com qll.eagira.

l?a.ra e01!1 8i Cânara, de Ver~a-dore$,qlle tanto:- lhe pre s .igiou e tudo fez pela.

poS'sfve'l gra.nde~ €le seu governo. Se .e go'verlao do senhor Manosl ~le llolan -

. da 'c' na.da; de importa.nte apresente até hoje, não cabe a, responsabili!i-ade a

esta Gasa., que ~udQ lhe 00nce deu e no tempo oportuno.

De mi~a.pa.rte senhor PreSidente,' 4.u;erhà.ja o pa.gamellto íntegra.l oU

naodos subsidi().s do·s' -Verea.do.res, em q,ualque r nas n í pc t.e ee s , est~rei seln-
" - ~

pre na. estada, contra. o j)refei to. MaBoelde Hola.nda,. ~ue logo riO inicie do
~Je.,

seu go:rer:nome trâhia e hoje tra.i miser~velmente todos oS rae,ul:! ilustreS'
.'

comp:nahetr&s eomassento nesta Casa. Entendo que Si traiç'i5,o do senne r ~noel

ele' Hola.:ntla:, foi mui to l'!la.is grave do Q.ue -a. do famo$o' Cala-OAJ:',exatamente

po-rque~ fOlrbo'U~o pl:'e-í-::e,í-t:o a~ JilOSS~ ce nr í.anea , a. nossa boa. fé e ma.is do, que

isto, tra'iua sua. p:uo:pria. 1i)~l.la.vre.de honra empen~a;d8.

Por tudo isto senne r J?residente- e senbores Verea1ores-, eóm pagamento
'" ,. . TI . lVL_ H-~"OUl1a.o, eS'tarel sempre ee nr ra o &'refeito a-no'el-de - olancta •

. se €}Jialquer dos nossoS cOR1:p9.nheir/l)'S que aderir ao crime e atra.ição

do senhor Manéal de :Hola.nda" não 'será digno, de ee ntinuar nesta. casa, e mai-

to meDeS do 'Conviv10 sadio e patriotieo dos homens de bens, que todEts n<G's

somos nesta

Confio na €lignidade de todes oS senhores Vereadores e se :para. infe-

licidade nossa, a.manbã. ou de1'0i5, sargir li•• ·nClsso meio um Ca.la'ba;r id:en -

t,iccr ae senhor JlarfQ'el de liQlanda:" da.qui oS homeüs de bem a.pontarão o seu -

crime.

liem mesme a intervenção do Governador d e Est~do, que re ce nae een s.-

exce te acaa que e etavamea ~orn a. razão, de~oveu 'o senhor MSnO'el de li·oHtnda:,..
que afi rna nãe paga.r ,'Er aumen to dos' subsi d108 doe VereadO'res.

Ãn·t~.~~t~~o isso Só témos um eamí.nhe ; fazer_ uma guerra contra o sen-

hor Manoel de Eoianda, que Como' s·e.bemo-stodos nós; não tem ~le r~sisteneia
"

paora. uma, luta, €te envergaclura. :No·primeiro, combate !,le d.esertará do ee;m-

]>0 da .luta , de í xa ndo ínelasi ve às suas proprias armas.
ArO.\.... 41·"'~'>·



.sennore s -.ere 8.Cl ore:;; •

1Jeata. triourA denut1Ciel IU\ ultima se asa e Ordülária. desta-

Cama.ra eLe Vere~dores, a ati tuue injustilicavel do Prefeito anoelàe lia -

1anda , que retirou de Miringabas, da minba zona ele i to,ral, a. ~seola-

Primaria <lueali existia. há mais de vinte e einco(25) afieS.

,~ éE' esta. atitude dó preí'ei to, ocorreu exatamente E& - ,poca. dos -

examee do fim do ane , f'Leande cerca de cíncoenta e se18(56) creançaa sem

~ando resolvi ingressar napoliticQ do município, era exata-

mente d.ecidido que estava a.' acarretar com as eonsequel:lcias da mesma pe -

litisa. Em qualquer época, ~uer seja antes eU depois das eleições, jamai~
abt\nd0nel' 0'5 meus eleitc:rres, o !que 8.1i'5 nio é Comum a. t edee oS politi -

~' '"-ntao, tendo o Prefeito 4noel de Hola.nda 'retirada sem motivo a. •••

professo'ra de i'l.iriI1ge.ba.s, resolvi imedia.tamente c",ontra.tar um. Pro'fessor,

}para continuar as aulas e proee-der aoS exames ,

J'smis fui á ]Jl'esença. do: Prefe ito pedir para voltar!\. ~'erida

~scola. ~unca falei ccm sua s~nbori8 relativamente ao assunto. Freferi

supcrtí\r •• perseguiçãO' na.O"s. mim, mas aos filhcs de pc"bres agriculto-

res residentes ll8.'-!uela. va.sta região. AO' batia á porta Clo- prefeitO'· para

,

pedir misericcrdia. Nunca. b~ti á porta do preiei te pa.ra soliei tar favor

de <iualquer e ape e í.e, Jamais soJ.icltel um logar de prefessora para min -

na filha ou plra. qualquer pessôa de minhas relaçees de amizade. Enfim

aunea 5011C1'tei ne naum f~vcr elo .'Frefei to ~noel cie liolandà.

Deste modo eenne r :Presiàentee Senhores V'ereadCJres. estou d.e mãO'S -

limpas e de ce ns ct aneí a tranquila pera.nte o :Pre.feito, e.s meus digno-s

pa.Fff:a .. e perante o povo <lue me elegeu.

Comuma SituaçãO' desta, que considero invejsvel, estou DO- exerci-
e í e de m.eumandato em defesa. <:1osinteresse legitimos dó povo'. l~o quero .'

seI a. pa.lmatoria do mundo, mas estarei aqui selpre vigilante na defesa

d:os interesses da coletividad.e.

Este meu discursO' senne r Presidente, tem por fi n'alidade , decllla-

rar a esta. ~amara de Vereauores, Que a EscO'la de miringabàs voltou para
" ....,

c mesmo lecal em que sempre existiu. E Voltou sem que eu nada pedisse ao

/
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ao se nner Fretei to Jianoe 1 rI H 1 > Se d .-a8 --o atinA. . m .UVl ela recopbeceu o seu erro

e a. sua injusti C;a.

Não queru e nem devo elogiar a sua atitude, mesmo por~ue ' não Sou -
habituado a elogios, $obretude quando o prefeito apenas cumpriu G seu -

dever.

ASSim, aenne r pre siden te e senne re '-' Vereado:res, venbo registrar"

~fa~ da volta da EScola de ~iring8bas, sem que para isso tivesse eu

feito qualquer solieita.ção ao senl30r ~refeito.

Q,uero di ae r , que quando tlaqu.i denunciei a<iuela. triste ecez-renc ía ,

tinha eu absoluta razão. E a p~ova de que eu tinba razão e estava com a
,. , T'"'I "l

ooa causa , e que age ra o .rrefeí to' fez Vo1tar - a aludida ~SC018. E o sen-

bor Jiílanoel de llo1e.nda fez voltar a Esco 1a. sem que eu aaaumí aae \.tualQ.uer

ne s'ta "asa, e obedecer ás
(o

eompromisso' €lIevo tgr tu!IIo quanto ale pre tende
suas instruc;ões •

Senhor EreSidente, amo a liberdade e não me prendo a nenhum che-

fe por favores. sei saber ser gra.t~ a.os meus amigo's, mASnunca tive -

voca.çã o pa.~e. seguir um -chefe i, ,nd.reionalmente.

Admiro 4)S bomens ae ati tudes e é a razão por'ue tenl'lo :predi1e-"'-)
çãopelo Dobre clepata.dO',José Mixto de Oliveira. 'Q:ue honra O' nosso' muni -

cipio ne. Ce.Jm.ra .r;; stadual.

:Nestas CO,l'ldiçõeS, encerro estas considerações relativamente á -
volta da .•.•Scola de lUrínga.bas, se~ que para. isso tivesse eu feito liual -

quer flolieitac;ão a•. ~refeito l·J.anue1 de .llolan€la.

Era ~ que tinha a dizer.



Municipal da Vitória de Santo Antão
Serviço de Fiscalização Geral do Município

.. 64.
Oficio n ~ ,_._.

Ilmo. r.
residente da Oa ara l.l.unicip1 de Vereadores.

I{~ ST A

\ .De cordo com o pedido de e....clarecimento f'eí, to
pela uomiqsão de Legi lação e Justi a dessa Camara, para .Que a

-.

. ,.Bepartiçao competente esclarece se porQue era cobrada a taxa -
, .de Or.S50,00 no imposto de portas·sbaertas e a elevou para

Or. 83,00.
\

Ante de er legislada ~ei nº 280, a Fiqcali-

, ~zageo Geral autorisade pelo qr. Pre~eito do runicipio, recebia
a importancie de 01'.;;>33,00mensaiq das casas co:rn~rciaissitua-
das nas zonas ur-banas e suburbsnas , não . ndo p ermí.tido abrirem
as 9ua porta as localizadas na Eua Barão do Rio Branco e Pra-
ça da Bandeira.

Depois de legislada e aprovada a ~ei nº 280,e8"
tabeleceu as zonas urbanas e suburbanas.

rtº 3º - Para efeito de regulamentação desta -
Lei ~ica a cidade dividida em duas (2) zonas, urbana e suburbana.

Para -Q lº - Fica compreendido como sendo da zona
urbana os estabelecimentos comerciais e indu8tri~
ais localisados na Praça D. Luiz de 3rito e rua
adjacentes. até a rua Mar uez do HervaL, (Oentral).

ArtQ 4º ...Os estaoelecimentos comercí.eí,s e Lndua-

triais situados nai zona urban ,são obr í.gado s a abrir a suas
.. ...N.,portas no horarlo de ver~ as 7,30 e ~echar 8S 18 hora ~ NO in-

~ .verno PS 7 horaq e ~ech8r as 18, n~o devendo gerem aoerto~ no
dias de domingo , ~eri8do~ e ~~DtiricAdos~

Oont.



refeitura Municlpal da Vitória de Santo Antão
Serviço de Fiscalização Geral do Municipio

Oficio n..•....., .

o C?rtº 16, diz:
""0° infr2tores 8ar80 multa4o~ em Cr. 50,00 e

no dobro na reincidencia. r:

í .

~r. ':;Pre~idente dE' C mí"'<ll~o e T_1egislaçPl0 le

Ju~tiça e·dernais;~emDro ~

Com e ta ~ei todo o. comercicnte~ ~ue gosa-

vam os favores concedido pelo Sr" Prefeito,' estaoelecidos na

ZGn8 urbana, não podiam mais .abr í.r ao suas portas nos dias de

dor ingo , feriados e
~ ~r \

antificado~ nem for~ do ho~ario, cuj s

• rua li'>ao as s egu.í.nt es :

Eua Imperial, Praç
. ~ .

D. Luí.s de Brito~ ~ua

Silva Jard' , Rua Jo aquí.m Nabuco, Rua ma:~'tins Junior, Era a Dio-

go Braga, Eu leIo' Verçosa, 'Rua~uí Barbosa e Maquez do Herval •.
"~t . .)

, A Fiscalização Geral éra obrig~Qa a multar em

Cr.9~50,OO e no dobro na reincidencia, encontrando os ditos cc
.\.

merciantes desobedecendo a Lei.

titulo pr ecar í.o que os mesmos oont Inuar =em brindo 8 ua= P r-

~ • r'

Entao, O Sr. Prefeito do ~Uflicipio concedeu a

r ?
tas, pagando uma mul, ta de cr ..·50,00 alem da Líoençe , ate ue a
Camara s.e r eunLs se e ele recorre0. ô es ta dec' ""o,

_pena o_· comerciante JOPQ.uin::.Gome " ntL go

e Antonio Gomes Santi go, .~-ecor:reram ~eu.ma f'orma"l'>:t;) t r at a , f'i-

candc o Glema:i$. sile,noios ... l para, n~<}L~e ser.em prejudtci;ai$",,-
~. I, " ,.lo,."" "" ,;.. é ,••.~;<

as ~ed.'idas Que podiam r_esul tar o.a;reé1.o.m.a ·,ãó ~ .
'1

. A . ~C?. a Fiscaliz8:s'ão 'Geral do Municipio e de

parecer ue a Lei nº 280 legislada e a rovada deve ser mantida,

fim de evitar confusões e mal entendido no serv í.ç "'de fi cali-
,;;,

zaçao ~ Cont •.
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reíeítura MunicipáI da Vitória de Santo Antão
Servfço de Fiscalização Geral do Municipio

Oficio ,n .

Continuacão -FIe. 3------~------_._--

o) •

" :
Esper eQta Fi Q081izFl,?~0 Geral, Que ~ Oom.ís-
... ,r Ó .' <, ~

880 de TJegi~lação e .ru-t iç a e de toda a Camar que determine o
feohamento o"brigatopio,_de aoordo com o Que dí.z a Lei.

Na oerteza de ter informado olaramento os es~
.-;clareoimentos solioitados, aqui fioo ao dispor para novos e

oportunos pedidos de informações •

.;tenoiosamente.

Vit ria de Santo Antão, em 18 de Agosto de 1952.

F'í se aL Ger~l.

1,:l... '

.,.



-rITIO .-311..1'.JJ_CJ3ide.n:tB_e--1ltu. dignQ,s ~~J~.amara M1.,miciI2al~ _

Antão

., .Jose Bela1'm~no da Silv~, brasileiro agricul
ter casado residente ~ Rua do Oliveira nº 42., nesta cidade. tendo

no ~ os d.i.grlosVereadores se dignem de conce-

. ..construldo tres casas a Rua Alexandre 1~a nesta cidade~ no lagar
mais con..hecidopelo nome de "Baixinha" q.epressão do terre-

_~ --=-..u..s:,-,r....:-~lhl..UJe",--,a~~i~s..s;;e~n~ção-º-º---imp-o~tode decimas urbanas nara os reD:::i~ pre

_~ ·~c~a~s~a_~~ustamentepela dificuldade que este oferece a quaisquer cons-
_~ ~tru ~es tornando-a~ dispendiosas.

Q pra~~e dez anos- tendo em vista aue as referidas constru-
_----------ç ...e _foram feitas em um local i.n!!ratonara construcão. consumindo

,
=~~.,.-.........,_-.;--_d~i=,os,_..9Squais vieram benef'iciar um trecho da mesma rua quase sem

COllfiando no espirito pc justiça e de equi-~-

DEFERIlvíENTO
dade àe VV. EE. es eticionario~. ~ ~-=~4-~~~~~~~~~==~~----------__---~__- __--~
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Garoara ~uniGipal de Vereadores da' 'Vitória de Santo lintão - PernarobuGo

Parecer.

~. ~ ·ComiRs~o de Legislaçio e Justiça, tendo em mios um requeri~ento
do ar, José Belarmino da Si.lva, no qual pede Lsençâo de decimas urbanas. de s:!,:!
_as cásas em construção nR rua Alexandre Luna, solicita do sr. Prefeito infor-
!!!.açôesse as citadas casas estio d~ acordo com as exia-en,ias do Art. 22 e seus
paragrafos da Lei nQ 283.
Sala das Comiss8esf am 14 de Agosto de 1.952.

a. •••••••.••• < ••••••••••• ~ ••••••• ' •••••••••••

Dilermando da Cunha Lima - Relatar
a•.•••• "•.••.••••..•..•• ". "" .,..••

E'peridião Vieira de Sandres
a •••••••••••..••••••.. '),•••. ,.•.•••... .,.. ".

Severino das Neves Junior8



ESTADO DE PERNAMBYCO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Parecer N -., <'7,--------J..,.1.-"'---I--------

Somos e o~lni~o que eve ~ r acoito, em tese, o Parecer ~ode-
~t~qdo Nilo ier~ira, discor~ando a~enas na parte em que o re~ator sugere
·"'8·a o urocessado r-am=t í.do diretamente jJelaAssembléia ao De J.)art8.mentoTéc-

.L - - _-----'

ni~o das Municipalidade~. Isso porque entendemos seia mais consent~nco com
a l'"'ique se invoca a devolução do procec:sado à CâmA.ra de Vereadoros na Vi-
tó-v>ia-nA-santo-.\ntãocom a sugestão de que solicite a mesma o i->ronunciamen-

.to ~aqu~le órgão técnico sôhre as contas impugnadas ~.~

laIa nas Comissões em 26 de Novembro de 1~51~·

aa) Luís de Franga Costa Lima
Andrade Lima Filho
Constantino Maranhão
Reinaldo Carneiro

•



C~MARA. MUN1CIfAL DE VEREADORES DA VITÓRIA DE SA.NTO A.NT~O
,FE'T'namr,uco

Em, 12 1e Setembro de ~~51.
Ofício n~ 42/51

Exmo. Snr.
Presidente da AssembLé í,a Le.o-lsla-;;lva do Estg,rJo ie .i:'e-rnaJIlbuco.

- Em sessão ext\'aórdinária da Câm8.raMunicipal de Vereadores da
Vitória ~e Santo Antão, realizada a ~l do corrente, foi aprovado wn re-
querimento de autoria do vereadorM{rio Gomes do krado - por unanimida-
de Aos vereadores do Legislativo Municipa~ -, para que fosse solicita---.,
da a essa Colenda Câmara de Deputados, a vinõ8. a esta cidade do comiqgão
~E'Técnicos da Secretaria da Fazenda a fim de proceder um exame compl~-
to a prostaçõ s de contas o snr • .2refeito do Município Cei: JCàé-<.Jua.-
quarn da Silvayelos motivos seguintes: - vindo i~Câmara Murrí cí pa.L desde
0e mu~to te~po solicitando várias informg,ções Quanto a marcha dos neg6-
cios municipais de acôrdo com o A.rt.112 0a Lei 445 - Organização Muni-
cipal -, e, como não tenha sido atendido, resolveu a,~ora de conformida-
de com um pedi o àe um crédito suplementar na importância de ••••••••••.

\~ 1.420.üOO,OO)\um miLhão qu~trocentos e vinte mil cruzeiros),feito
pE'~o snr. rrefeito só conceder o referiAo crédito ayres8ntando o EdiL
os comyrovantes das desVesas efetuadas como exige o Art. 69 - insiso I e
11 - riam= r-c i.onada Le í 445 • .t'orém,par-a esparrt o geral logo que chegaram
os comprovantes, verificou-se estarem os mesmos com grandes fa~has sendo
o principal não constar em nenhum recibo o SE~VEN~_E 22TI11~~§
como determina a Lei 471 de 15 de JY1m:rçode 1.940 atuaLm=rrt e em vigor no
seu A.rt. 54. x'or outro 18..i1o constou a Câmar-a que o snr • .2refeito ainda
desrespsitou mais uma vez a Lei 445 em seu arte 90 § VI e Art. 91 com r~
ferêY)r>iq ainda a L8i 471. Na supra illPncionadaLei 445 Art. 116 vamos
encontrar o seguinte:: - "US MUNiCir iO - EXiGIR1to NOS .i:A..t1i'ISv, DuCIDJIY:NTOS
.t'üRSUA..SR'"r'\.RTIÇOES0<:;SBLOS QUE FOREM ""UJETTOS .t'üRL"ST". ror outro la-
do em franco 8.tentado em que m3.nda a Lei 471, encontrou a Câmara recibos
Que provém caba.Lmerrt e o pouco caso por p8.rte 0.8.Bdll.idade ao viue ordena
o Art. 61 da mesma Lei de 15 de r~rço de 1940. Citando mais~uma vez a
Lei 445, vamos encontrar uma das maiores falhas da A.dminlstração Muni-
cí.pa.l, a11g1 qoiq a oue a ha-se enquad r-a va no Art. 117,1uando manda"DIGO'
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fl~iq da metade das rencas QQ ~icas municipais são contro~adas p~la fiscali-
""'~ç8:ocom }Jleno cor~0"'1-'-i"",ontodo snr • .irefeito. So chegando as mãos do Te-
s01Lrpiro recibos iá co~ o ~=SE do rrefeito A",i~p~no aqsim o funcioná-
rio credenciano pP.r~ ta~ s~~ as verbas nece~sári~q ~o cu~primento das ohri-
~ções do Munirí 10 nomo acontece presentemente.

FeLo exposto snr , r:rosi~entp, e, eq+'.~ibado na Lei de Org;a-
ni'38,ç9'.0Murrí.c i ,q~, e estando provado pe L> ci taçlC10do -' s"us artigos as gra-
ves irregulpri,;iorles cometidas pelo srrr , r'refei to o qual no fim do seu Go-
vêrno não eS""-"oo+r-eepcnde nôo com a expectairiv'3., solicito-vos a presença
d"1 Comissão p<"~ida p= Lo ver'8ador Mário Gomes do rrado p'lra os f'Lns que o
oaso rI" lpr '" como ordena a Lei ela.borada pelos Exmo s , Snr. Rep:,esentantes

do povo :io Estar'lo de r'ernambuco com assento nessa T,'gregi~ Câmara.

Comestima e consid rR.ção

a) Dr , Osvaldo Evaristo d,'.l.Cruz Gouveia

PrelÉi~ente da cãmar-a Municipal
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Posso a'firmar com absd>luta;segur~ça que o Sr. Manoel
de Holanda Prefeito do Municipio está vigilante quanto
ao caSo da luz, já tendo tido entedimento com aS altas

~
autoridades do Estado no sentido de que não seja fmpos-
to ao MUnicipio e aoS particulares novo aumento nos pre-
ços daluz publica e particular •.
E estou certo também de que sua Excia. o Sr. Secretario
da Vieçaõ , D~~torr Armando Monteiro por sugestaõ do che-

. -fe do Executivo local ja se dirigiu ao Dr. Dias Llna ,
um dos dirê~c~es~da Empresa0Concessionaia d~UZ , fa zen- \
do-lhe sentir a necessidade de que seja o caao resolvido .-..,

q uantos antes afim de o Municipio providenc'ar no caSo
de a Pirapama fazer novas exigenciasquanto ao preço da
luz.
Proponho aesta Camara de vereadbres paraque seja remetido
um telegrama ao Dr. Monteiro pela solidariedade prestada
ao nosso Prefeito Sr. Manoel de Holanda, e que seja dito
telegrama' ásinsdo por todos vereadores.

Vereador



PREFEt .

RAZOES

Exmo s Sr , Presidente da Camara f.1unicipal
Vi toria de Santo-Antão.

Ao Projeto de Lei NQ 2, desta Egregia Caroara referente a auxilio aoS
(

clubs carnavalesoos, oponho, em parte, o meu veto, pelas razoes que p s-

so a expôr :
E me excusado fazer sentir a esta Camara, pois jà lhe e do inteiro

conhecimento, que recebi o Municipio, não so endividado, como oferecendo
problemas cujas soluçoes ressaltam aos olhos dos menos entendidos em assun-
tos administrativos,como de todo inadiaveis :

Para exemplo basta citar o Ginasio 3 de ~osto cujo Edificio e cujos
moveis necessarios ao funcionamento de aulas que começarão amanhã, necessi-
tam de reparos dispendiosos, que jà comecei a fazer • O calçamento d~~~
ça da Bandeira jà iniciado, e outra imposição de inverno que se aproxima,
para evitar que o povo trate de seus megocios, na feira, dentro da lama, A
ampliação do cemiterio publico, onde, por falta de espaço, os cadaveres
vêm sendo exumados com menos de um ano de sepultamento, ê um imperativo ~;
não so de ordem material e higienica como - e o que e mais - dos nossos
proprios sentimentos de humanidade. Isso para não citar outros. Agora aten-
te essa ilustre Caroara nessa humilhação para o municipio : O Instituto de
previdencia dos Servidores do Estado de Pernambuco e credor do Municipio da
importancia de ~ 77.711,70 proveniente de contribuiçoes dos funcionariosy

que não foram recolhidas a despeito de recebidas. Alem do IPSEP à tambem
credor do municipio da importancia de G$ 51.031,40 a li Caixa de Aposentado-
ria e Pen soé s dos Serviços Publicos dos Estados de Pernambuco e ALagô ae ''.
O Radio e a Imprensa têm divulgado a di~ida para com o IPSEP não só da Vi-

'"

toria como de outros municipios. E não e sem tristeza profunda que vejo is-
so • Acresce que o Instituto adotou um criterio ilogico : fechar as suas
portas aos funcionarios oos Municipios que lhe são devedores, ou seja a
lei irracional de pagarem os inocentes pelos pecadores. Diante de situação
tão humilhante e tão vexatoria, tomei ha dois mêses, a deliberação de tele-
grafar ao Presidente do mesmo Instituto, garantindo-lhe que ate o fim de
Fevereiro corrente saldaria a divida que eu .reputo sagrada. Com que vou pa
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gar isso ? Com dinheiro •.Nestas condiçoes, o Municipio nao poderia fazer
atualmente nenhuma despeza extraordinaria.

Todavia, reconheço que o Carnaval e a festa por excelencia da Vito-
ria, e o municipio vem prestigiando-a com auxilio ha jà alguns anos, ten-
do o ano passado a Caroara de Vereadores votado um credito de f4 201'000,00
para auxiliar os festejos carnavalescos. Por isso:e so por isso,veto não
inteira, mas parcialmente o referido projeto, sugerindo que se auxiliem
os clubes carnavalescos, obedecendo-se ao mesmo criterio do ano passaso
ou seja •.

Clube " O Camêlo 11 ~ 5.000,00·...............
" " O Leão " 5~OOOtOO~...............
" " Motoristas" 5.000,00·...............
Troça " A Girafa !t 2.000,00·...............
Os demais ............... 3.000,00

Total ........... 20•.000,00

Todavia, considerando que a intenção dos ilustres cómponentes dessa
Camara foi concorrer para maior brilhantismo, no corrente ano, da nossa
querida e tradicional festa, que e o carnaval, intenção que não quero nem
posso deixar de louvar e exaltar aqui, venho , no caso de impossibilidade
de essa egregia caroara aceitar o veto apresentado, sugerir sev a importan-
cia excedente de vinte mil cruzeiros vetada, suprida dó seguinte modo: en-
trar-mos todos, Prefeito e Vereadores, cada um com a importancia de ~ •••.
1.000,00 dos nossos proprios subsidias, para auxiliar as referidas festas
carnavalescas, que desejo, em brilhantismo e entusiasmo, sejam em nada in-
feriores àa dos anos que passaram, contanto que aos doms grandes clubes
da terra Leão e Camêlo seja proporcionadQu a cada um, contribuição rigoro-
samente igualo

E preciso considerar-se ainda que a iluminação extraordinaria da rua
Barão do Rio Branco e lagares adª,ãeet.l~es,nos dias de carnaval vae se:sco-
mo nos anos anteriores, cust eada pelo Municipio.
Prefeitura Municipal da Vitoria de Santo-Antão, 18 de Feve::reirode 1952~

(l._

Prefeito ••
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. ., eamars ~unlc!pal de Vereadores da VitorIa de Santo Antão Pernambueu
,PROJETO DE LEI Nº.2.

A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA VITORIA DE SANTO ANTÃO :
D E C R E T A.

ART. 1 - FICA AUTORIZADO O SR. PREFEITO DO MUNICIPIO ~ ABRIR UM CREDITO ESP]
CIAL DE CR$33.000,OO,(TRINTA E TREIS MIL CRU~EIROS) DESTINADO A EXl- - , -
~IÇÃO DE CLUBES, BLOCOS E TROÇAS NO CARl#AVAL DESTE ANO.

§ 1 - SÓ TERÃO DIREITO AO AUXILIO CONSTANTE DESTE ARTIGO, OS QUE TIVEREM
DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELA AUTORIDADE COMPETÉNTE, E SE EXIBIREM
NAS RUAS DA CIDADE, E NA VILA DE POMBOS DESTE MUNICIPIO .•

§ 2 - OS CLUBES, BLOCOS E TROÇAS QUE DEIXAREM DE SE APRESENTAR, NÃO ~ERÃC
A QUALQUER AUXILIO.

ART. ~ - A DISTRIBUIÇÃO DA VERBA CONSTANTE DA PRESENTE LEI, SERÁ FEITA DO
SEGUINTE MODO:
CLUBE ABANADORES O "LEÃO" .••••••••••••••••••••••••• CR$.10,OOO,00----CLUBE " " O "CAMELO n ••.• • • • • • • •• •• • • • • •• • • • • • •• tt 7•.000,00,.
CLUBE MOTORISTAS *> ••••••••••••••••••••••••••••••••• li 7.000,00
T. C. M. A GIRAFA ••••••• ,•••••••••••••••••••••••• ~ "~ 5:00G,~:,

-,LENHADORES (VILA DE POMBOS) .••.•••••••••••••••••••• A n 2l>000,00
BOLA DE OURO •.•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• " 1 e- 000,00
BLOCO FLOR DA LIRA •••••••••••••••••••••••••••••••• fi 500,00
BLOCO ARRAZA TUDO ••••••••••••••••••••••••••••••••.• ti 500,00

T o T A L-QR$.33.000,00

•

ART. 3 - REVOGAM-SE AS DISPOSIÇOES EM CONTRARIO.
SALA DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA VITORIA DE SANTO ANTÃO
E:i 13 DE FEVEREIRO DE 1.952. 'i1J jjL~ 4 -:

a • ~~,.~I:--:~ ...i .~.oe.
r. Osvaldo Evaristo da z Gouveia

~ Pr~idente A...~~~. r. ~~~ ..@. ..?:::~..
~-....a.speridião Vieira de S~~:pe~

12 S cret,...,.....•~
'---~i7f).:~.~.'M.~ if. ..... .

Dilermando da Cunha Lima
I 22 Secretario



•••Exnc. ~~. P~esidente e mui di nos membro d G~~Lpal de Ve-

readores da Vit9~i~a~d~e~S~a~n~t~0~A~n~t~ã~0L-~~~~ _

Os abaixo assin

,
e Q se undo ha seis anos, sem qualquer nota desabonadora do selLD. ..

confiando ~el1amente nos sentimentos de e uidade e d ·us_tiç~o~m.
"... ;,.senhores Vereadores dessa respeitavel Garoara. que tanto tem sa ._______~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~.~~-u~~

rar o mandato ue lhes foi conferido A Aelo povo vitoriense~m~ant
V.V. E.E.xcias. solicitar_.- - --.-
necess~~ades de chefes de famfia, que lhes permita viver honestamente
a seyviço da Justi a n~e~s~t~a~.C~o~fi~a~r~c~a~.~~~ _

Percebendo a enas Cr. 360~0~0~~c~ 300,00 de ordena~d~o__~
mensal os peticionarios vivem nas maiores_d~c~daQe~,_çJle~ado~_~

- ,~ q~e_~ qualque~es irito ·~sticeiro ~ realista nao ha de_pare~er e$tra~_
,nho, IDªS ao contrar_io"'§Etafigura .log..ic_o-,_tendo-e .em.nonta, q1.Le_co.m-.aqu.e..:;

- , A_-:--'"'--__-'-'--"-u_antia_ni!-oe ossiv~l garant.ir_a subsist_encia_ Qe_.uma_p..es.-
•••soa siauer muito menas __d~~a familia1

valor-------
A ,ue essa res eitavel G~nS1 odera verifi..c.-r sinCLicando nos.,

•!!1_en_te_fi_aisde:::'-":::l..u~a::::::::..r.::::e::.::n:..:::t.:::::a~-",o.=:.r_centodos seus orden dQ.s_. _

mais funciDnarios ue são remunerado _elos cofre
._---~----- Por todas essas razoes e ainda tendo em conta que 9_s_de-

beram aumentos muito maiores em seus vencimentos do ÇLue_os p_o_h~e-º--Qfi-::..._

__ --- _cgnceder-_l=h~e.!=<.s--J:;!==--"'<........J:<,.::r...::::oximoor amento um



/

alem , o que constituira a~~verdadeira justiça-B-hu _

__--'----~.Q.bI,d..!.l..Q..Y,&-p..ara com os humildes senz:idoT'es d~stiça-Desta Cornarca. ~

__-''-------------''iiJ:a certeza de que V.V. E.E.ci aS--.r:Jão enceT'raT'ão -o seu mandato__

. -""-'na= p..r..as....eill..fL..l.e.gi.slaL1Jrasem atender a este nosso-Jus..to-})-edido.,-qu9-não-i

ente nosso mas de nossas familias, privadas do essenc.ia.L-p.ax.a-a-·_

~ --,""l1l~anutenç ão, bendllenl.O.S..-ant..i padamente .a-ho.~:Lem-qu.e--t.i.:v-em.o-S-a-f~
. .

. ...
___------liz J émbrança de reCÜIT_erlllD-S-..-aessa mui-di.gna-Cal:naaa.,-.e-,-Xla-e-S~an~----:j

____ ~--1~e~hores à i as , pedâmo.s ~ _

--------~--------------------------~----~----------
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Vi tbria de Sto. Antão, 17 de Outubro de l?51o~. UcA- t;
/~-.

proprietário da casa NQ 76,
estando em atrazo com a fa

MAURINO FERNANDES ROSA,,sita a rua do AREIAL, nesta cidade,,
zenda municipal, do imposto das decimas,. da referida casa, de!
de 1948, e estando sem meios para normalizar esta situação, vem

# Arespeitosamente apelar para es$aegregia Caroara no sentido de,conceder-lhe a dispensa do debito em atrazo acima mencionado.° referido débito é de Cr.$1.108,OO (HUM MIL, CENTO E OITO CRU
ZEIROS) •

,Vitoria de sto.



Gloria do GOitá,em 18 de Outubro de 1951

O:ficio nº 1.

Exmº. Sr~Dr.Presidente da.Ca.mara.de Vereadores
Vitoria de Santo Antão

Devendo realizar-se no dia lQ de No-
vembro proximo vindouro,às 15 horas o lançamento da ~edra
Fundamental da Nova Igl?eja Matriz desta Cidade.,vem a Comissão
encarregada de tal empreendimento;pelo presente convidar a V.
Excia e excelentissimos pares para assistirem a dita solenida
de.

~Certa de ser atendida no convite ora
e:fetuado,aproveita o ensêjo para a_resentar a Vv.EExcias pr~

--,testos de elevada estima e distinta consideração.
'\

~au~

Pe. Pedro de Souza Leão
Vigario da Paroquia e Presidente da Comissão.

--

~-
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