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Garoara tyIunle!pal de, V'ereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambueo

REOTmRIMEN~Q Nº, 2

REQUEREMOS, que ouvido o P~nario, seja for ulado vm veemente
_ apelo ao sr. Prefeito do Munic1pio, dO sentido de serem tomadas urgentes

provid~~ias quanto a deploraval situação, em que se encontra o calçamen-
-to na rua. Malo Verços&. DO trecho compreendido no prediQ onde se encon-

r

-tra instalado o Fomento do Ministerio de" Agricultura até a entrada 'para':
o Reservator10.
S.S~ da Camara Municipal, em 12 de Fevereiro de .1.952.

Eleias Gomes de Freitas
severino das Neves Filho
Dilermando da Cunha. Lima
Didimo Alvares dos prazeres
Antonio Marinho Pontes

<#Jose Bonifacio de Holanda Cavalcanti
Antonio Alves de Larena
severino de Queiroz pedrozó

~;C~:~
Mauro Paes Barreto
Secretario arquivista
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Garr:ara \V1un!clpal· de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

REQUERIMENTO Nº 1

.:
Requeiro que seja solicitado ao Exmo. sr. Prefeito do Mu

~ic1pio a remessa com a maxima urgencia, da Lei que regula o fechamento
do Comercio, promulgada no ano de 1.940, como tambem a copia. do contr to
de Luz com Empreza Industrial P1rapama.
s. s. da Camara ~ui!c1pal, em 12 de Fevereio de 1.952.

Jose Bonifacio de Holanda Cavalcanti, .

Vereador

~.~Mauro Paes Barreto .
Secretario arquivista



eamera lVIuniclpal de yereadores da Vitoria de Santo Abtão - Pernambuao

REQUERIHENTO NQ. ,.

REQUEREMOS QUE OUVIDO OPLENARIO, SEJA ENDEREÇADO AO SR. PREFEITO
DO MUNICIPIO, NO SENTIDO DE SEREH RESTAURADOS E POSTOS Ef'.1 FUNCIONAMENTO, E

,
CONSERVADOS PARA UTILIfrADE PUBLICA OS APARELHOS SANITARIOS EXISTENT·S NO
MERCADO PUBLICO DA PRAÇA 1; DE MAIO, NO MAIS BREVE ESPAÇO DE TEHPO POSSIVEL.
S. S. DA CAMARA MUNICIPAL, 1; DE FEVEREIRO DE 1.952.

SEVERINO DAS DEVES FILHO
VEREADOR

DILERMANDO DA CUNHA LIMA·
VEREADOR



Gamara lYIuniclpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

REQUERIMENTO Nº 4.
REQUEREMOS QUE OUVIDO o PLENARIO, SEJA SOLICITADO DO sa, PREFEITO

DO MUNICIPIO AS INFORMAÇOBS ABAIXO MENCIONADAS.
A ) QUAL A PAD6NIZAÇÃO ATUAL DOS FUNCIONARIOS D~STE MUNICIPIO, SUA

CATEGORIA, LETRA E VENCIMENTO?
B ) SE OBDECE o CRITERIO DE IGUAL PADRÃO PARA IGUAL PRODUÇÃO, SERVl

QO OU RESPONSABILIDADE?
C ) EM VISTA DA NOVA ORGANIZAÇÃO QUE ESTÁ DANDO O ED10; SR. GOVERNA

DOR DO ESTADO NO QUADRO DO FUNCIONALISl'lOESTADUAL, QUE, IGUAL .,
PADRÃO PARA IGUAL SERVIÇO. NÃO SE COMPREENDE QUE UM FUNCIONARIO
POR T~ UM TITULO IGUAL, MAS COM AFAZERES DIFERENTES, TENHA IGQ
A,LVENCIHENTO;

EXEMPLO: 2 PEDREIROS TRABALHANDO EM UHA OBRA, UM COM GRANDE PRODUÇÃO E
OUTRO COM MENOR PRODUÇÃO, PODERÃO GANHAR IGUAL?

s. s. DA CM-1ARAHUNICIP AL, EM 13 DE FEVEREIRO DE 1.952.

______ • •••,~. _m-p _

JosÉ DA COSTA
VEREADOR

ANTONIO M~~INHO PONTES



Gan:ara lYIunlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

Re~Qeremos ao sr. Prefeito no conformidade do que dispôe a Lei O~
&an'icà dos Municípios as urgentes e seguintes informaçôes:

A ) Por que no inicio da atual adminis"tração, pagava o contribuinte
por banco de miudezas Das feil.· s desta cidade, a quantia de CR$".2.00- elev9.!
~0-se em poucos dias para. CR3.4,OO- e atualmente é cobrada a impo-tancia de
CR$'.5,·'o0'"por cada banco da mesma natureza, isto é, de mí.udeaas , conforme
podemos demonstrar com os respectivos recibos. ~ por que razão os fiscais
encarregados da arrecadação estão começando ffDIGO" ameaçando os proprietaric
de bancos de miudez s de pagarem brevemente a i~portancia de CR$.8,00,?

B ) Por que fiscalizàção do Municipio de acordo com o Orçamento
em vigor, cobrava de inicio da atual administração, por cada banco de fe~en
d nas feiras desta cidade, a quantia de CR$.2,OO- passando para CR$.5,OO -
logo mais para. CR$. 7.00-, aneaçando ainda cobrar opor-tunaaerrte Ia importanci;a
de CR$.9,OO-?
S. S. da Camara Municipal, em 19 de Fevereiro de 1.952.

Elias Gomes de Freitas
José Bonifacio de Holanda Cavalcanti
Severino de Queiroz Pedrozo
Antonio A1ves de Lorena
Didimo Alvares dos Prazeres
Antonio Marinho Pontes

lauro Paes Barreto
Secretario Arquivista

20 2 - 1.952



Gamara lYIunlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

REQUERIHENTO N.º 6.

Reqqeremos urgentes informaçôes ao sr. Prefeito do Municipio rel~-
-tivamente a .elev·ção do imposto cobrado por carga de Farinha pela Fiscali-
-zação, de CR$.2,00- para eu .3,00, qUQndo a Lei Orçamentaria em vigor, de-
-termina expressamel1te o pagamento de CR$.2;00- por carga. Qualquer que se-
-ja a carga, grande ou pequena, o imposto que está sendo exigido é de CR$.-
3,00, quando o Orç ento determina CR.;p.2,OO.

s. S. da Caroar Municipal, em- 19 de Fevereiro de 1.952.

"'. '

Elias Gomes de Freitas
José Bonifacio de FIolanda Cavalcanti
Severino de Queiroz Pedrozo
Antonio Alves de Lorena
Didimo Alvares dos jrrazeres
Antonio 1·1arinhode Pontes

-"

~.-*'Ii~'_'aI il



REQUERIMENTO N2 8

Re Qel'e os que a Câmara de Vereadores, dirija-se atra: és do sr. Pr!
sidente desta Casa, ao CBefe do Exeemi o ~iunic1palt fo ando veemente
apelo, nQ sentido de -urgentes pr videncias quant á eonservac;ã.o da estrada
ca:rroçavél. da propriedade Miringabas até o logar Pct!> do Boi" que se ancon;
ya' atualmente quasi. 1ntransitavel, por ~alta absoluta de 'censervagão.,' ' ..

,,'

Sala das Sessôes da Câmara f-iUnicipal de Vereadores da Vitoria de Sto. Antio.;
em 13 de Maio de 1.952

Elias Gomesde Frei tas
Veread~r



f Ileqqere os que sr. Prefeito do Mun1clp.i • pela repartição c pe~.';i
v ,. ~ }- . : c,~·

tente, faça eu 'prir as detenlinaÇoes dos artigos 5 e 6 dS:"Lei a.º 255 dê Fe~
!ereiro ulti '. vez' que S 00 roian\esr dos,qua1s tr.a,.t~~s citados :'~
artigos ~ e6 da Lei aq, a Dc1onada.a.gu~d . neeesarls iustruç,Q-es '~

•.••... :;1

oficiais. ""'~~;J

Santct A~tã~
'1

Sala da.s Sessôes da Camara Munieipal de Vereadores da Vltorlàde
e13 d~ I-iaio de 1.952 "

Severino Dionisio da Neves Juni~r
Verea4vr

•• in!i"'*
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REQUERIMENTOlP.EID N2 9

Apel.amos para que o sr. Prefeito: do Munic1pi ., se dirija ao aut,i,
!:idades competentes. e tome as necessar-1as prov1denci.as~· para que sejam rei ...:
...•i.oiados os t-rabalhQs da construção do :Jred10 da Maternidade; deste Munia!--'
J!iO'. e a. sua imediata inauguraçã.o·, poiS este retardamento. ~az JÜ'tUfl:à'ixJQt.~

aumentar- a falta de :eé•. e de oonfiante. em nossos homens publicas. por pax1iG.
do povo. Es~ramos que estas providencias •. sejamimediat~. porque grande.'::
'Serão os seus benefioies" e marearão um ponto alto np 'regresso" e no d~seD..;!
volv:1mento de nossa terra.- 'Sala das Sessôes da Câmara l-1umicipal de Vereadores da V1torià de 5tO'. AntãQ
e 15 de Maio de 1.952. {, -'

Severino Dionisio das Neves'JuniQT:
vereador

I
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Catrara tyIunielpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão
REQUERIl-iENTO N2~

Pernambueo

Requeremosque seja endereçado ao sr. P!'efeito do r'1unicipio U of1-
~io, para que S. S. determine o-comparec:i.merrc'odo ar-, Fiscal Geral do

t1unicipio à câmara !1unicipal, até amanhã, dia 27, para que o citado

funcionario preste varias 1nformaçôes SObre a marcha dos serviços sob
sua responsabilidade,. lnolusive a maquina arreca.dadot"a., indicando ao

Legislat~vo neste momento, a maneira de ser aumentada a receita do Mu-

,nicipio.

Sala das Sessôes, e 26 de Maio de 1.952
.8. ••. _ ••••••••••••.•••••••••••••••••••••

Severino de Queiroz Pedro~o
a.. • •.• ..• ..• • . • . • .. .... • * • • • ~ it • C! • • • • • • • • , • •

Elias Gomesde Freitas
/ El ••••••••••••.••••••.••••••••••• o •• ~ •••

a•• 'sperid1ão Vieira de Sandres
a••....•... s •••• 40 .• " •• t't -$ ••••••••••••• ~ ••••

D11ermando da Cunha Lima
a••••• ~•••••••••••••••• ~••• ~•• _••••••

Joae Manoe 1 da Costa .
~ •••••• '••••••••••••••••••• ~ • ~ * .•••••.••

Severino das Neves Juinior
a••••••••••••.•.••••.•••••..•..••••••
a Antonio Marinho PJntes
El. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •••José Bonif'acio de H. Cavalcanti



COPIA

Camara ~unicipàl de Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco
/'

Requerimento' nº 1.1

Requeiro t que , por intermedio da Mesa desta Câmara de Vere'adores,
sejam 801ioi tadas informaçôes ur~entes ao sr .• Pretei to do !,lunicipio, no sen-

tido de informar a ]I esta Casa, se o' ex-Prefei to deste Municipio, o 'sr. José- \'

Joaquim da' Silva, já recolheu 'ou não", a"importancia calculadamente de .:trez~
mil cr~zei.ros, (cr$.13.000,OO) de despesas feitas em seu automoveã 'particular
incluídas na sua prestação de ,conta.s e não aprovadas, tendo esta C?marà de
Vereadores,por Lei, determinado 9 recolhimento da importancia aos cofres do

4unicipio.

,Saias das Sessôes, e~ 11 de Agosto de 1.952

Elias Gomes de Freit~s
, '

Vereador

"Copia

..



Camara IVIuniclpal de Vereadores da .Vitória de Santo Antão - Pernambuao

Requerimento n2_ 12

Requeiro, que, por intermedio da Mêsa desta Câmara de Vereadores, se
iam solicitadas urgentes informaçôes, ao sr. Prefeito do Municipio, no sentido
de trazer ao conhecimento desta Casa, ainda durante a presente reunião, quanto
diependeu a Prefeitura com o tran~porte feito de material, em caminhôes nãQ
pertencentes à,Prefei.tura, bem como o nome dosprop:rietarios dos aludidod vei-

o'

~ulos e chapas dos meSfJOS, desde o dia n 31 de' Maio até o dia 30 de julho.
Sala das Sessôes, em 13 de Agosto de 1.952.

a •••............•...••... o • • •

E1ias Gones de Froitas
vereador

de 1.95?

.J



Camara ~uniGlpal· de Vereadores da Vitória de Santo llntão Pernetnbuec

Requerimento nº 13

Requeiro, que, poe .r. termedio da Mêsa. desta Câmara de Vereadores f s~
ia.m solicitada ur~entes informaçôes ao Prefeito do Hunicipio, relativamente
ao ul tiillOBalancete do ooverno do Hunicipio, publ·icado no jornal fi O Lidador"
re:t'3rente ao mês de Maio ultimo, quando declara o Chefe do Executivo, ser o,
saldo ate 31 de maio, da importancia de duaerrtos e sessenta e sete mil ~U2~I:X~

~~SXKXSKisx«~HXaXGa seisssentos e oitenta e seis cruzeiros e quarenta centavoE
Pelo Balencete eIJ qu :stão, verifice.-se e~cistir o citado saldo em uinheiro nos
co r'es do Município, ou em casa bancaria desta praça. Indaeo ao Prem'e:i.todo
4unicipio, para eaclarecimen o, se de fato o saldo se encontra em dinheiro, ou
como se encontra representado. Temos conhecimento que existe algum~ coisa nes-
t particular, e dai o presente requerimento de informações que respondido, v1
,

ra esclarecer o caso.
Sala das Sessô,,--t em 13 de Agosto de 1.952.

a•••••••••••••••••• a _ •••••••

Elias (tornesde .-;reitas
vereador

••••U<:lOC>·..-. .•arreto
se. 10 arquivista

.16 de Agosto de 1.952



COPIA

eamere ~unicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

REQUERIMENTO N- 14

,REQUEREI·ms, que, por intermedio da Mesa desta Casa de' Repres.en-
!antes do Povo, sejam so1ici:adas - urgentes - informaçôes ao sr. Prefeito do
Municipio, referente ao veemente apê10 desta Câmara enviada em reunião ord1na-

. '-
,ria do mês de maio ultimo, no qual se.solicitavaurgentes informaçôes "dig.?"

• I

urgentes reparos e conservação da estrada Miringabas - Poço do, Boi t .CUj06 tra-'
,.l2.alhos.vem de muito tempo' ~ell1ser in,iciado~ quando não demanda muito tempo ,nem
grandes despesaS aos cofres municipais.,Alem de se tratar ue uma estradà de intenso movimento,/serve a
mesma a uma vasta região e de grande população. Sendo o objectivo do- presente

\ .requerimento, solicitar do Prefeito do municipio,
raro a falta de acolhida do requerimento da sessão
;-

quais as ra~ôes_que determin~
de maio ultimo, aprovado pela

-maioria desta Casa.
Sala das Sessôes, em 18 de agosto de 1.952.

a•.... _ 'O' •• ' ••••••••••

E1ias Gomes de Freitas
vereador -

f'



•

Camara lWuniGlpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuee

Requerimento nº.15

Requeiro que depois de ouvido o Plenario, seja endereçado ao sr.
Prefeito dQ,Municipio um oficio,solicitando inform~r a Câmara com a maxima u~

encia, quais os propriQs MuniCipais que estão arrendados a particulares, e, se
.o.sm~smos já estão com os seus contratos caducos. ou em pleno vigor, prineipal-

'.
!ente o proprio denominado Rancho, o qual contrariando a Lei encontra-se arren-
dado a um funcionario ·publieo.municipal •

.. -
Sala das Sessôes, em ~~ de Qutubro de 1.952.

loaÊoMINêELB.nrOlsTA .
VEREAOOR

"


