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Garrara fy'Juniclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

DESP ACHO Nº. 1

Vit ria de Sant • 2 - 1 - 1.952

Presidente Camara Municipal Gameleira
Gameleira pe

Acusando recebimento vosso despacho no qual selicita solidariedade Camara
Vit ria Santo Antã vg comunico-v s estarmos pleno acordo reajustamento -
lavoura canaví.eí.r-a vg tendo enviado sr , Presidente Republica nosso apelo
empr 1 causa ~icultores Pt

aaudaôes

. aas ••••••••.• :.4:1.1.:« ..
Dr. Osvaldo Evaristo Cruz ~o~~··

Presidente Caroara Municipal



Gamara IVIunlclpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

DESPACHO Nº. 2

Vitoria de Sant AntãQt 2 - 1 - 1.952

Presidente Getulio Vargas
palacie Catete
Ri. de Janeiro

Camara Municipal Vereadores Vitoria de Snto Antão apela para V.Excia
»> lhar c m espirito justiça situação anguatdoaa banguezeãros pernambJ!

.2. vg fazendo reajustament preços atuais assucar visto não poder class4
continuar produzind produtm tabela vigente Pt

Atenciosa11J.ente



Garr.ara lVIuniclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

DESP ACHO Nº. 3

VITORIA DE SANTO ANTÃO - 8 - 1 - 52

GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES,

PALACIO GOVERNO , RECIFE pe

CMIARA WNICIPAL VEREADORES VITORIA SANTO ANTÃO vg SEM DISTINÇÃO COR
PARTIDARIA DESEJA V. EXCIA. PROSPERIDADFiS ADMINISTRATIVAS PARA 1.952.

SAT.JDAÇOES ATENCIOSAS

âk Oro ;/ / I./~~~~.~ ..~..... ......•...
Dr. 03va1do~Evari o ruz Gouveia

Presidente C a Hunicipal

-,

r

\ .



Gamara ~uniclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão- - Pernambuco

Despacho ns •. 5
Vit ria Sant Antão - 5 - 1l.-52

Presidente Tribunal Eleitoral
Palacio Justiça
Recife Pe

C munico-v s que a 10 c rrente ter~o inicio de acordo c m à Lei
445 .s trabalhos legislQ.tivos da Camarfii.Municipal dêste Hunicipio

Atenciosamente ~

as (1:~~.&.f.t::. ~ .., ••• ~. ·
Dr. ~~~~ EVliU'j_stodói uz ouv e í,

Presidente 1>a aa.mar ~ icipal

-;~~~~"'~.~~ .
-c, r

,
"



Carr:ara \YIuniclpal' de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

Despach ns , 4

Viteria Santo Antão - 5 - 1..,-- 52

aevernador AgQmenon Magalhães

?.uacio Governo
Recife Pe.

Tenho a honra de comunicar-vos que a 10 corrente terão
inici trabalhos Caroara Municipio. este Municipio de acorde
Lei 445.

saUdaçÔe}:7)~:,.j(j :..~c/'.... _
as~ •••••••••••• ~ ....•'~"'r •

D:r..'/Osvaldo Evaristo da Gouv
Presidente Camara ; cipal



, "

Garrara lYIuplclpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

Despacho • nº. ~
itoria Santo Antão - 12 - 2 - 52

Diarbuao
Dr. Anibal Fernandes

Recife

Camara Municipal Vereadores Vitoria Santo Antão ~avor transmitir Dr. Ass!
,\ ... ,

Chaueaubriand a requerimento vereador Jose Bonifacio Holanda Cavalcanti
esta. Camara Aprovou por unanimidade voto congratulação escolha nome ilus- I

-tre brasileiro a senador Republica pelo Estado Paraiba.
Saudaçôes

&4ij~~'" '~,~:~---as • • •••
'" . • O yaldo Evar'

"''" ,. '. !.r.' ".f.,t.......Pr6sic.eme Cam

I



Gatrara munlclpal de Vereadores· da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

D spachonº_
tr1toria de

Govern dor Agamenon Magalhães
palacio Governo
Recife

Tenho a honra de co unicar V_ Excia.. 11_ que a Caroara Municipa I

sua primeira reunião ordinaria dia l~ recebeu mensagem Prefeito-
Hanoel de Holanda vg tendo o mesmo assistido eleição da Mesa sob

plausos gerais vg a qual ficou assim •••xttit«aconstituida:-
Presidente Osvaldo Evaristo Cruz Gouveia - PaL. - Vice Antonio Alves de ,
Lorena - li.DaN. - Primeiro secretario Esperidião Vieira de Sandres - P~S.
D. - Segundo secretario Dilermando da Cunha Lima - P.T.B.

S udaçôe~.~~.w......•..•.-;.~~.?:!.-::~.y.Ç. '
./,~~ J



Garrara municIpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuao

DESPACHO Nº
'VITORIA SANTO ANTÃO 16 - 2 - 52

SECRETARIO VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
REClFE

CAMARA MUNICIPAL VITORIA SANTO ANTÃO CONGRATULA-SE VOCENSSIA SOLIDARIE-
-DADE PRESTADA PREFEITO MANOEL DE HOLANDA CASO AQUISI~ÃÓ MOTORES LUZ
PARA MUNICIPIO LODO-APOS TERMINO CONTRATO A EXPI~ 12 ABRIL CORRENTE
ANO COM COMPAMHIA INI>USTRIAL PIRAPAMA pt

SAUDAÇOES



o

Gamara tyIuniclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernam ueo

Despacho nº 11 /52;

,
Vitori:; de S nto Ant~ 2 - 5 - 1.952

Presidemte Tribunal Justiça
Palacio Justiça
Recife Pe

Tenho a honra de comunioar Q V. Excia. que no proximo dia 10
de acordo com a Lei 445 Or~aniza.ção Hunici"Qal terão inicio
os trt.t.balhos legislativos da câmara M'nicipal. deste liunin:ipi
referdnte~ ao segund perioda anual d 1.952.

Atenciosa

a.Ôtr.!r.-.Y.I':.
Dr. Ocv~údo Evaristo C z G aa

Pr~ idente da Cl Qr Hunicipal



-

Garoara \YIuniclpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão ~ Pernambuco

Antão •.12
Des cho n2 13

Vitoria de Sant 5 ••. 52

Presidente Assembléia Estadual

Recife Pe

levo conhecimento v•. excia. e demais represent3l1tes povo com
A iassento Palacio- Joa<tuim Uabuco repulsa Camara l-tunicipal Vitoria

l

;janto Antão _ contra injusta -nota politica publicada dia 10
c rrente Jornal Comercio quanto a administração Manoel de Hola~
~a _ sendo aprovado por unanimidade d~poi~ do uma brilhante
proi'erida:veeador dr. Crnz, ouve í,a - voto cGnfian a e apoio
ao . prc:fc "to HanoeI' de Holanda pt

saudaçôes

--- Ãntonio Alvas de Lorena.
Vice presidente Cumaro. NlUlic1pal

. ;

-



Garrara lVIunlcipat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

Das acho Q 12

Vitoria de Santo Antão 12 ~ 5 - 52

Governador Agamenon Magalhães
Palacio' Governo
Recife Pe

Tenho honra levar conhecimento V~ Excia. que depois brilh~te
defesa proferida pelo vereador dr. Cruz Gouve1a - a atuação
administrativa prereito Hanoel de Holanda - :foi aprovado por• •

unanimidade oto confLaça e apoio centxa precipitada e injusta
nota uolitica ptlblit~ada diS\.. 6 cor-rente Jornal Come:rcio pt

Atenciosas
.•.saudaçoes

--A:ntonio Alvas'!Jicepres.1dente
dê" ·LorenaCa.~aMunicipal

\



~Pr s nte CaliJara De
o d Janeiro

dos i'ed ral

câmara I.fntdei
~!açoes

'Ata
tanto.

r dOlres Vitoria Santo Antã<>aes ociand0-se nUes-
O' fa'lec1mento deputado Soares Filho vg fez constar,27 vóto pezar ap~esentado pelo vereador Jose Bon1-

a/lw.r.,.ú.I.,;~ .
Dr. Os ldo Evar\S~é~' Gouvei. Pr sidente C ra Mun1c1p 1



DespaCho nº 15~ ".
Vitoria de Santo Antão 29 - 5 - 1.952 \

Garr.ara lYIunlelpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão

I

Deputado Antonio. Luiz Filho
,ssembleia Estadual

Recite' Pe.

A _
Ca ra Hunicipal Vitoria Santo Antao acaba. aprovar

Avot congratulaçoes v.exela. ela maneira co o ve
ACamara do autonomia Munieip10s pt.

por unanimidade
se batendo Alta

Aaudaçoes

a~1f;Y.!.~6:~ .
Dr. OsvaldoEvaristoC~G~veiaPres1dente·Camara Municipal



"',Despacho nQ 17 :'~
cA ra Mun!pal Vitoria Santo An ·0 3-6-1.952

Dr. Gereino d
A e F:en-ov1.ari

Recife

P-ontes
dQNo~d' S"te

P
,. /

,

C" ara e1pal V1tori Santo, Antão c()-n.gratula-s-e COl1lV., ~xe$<'
pela ?e t ur ç~o trem wb1!-'1-1oret1rad'Gí ha arío'S l.1.tlha_ tIilJUS~.mente'"

'. ..'tende ovo recebido, viagem 1na~ ~eomverdadura '.man1testaçali>i
: j

god,jo. /í)A.-fJr / A ' '1
sa1tdaçÔes ' 1lP~fii:d~·.~';tt*':' ~~~Ii9~.;

',Pre$'idente- Cim.~.a '

G v.ernador Ag
R-ee1fe

enon Magalhães
Pe

I
,i

J>e-spàcho lif1 18

C~mara' Vereador S l Vitoria Santo ,Antã.oagp4deee'1ntert4ss:e "-V,~, &ceia."
3Uhto; adm1n1'straç-C) aêde ~e~ov:ial'ia lfoN~$tâ': rê~talU'açio;-~tre.,:'s'9'bU;--

, ,', . .' 11>' ">.'~ -bto tn~lfsta-metite ret11"a.dcy .lnma Pt Sob, man1fe.staçoes »&publres'., _f..e-1
,- inaugUl!ada primett-a viagem suburbi.o. . "

6audà~ôes ~.." bA!2J '-t) /IA .1. /
a•••f~~~ •• ;-~A:~ ;'l.;-;1,.."...--' --,.'

,Dr" -{)svalde EVar-ls to Cl'OU ,ia
Pres1d nte Ca.nmra l.clpal.

..



Despacho n~·19

Vitori d Santo Antão 16 - 7 - 52
\

,
C~m ra Municipal
publico sentido
importá.neia. '.,_cr~
cujos tr.balhos

Gamara fYiunlclpal de Vereadores da Vitória de Santo A.ntão - Pernambuco

Senador Assis Chatoaubriand
Pal cio iIonroe
Rio de Janeiro

.a~,Y:«~ .
.Dr. (~~~dO 11,,,risto z

Pr_sid ntc

V r ~dor~s Vitoria ~~lto Antio p Ia '~mi~ent# hom m
int re der .junto 1inistro Educação :fim ser- rom.et'id

quinb nt s mil d stin do, construç~o Posto Puericul t"lI'~_ _
estio P T liz dos fi i5 um no f lt numêrario.

\.



, .,

COPIA

esmera ~unicipal de Vereadores da Vitórià de Santo Antão

Vitoria ·Santo Antão - 30 7 - 52

J

Deputado Augusto Navais

'Assembléia:~st~~Ual
~/' -;.

Recife .' . Pe

Pernambuco

,
Qâmara Municipal' Vitoria 'Santo Antão associando-se manifestaçô.es

.Ór

pelo falecimento grande amigo municipio Cel. Sebastião CarneirÇ?
Cunha vg apresenta iluatre_ parlamentar' sJ.nceros peaamee o

sau.daçôes

a •........................................ -.
Dr.Osvaldo Evaristo Cruz Gauveia

Presidente Câ.mara !4unici al

t.

•



COPIA

, ..

Camara ~unicipal de Vereadores ,da Vitória de Santo Antão ~ Pernambuco

Vitoria de Santo Antão - 30 - 1 52

Senador Novais Filho
Senado Federal.
Rio de J!:Ineiro

câmara 1unicipal Vitoriá Santo Antão
_p'ezamés pelo falecimento seu zrande

da Cunha.

apresenta 'v. excia. sinooros
amigo Cel Sebastiã~ Carneiro

sauda.çôes
,

a ••........... :..... ··············o ••••

Dr. Osvaldo Evaristo Cruz -Gouveia
Pr» eí.derrte 08.nara ~"unicipal.

..



COPIA

cemars lYlunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - .. Pernambuco

Vitoria de Santo Antão - 5 - 8 52

Despacho 22/52

.
Presidente Tribunal Justiça
Palacio Justiça
Recife Pe

Tenho honra comunicar
trabalhos legislativos
terceiro periodo anual

vossencia instalação
Câmara Municipal este

·1.952.

,atenciosamente
-,

proximo dia 10 corrente
MuniÊppio, referente

a.t2k4à...?(A-----...-? 1.'---
Dr. Osvaldo Evaristo d-

Presidente Câmara'

,"

./



COPIA .~.

Gamara ~unrclpàl de Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco

Vitoria de Santo Antão - 5, - 8 - 52

. Despecho 21/52

Presldente Tribunal Eleitoral

Reci:fe Pe '
Pala~io Justi.ça

Tenho honra comunicar
trabalhos legislativos
re periodo anual 1.952

vossencia
Cãmara

instalação proximo - dia
.·íunicipal este Municipio

10 cor-rerrte
referente tereej

atenciosament:~.'. rZ4.. t-. L- .••••••••,

Dr. OS/alào Evaristo C uz G
Presidente Câma"~' uniei

/ .

..



COPIA

camare lYIunlcipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco

Vitoria de Santo Antão 5 - 8 - 52

4-

Despacho 2G!52

Governador Agamenon Magalhães

Palacio Governo

Recife Pe.

Cémunico vossencia instalação
legislativos C~ara lmnicipal
anual 1.952.

proximo dia 10 corrente trabalhos
este f1unieipi-oreferente terceiro período

. atenciosame:~:.~ . '" ..• ,

Dr. Osvaldo Evarist a Cruz Gouveia
Presidente C••.ra Huni:cipal

•



••

Camara lYIuniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pemambuee
I

Despacho nº S8'
Vitoria santo antão - 11-9-52

Deputado Paulo Germano
,Assembleia Estadual

Recife

câmara Municipal vitoria santo antão por indicação vereador
Esperidião Virira .Sandres acaba aprovar por unanimidade voto
pezar falecimento eminente governador Agamenon Magalhães vg
tendo constado ata trabalhos pt

.a&\~!.·..~.--~_.
Dr ••OSllUdoEvaristo Cruz

Presidente Câmara M



Camara ~u.nicjpal de Vereadores da VitórIa de Santo ãntãn - Pernambueo
I

Vitoria santo antão 2-10-52

Presidente Tribunal Justiça

Recife pe

Comunico-vos que a 10 corrente terão inicio sessôes ordinaria Câmara
Municipal este munic1p1o referente quarto periodo anual 1.952 quando

,ser votada proposta orçamentaria exercicio 1.953.

saudaçôes
a~ ••t{d/.- .
Osvaldo Evaristo a Cr z Gou~ ia
Presidente CAmara ~icipal

( ---------
Dr.



Camara munielpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambueo

Vitoria santo antão - 2-10-52

}

l

Despacho nº ..~

Presidente Tribunal Eleitoral

Recife Pe
J

Comunico-vos que acordo lei 445 terão inicio proximo dia 10 corrente tr bal.ho:
le~islativos Câmara Municipal este Municipio referente seu quartõ periodo
. 'anual 1.952 quando sera votada proposta orçamentaria exercicio 1.953.

saudaçôes .á.w:.Ul.-;.ç~ ·..
Osvaldo Evaristo.da Cru u~
Presidente Câmara Munic1 aI

Dr ,



Garoara '~unicipal de Vereadores da VitórIa de Santo Antão - Pernarobuco

Despacho nº .2"

Vitoria Santo Antão - 2-10-52

Governador Estado
Recife Pe

corrente de acordo com a lei 445 terão
yos câmara Municipal este Municipio quando
proposta orçamentaria exerqicio 1.953.

inicio
no proximo dia 10

trabalhos legislati-
discutida e votada

Tenho a honra' de comunicar a v. excia. que

,sera

saudaçôes .'

a~. tfd.1.~..
Dr. Osvaldo EvaristoPresidente CA ra



Camara ~uniGlpal de Vereadores da Vitória de Santo antão - PernambuGo

Despacho nº.3~
Vitoria Santo Antão - 18-10-52

Redação Empreza Jornal Comercio
Reoite Pe

câmara Municipal Vereadores Vitoria Santo Antãa por requerimento
vereador Severino Pedrozo v~ acaba depositar agencia correios local
importancia cruzeiros duzentos em favor familia motorista Hugo de
11elo Farias como sua contribuição apelo feito" êsse conceituado orgãe
imprensa pernambucana edição 17 corrent'e~~rio Noit0t ~r~ r: /'?

'" • f / ,I/_-

I, /) // // / 0 _ / v/~:/~/ / L/--' <"

.Atenciosas sadd7A,es , .....,.. '" w '

!! ••,,/. . j.
I " /.. .

li G'a ••.••••••••••••••••••
Dr. OSvaldo Evaristo C z Gouveia

Presidente Câmara Municipal



Caroara ~uniGipal' de Vereadores da Vitória de Santo lintão - Per ambueo

Vitoria de Santo Antão. 16-12-52
Despacho rtSl 3\1

Governador Etelvino Lins

Palacio Governo
Recife Pe

câmara Municipal Vit-oria Santo Antão sem distinç'ão cor partidaria momen-
t •. \' : : .

10em que eminente homempublico assume governo estado vg apresenta suas
congratukaçêe s hipotecand'o irrestri'ta: 's' , ied~de diretrizes traçadas

. d/' t Rt b' t'para o bem coletl.vo e engran eca en . I' e a pernam uc p. ./

saudaçôes

ae ••.•.•....•• '. • · • • · • ·
I

Dr. Osvaldo Evaristo Cruz Gouveia
Presidente Câmara Municipal

v



Despacho n2 27

Camara r4unielpal de Vereadores da Vitórta de Santo Antão - Pernambueo

Jornalista Samuel Soares
Diario .de Pernambuoo

Recife Pe.

câmara Municipal Vitoria Santo Antã.o agradece defesa feita ilustre
amigo terra Santo Antão verrina lançada por colaboradores gratuitos. /'

contra equipe homens honestos que honram mandato confer1do pelo povo
quando votaram

< ,

verba destinada cinco~iO clube XV1 .

,abraços #r/'dt? V
/Í (I' ,;7(v&. /t;.s~z~ .:

, /al
ll
• • " • • " • " • • • '. • • • /. • • • • .,-j.' Dr. Osvaldo Evaristo Cruz,/'Crul.oirveia

Presidente Câmara ni' paI

I





Camara Municipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco
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COPIA ..

DespachonQ 25/52

eamsrs ~unlclpal de Yereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

,"

Senador Novais Filho

Senado Federal

Rio de ,Janeiro.

Câmara ·'~univipal vereadores'~ Vitoria ~antm Santo em reunião ord~naria..
aprovouyÍ requeri';Jlento vereàddr .José Borrí fac í.o sent í do apelar vossencd a

/;J..

fazer defesa perante tribuna Senado, c.taaae banguese í.r-os : _produtores
aguar-derrte medida brusca criad~ lnstlT;u~o, àaeucar AlcO?l plano '69~-?2

, ,.... A':

quando' acarretera falencia ja ,sacrificada classe pt Esta Camara sabe
~ .p.ertencer nobre senador velha guarda' plantadores cana sendo conhecedor

melhor Q\1e, ninguem o que poder~ a~x;ir )jtd;;;f? posta em/} pratica tal

medida, Ptf!;,,><,;,·:ç/~;â4·.A ~.. Ç(.. ;?_·,LJ
saud~qiés/ ,.. ;'~/ J' ;{.,.r: /(". /'l'o:-v.o",.(7-

_~:jY')~ l:1 :~i"r i~' ", .
1'/ J ~-~",..

~. Osvaldo Evaristo ouveia
. Presidente Cârnara I unicipal '





Camara lVIunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambueo
'.' t;t

Ministro João Cleofas

Despacho nQ 24/52

Ministério Agricultura

Rio de Jan~iro •

Câinara "unicipal vereadores Vitoria Santo Antão em reuniã.o ordinaria
,

aprovou requerimento vereador Jose H~~ifacioafim interferir para
I sustar deliberaçã.o plano 692-52 Instituto Assucar Alcool prejudica~ ,-;.. .1

interesse classe banguezeiros proqutores ~~afáente pt ~sta Camara:
~;:: I ".,. ,..(7 t'k i' ....

vossencia toa7~.,~/qOnS~de;,*ap: p~ido., ~av.or..~n.ào pas
c ,,'/' . " ~§}T..~' }"" ,,( . ...!",- .,.'. "'- .6~ ~

" .••.. "' /' ,I'" j.~?'f1!~rP"/' ~..,~. t.. «.••••.. :...-.j ~ 0'-' v ~
"\.. ~ ~::~.",:.,::",If" . ~ 1l -

/ L' .
/

saudaçôes

-se
plenamente

bangueseiros nordebte.
confia

a •••••..•••••••••••....•.••••••. ,.~'• • · • • • •• t

Dr. Osvaldo Evaristo Cruz Goúveia .
Presidente Câmara Municipal





Camara ~unlcipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão ernambuco

COPIA

Despacho nº...,lli5·2

Deputado Oscar Oarneiro
, .Assembleia Federal

Rril' de Janeiro

cãmara 4unicipal vereadores Vitoria. Santo Antão que reunião ordinaria,aprovou requerimento vereador Jose Boni~acio fim apelar vossencia defesl
Câr'ara Federal favor classe bangueseiros pro'dlutores'aguardenV'

brusca criada Instituto Assucàr ..~\lcool plano 692-52 traz vexame
'. ,,':' , ' "--e acarreta falencia classe pt Esta. Câmara reconhece vossencia -a, igo ),

mesmos produtores motivo que tomara todo~~resse p~a que seja "1
sustada reférido plano pt. / /~~7. ~ . .

f/~~'/ '/'/ / 71 t;
/" > <. / '. ~.~r Sf'- /,r L.·~·~·.-:Z-:.fZ '. ......•.•~

, aaudaçôee ,.' /' s--: ,;'

perante
medida

a •••.•••••••• ~.,••.•.•Dr. Osvaldo Evaristo ',.._·...-:.z Gouveia
Presidente Câmara Muni~pal



Catr.ara lYlunlcipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

Dr. Aniba1 Fernandes
Diretor Diario pernaabuco
Recife Pe.

Solicito v. excãa, , :ta.zer' pu.blicar COBceituado jarnal do qual é
diretor O seguinte I
Em resposta nota polltica publicada dia 10 jornal comere:io - esclare
a câmara. !.junicipal Vitoria Sap.to Antão - que assúmindo dia 15 -11-
_ 19S1 Prefeitura It1unici.pal sr. Manoe1 de Ho!anda - encontrou o
referido sr , dividas perto de c1',,$. 500.000,00, e a escriturar recibos
no total cr$.1.l:66.669,70. Hoje •.decorridos seis meses de administri!:
~ão, alem saldar todos os compromissos.da administração pa$sada ~
já foram realizados seguintes serviqos I remodelação praça ~. I~1~ de
Brito _ Parque Helo V'erçasa- Arborização e jardins - calçamen'~o da pra9a
da Bandeira - Aterro. avenida Mariana Amal'a - ca çamento varias ruas-
levantamentos de ruas _ construção de oito grandes esgotos •...aterros ruas
de Pombos _ e muitos outros importantes melhors..mentos Pt; pl."p:ferindo em
sessão realizada dia 10 vereador bril1wmt~ defeza chefe executivo.
foi logo apos aprovado voto de confiança e apoio a atual administr!!
.Ç,ão "Hanoel de HoIanda : contra pl"-9cipita. e inju8t9l nota dando-se
c onho cãmezrb o gove rnadcr' Estado e Camara Estadual .•

t.saudaçoes

~oHio Alves de Lorena
vice presidente Caillexa municipal
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