


RE~U~IRCF (lue, ouvide o Plen!ÍrieJ desta' ilustre Camara fite- vere-

adores, 5ej~ ene~minhà;do' ao· senbo'r Pref'ei tE)' do Municipio, uma copie:. do-

Aõaixo-assinadCJ, que me foi üirigido. @olltendo cincoenta e quatro (54) -
assinatura:s, de pesS'~s reSidl.e,ntes á rua ou ti; Praça dE1 Areial desta €:i -

dade , no qua.l as mencionadas pess3as vIm protesta.r trontra. a construção

indevida e' contra todas as nerms de urbanismo, tie uma ca.sa na 01tada

Praça do' Areial, que além de prejudicar' a cid.ade, trouxe di te. construção

irreparaveis ]'>rejuizo's 80'13 proprietarias de imoveis lJaquele local J e.s -

face ela mencionada. construção da casa. ter stEio localizada no' centrfT da

rua O'U da pra.ça. 'do: Are<ial,. j"á na: administração do Prefeito- Ma.nuel de He -

landa, e, rellueiro ainda. seja.m so'11ci tadas c1:", Prefe1 to d.este municipio' -

a.s seguintes informações:

lQ)Quais as razões que levaram ~ Prefeito do municipio a.utori~r

a construção <ile uma casa no centro da rua oU da. praça dO' Areial, a que

se refere o abaix~ assinado junt~ aeTpresente re~uerimento.

2g)se a. C'onstruç~o em q,uestão ObeEt.eCel1'á planta ela cidade, par-

mitind~ construir na eentrg da uma rua oU de uma praça, como aconteceu

na. chamada ltPra.ça d'o Ãre'iEü lt';

351}Se a ca sa construida ne centro' da. rue; eu da. Frnça do Areial,

o seu proprietar1o obteve a. necessária lieença para construir lIO eezi -

tro da. rua.

Justifiea.cão.

oU na. Praça. do Areial desta. cidade, um abãixo assinado, protesta.ndo con-

tra a construção de uma caSá destinada a residencia, no centro da Fr~ça

do Áreial, no qual documentO' o-s seus r-espensave t s , soliei tam do' Prefeito

do município justas providencias, no sentido de determinar a demolição da

mencionada casa, construida em laga.r proibido e improprio.

:iIe fato, a construção í\ que se re re re o abaixa e,ssína.do, é

um absurdo, flUe além de prejudicar a.s normas de'urbanismo, feriu fron -

ta1mente a plat1ta da. cidade. t inconcebivel, ~ae uma cidade culta como



a da Vitória de Santo Antão, v9l!rha eCorrer wn fato' tão deploravel -

'ltlanto late -denunna.de no e-itadO' abaixo assinsdO' • .Já toda a. populaçãe. -

dO' ll'ofilSo mnntedp í e , tem co'nheeimento deste absurdo- pra.ticadO' n e- governe:
0- p-

do senhor ""anoel de ...•.olancla.

uizia-se autro dia IlUl'J'IA das e squ í naa desta. cidade, rela.tiva.mente

á construção de. ca.sa tIo centro- da i?raça do-, ..tl.reial, \.lue isto s6 se fa

Zi5 numa cida.de, onde não houvesse prefeito. Á critica apear de forte,

toda.via tem ra.zão de ser, porque acho que em nnenuma parte cto Estado', •.

mesmO'numa Vila OiUDum -simples Logarejo, se permitisse ta.ma.nhEtabsur •.

Bão sei como'um Prefei to-, tão cheio- de vaida.des como o serlho-r Mano-el

de ~iola.nàa., viesse a. permitir tll!!B. eOl"lstruç~o, que rea.lizada como' foi,

serviu apena.s pa~ comprometer cada vez mais a. sua administração •

• prefeito- do- municipio, quasi sempre tem deixado d~ responder a.os

meus requerimento-'s apresentado'a nesta ~'asa, em deaebe dí.eneâa ae Regimen-

to Intern~ e aos pr í neí pt es eons t í tucionais. Mas se desta vez acontecer,

darei ce nhe cimento' a&s au.tores do abaixo a.ssinado, afim de Clue eles to---

dos tomem eenne eí ment e da indiferença. d& Frefei te" Mano'el de úolanda, peJa.
•

terra; fiae aâmní s t ra e pelo povo l,l,lilee elegeu.

Se ss&e's ,1, tJ
..•

"



_ cr o.: s , consu í.tanão-ae o Illenar io, uo se rca rí sc nÓVEt Glci;'2D

r _ - 2. ice""presij13ncia d.esca Casa , llorquG f'ôra feita i.rrGGulaf'ucn -0, con -

~~:: G nós ireTjOS :provar na justificação do :presente equG i] nto

::'\e~e~';G'.Jos2. J.elil::eragÊi.o ~1a ..;asa, jGtor._.inando a )OSSG ~ o Vorcaáor - nto-
uí,o -d.lvcs L0r0l1a, Q.UO em oleiçã.o r ea l í saüa nontom , dia lC, t íver a a SLÀav ot a
ção e,JJ)at ada cou o vcrea.:lor ESJ!Gridião Vieira do dan.::lres, j a stifi canão a Qeli-
:Jeração que o IJXiDCiro dos vGrta.::1orGs cí.tádo s ara o na í,s id~so. .

I:JGria acei ta essa J.elil::orD.ção como justa sí ~sso·lealisad.o o 2º cseru-
t í.uí.o,' CODOsi nr ocedõo hontcn na can ara dos Ver eaãorc s do _ccí.re ,

VI2., sr • .f:1Tesi~ont o , não .::1ese.jando, nós Clue aSSÜlê.l~OSo presente ~\eque-
.rLnont o, continuarmos sol} a ação àllE1~~delirJeração errá:la ~08ta Jasa, IJG.iL'?os
a V• .L'.ixciaQue reconeiderG a sua :leli beraç8.0 . ão hon tem, ;:.Ua10,; Qoteruinan.::l0
nóva eleição para v í oe-Preaí ãenro , si, :0oróm oont ínuarcn eLlJata.::lo.sna nova
eleição , que J.Gverá ser rGalisada, :0ara·~uc a ..;asa não funcionG irroGulanJeu-
te :::!oáoü.:lotornar ilesê.Ís }!G!'a__te ê. ':-JS tiSlli t das as .::lGli'bora90....·8 i.10Ji GSGü-
te ])erio.:llJ) le.=;isLa tivo ~nici_ E:.l., a. iG-çtuG Drev-alecG o ;:1 L Git o 0..0wa:'.:Ji.::lô::o.

er , TesídentG, sr s , ~erca-":Y-Gs : . l.~ossa Jat1ê.J'a ele VeI'eaJ.ore's Q.U0 :se::J-
pr e ter: X'ealioo.d.o os GUStrab.alhos ':ientro da mais :gcr:feita ordem, t or á -:c
concertar a er ronea dol í, bera ÉÍo o iãda na ultima sessão, eupo ssanão irroc.;u'"
Larmetrto o ví oo-pr es í.deu -e, :gois não f'~r a submet ido a seGund.o esorutíní o" CCJJJJO
manãan tt)das os Bstatutos das vê.L]&as I'1.cllnici:gais, bsta.:luais. e Feclerais~

~éll'ê. que a nossa jus tifi cação seja maí.s :fortalGcida, ir euO)?Jt.aLutê.noGD,
o que a 1J'51haôa Manhã, brilhante or gão editádo na nossa J@it~1c10 se
refere à eleição da ne sa I'egedora da Camara dos Ver eaâor es do .L. ocí. fe ~

• li 'I'er mf.nada a leitura da mensagem, ])rocedeu-sG na forma do .t:\sgimen-
~ to, ii Gleição :D~,raesco Lha dos nevos membros da I~~esa. InicialT:1Gll-

te, foram colhidos os vo tos -par a cargo de ])!GsLl:ente, o ctonão 12 _'
sufrácios o sr , Clóvis vorreia e igual numero, o ar , Lir e t.Lva,
havendo um voto GD br~nco, vODOncnhuu dos canâí õat os t íve sso al-
cançá o a naí or ía abao Iut a exigida, nõvo escrutinio fo-i roaliza.d.o,
ootol1do-se os uosmo.s resul taoos, '~~,_
..' así.n son ôo, :foi :proclarjaie el e í.t o ""0 sr , Lírrs G sí.íva , :por s~r
o mais relho. 11

l:'o"'erá alüum Ver eadcr , s_Jr, .i:'residGl1te opinar que o nosso .L.eCÍ'oon-
to Ln terno G OLJi o, ao se IG:G.L i: a si tuação atual, 6éâ'sionada ])ola elGi-
ção do Vice-Presidente G cousequou te uon'te dada irreGularmente a posse do ti-
tular ele t t.o,

lé'sse caso, sr , PreSidente, consultamlo-se o Regirnel1to Interno, e
não se oneoutr anão refer~ncia ao caso em fóco, ° ])lel1él..rio Ó soberano :Dara do.,

caríí.r Dela f!Jaior~~!f-/~·· ..;-, !!ff~c-'~I/'P~U
I' P-r? ~J'/) /' .

. J M 1:\. L!. rd. L.;; ~ ~ ~ ~_



TeTiuinan.::l0,sr. hGsiien-G, es auio s sent í.não que a uasa'e o :DOVO Titori~l1se
que ouve, õr int(!r e ãí.o a úajj.o Jultura Vitória, oat ão d.e aoõr ao C0U
o J)rGsente '.:..eQ.uerimento, d.aud.o-lhe :pleno aDeio, :para Que os nossos tr-auafho s
lGsislativos r'ea Lí.zcn-se na mais :perfeita opCLeD,den tr oúoa mais saãí.o s pl"C-
CGitos 1.8 Ju..,tiça. '
Temos de aceitar o presente ReQuer Iment o, par a quo , co o já .::1i to acioa ,

não se tornem passáve í s de anulação t~jas as d.elilJeraçoGs, quando o 'erea-
ãor Antonio ...Uves Lor ena esteja na êill-eção ;:108 trabalhos, a não s(!r Que
se realisGDOVO esm~utinio. I

O nosso presádo Prefeito ~G' á t ambém, os seus passos atravancados si não
fizermos regular ente a i-leiçãodo ví.ca- -Presidente, :pelos mctãvos jé. GXJ)os~'
tos.



liequeiro '.tue, ouvido- o plen4rio.- seja se liei tacla urgente in -

formaçã.o ao Prefeito ao ~unicipío, mo sentido de informar a esta -

Caroara de Vereadores, se o ex~Prefeito José Joaquim da Silva, já -
recolheu a importaneia aproximadamente de treze mil cruzeirott apli

Prefeito deste ~nicipio,
-.;
amara de areadoras. a, -,.;

cada no seu au to moveI parti eular ,.. quenda
'"cuja ~aspesa n80 f0iapr~vada por esta

por lei especial detern:rÜIOu O' recolhimento, da importanc1a 80S 00'. -

fres Ela l?ref'ei tt,rra deste MunicípiO' I e, em. caso aí'i:rmativo· indicar -

a data dorecolbimento acima mencionado.

Justificação.

Na ultima prestação de contas do ex-prefeito José Jo& -

qu í m da oJiIva, esta "'atmra. de 1ereadores não aprovoU: a despesa fei-

ta pelo citadO' eidàdão, em".-.S:.,...:.-.:carro ])articula.r, num montante aproxi-

madamente de treze mil cruzeiros.

A Car~ra de ereadores deste ~nieipio, enten~endo que -XL N

se tratava de um a tentad~ receita elo tlunicipie, nao aprovou a. des.

pesa, de te rmt nande que., se nnor José' Joaquim da ~iIVe., recolllesae

a m.esmaqt18;Dtia aos (tofres do Manlcipio •

.Já Solic i tei do Prefei to 1Ianuel de Holanela. variaS pédi·

dos .de {info rmação rela t ívamente ao a.esunt o e até agora. nenhuma Tes"
:~.

posta recebi. Trata-se de uma'falta de conSideração a~ Poder Legis!

lativCil. E esta fa.lta de proyídeneie. por parte do atual- 'refeito, faz
Acrer existir ~l:~~ ele zeLe peloS dinheiros pú"bIieo's. ,~

.Se o ex-prefei tO' ainda, não re ceLneu a importancie. a.plicada-
cindevidamente em objeto particular, eomo reconheceu esta amara de -

...•ereadores, ca-oe ao rrefeito Ji6nuel Ele Holanda, remeter -
:Promotor Publico da vemarca., advoe;ado paCo pelá Prefeitura, para prct •.--

~ .. ~ ,~
videneiàr o recel,imente-. Coma é, sabido, -8 ~romotor da· omarca-,·· •.

advogado da 1?refei tura e é pago par8. e·ste fim. *i~ u.na:.vez esperartloS

as providencias
-{ •.~ ,-ti

do senhor Manuel de .t olancla para- este casa, que esta

"a exigir energica.s providencias.



Requeiro Q,ue. seja eneroninhCulo um apelo;, .0' prefeito deste nmni••

ei~io, no sentiu« de proibir &9 FisGal Geral dO' Municipio e seus aRXi -

liare8, o deposito de todo O' 1ix. da cidade, entre á rua José Leite e a
Praça do '&&1a1 deste Gid&<le:,centro popUleso, onde residem centenas de
famílias, que não .gatante serem na sua generalidade pess&as pobres, não

podem ser relegadas 84 esquecimento e ao desprezo das autoriàades' de -
mund c í pfe , com um tra.ta.me:nt~ humilhante COMO leta. :fazendo deposito de li
Xo quasi no eentru da cidade.

Justifieação.
~enho recebido apelos de varías familias residentes na ru~

José Lei te e' na Pra~a de AreUl.l deate. (;i dade, contra. o abuse do: despejo
de lixo da cidade natluele loca.l. pelo '-lue vem a..eonteeendo. não sei como,

ainda ocorreu uma febre de máu cara;ter naquela s ruas, com o
deposit~ de lixo, que exalando um insuporta~l cheiro, vivem ali deze-
nas de urll'bús-.

O Frefeito d~ municipio que é cheio de vaidades, n~o devia permitir
na sua administração uma nota negra desta especie. Gabe a aRa senhoria -
Qetermin~r provicencias energicQs &0 Fiseal Geral d~ municipio, ponda- -

'"terrl10a este absurdo cometido- muma Cidade c1vi lizada como a. nossa.
Sem querer ferir a vaidade rtão conhecida do senhor ~nae1 de Ko -

1anda , venh~ em nome do povo que o elegeu, Solicitar providencias quan-
to a este estado de anar4uia. re í nante nas ruas acima mencionadas.

&
s _essSes,."I' de fevereiro...



REQUERI MEBTO •

BE~UEIRO, que, OQvido o plenário desta Câmara de Vereadores, _

sej'a encaminhad.o por i:nterméàio da 11esa desta easa, um veemente.

'"apelo ao- serll.iol' Prefeito do Mur:1ieipio, no sentido- de iniei9lr com a -

maiôr brevi€la€le possível, G calçamento: <tia,rue G.ru'z das Aflnas, a ••

partir da Igreja do Livramellt~ at~ o cemitério Bio sebastião, ~rtéri&

de intenso movimento-" que na e:póca. do t nve rne fiea em si tuação velt-

d~deiramente calanli tosa não Só pJ.l'a aqueles que va.e ao- campo San -

to, mas também para. as famílias resiGlentes na mesr.tJa1"111&. e ainda ]a:ra.

J'Usti fice.cão t.

(;}onsti "tue a a.spiração naxina do peve do LivramentO' e-

porque nae d í ae r , de t&da a popula.ção Vitor 191;186 , a eon~tl·ução do

calçamento dItl"·'rua. Cruz das .h.lmas, ist~ é, da igreja <io ~ivrament(J •..

até o Cemi téri o iIilião Sebastião •.
Trata-se de urna rua ~streita, cujo calçament~

t~ em elevadas de spe aaa,

Ademais, um munieipio Cem um orçamenta superior a cinco mil

na.o aea.rreta-

contos, não terá dificuldade o seu Preféito de executar uma obra

de tão pequena importaneia; masàe inestimavel valor para a eu. po-

:pula.~ão.
TemoS meioS necessários:rara. a. execução da obra., objeto- do

presente requeritrenta, ea-bemo ape naa aa Prefeito, movimentar-se -

ne s te sen tid&. O povo vi to r í.enae olharia- com simpatia para o govar-
\

t_tiva, como esta. t nd í eade nO"presente reque-rimento-.

Se nouver b8a- vontade' e desejo' Ele traba.lhar em fa.vor da -
-'-"terra e do povo que o elegeu, o chefe do xe cuuí ve
;;

derá a. este veenente apelo ele



Be4ueir8 que, A Mesa desta ilustre Gamara de Vere~dores, soli -

e í te uzge nte s illf ormaçães.o' senhor Prefe i te eleste loú:unicipio, no sentido

de informar qua.nto di spencleu: em dinbeir'o naa ví agens de automQvel, oU -

sejl!Ultno seu transporte ertário, ele sua resideneia at4 á Prefei ttlTa, des -

de o dia da sua posse', isto é, do dia 15 de novembro de 1951 até o di.

31(trinta e um) ele janeiro do CQrrellte 8;1110'(1953) ,bem comO' a importm,neig;

diária dispendida. no mano 10nado- tranflporte.

JUstifica.ção.

:itecébi ama carta' de um homemdo pove, eleitor neattlti ci(i-a -

!ie, denunc íanâe qne a Prefeito deste lIlunicipio,mantEÍm um aute moveL de

aluguel, por conta da Prefeitura para. o seu transporte diária, de sua re-

aí deneaa para a. Pre re â tura, onde dar diaria.mente o seu expediente de -

rotina.

a auce r da aludida carta, assevera que o senhor Pre re í to do Muni-

e í p.í e utiliza o ou o'S autoiZloveis da aluguel durante qua.tro vezes ao dia:

send(D)duas no prime ira- expediente e mais dua.s no segundo expediente, e, -

a despesa com este transporte é i-ei ta por' conta dos ce rre s da muní cí.paâ t «

dade.

Faz o auto·r da. carta. .em questão lltra sevére. cri ti ea a.s- chefe do .J:jxe
..•

cutivo municipal, que podia perfeitamente bem evitar esta despesa, nao

Só porque é diminuto a trajecte- compreendido entre a. resideneia. do -
Prefeito' e ao nossa. Prefei tara, e, ainda. porque. não é tão bSa s si tua ••

ção da.s fina.nça.s do municipío. Mesmo que es cofres da Prefei tara esti --

vessem ehe í es de din1:leiro-, ílleSmo a.~sim comenta. o au te r ((a. earta, era. uma,

dispeza que poueria ser evitada.

Entend(T que exí ate um engano por pe;rte do cidadão que me e lilcreveu

& carta em referencia., porque teMo o Prefeito coma um homemsensato,

que :na.o se passaria a fa;zer uma despesa desta natureza p!\ra. ser paga. pelos

cofres da ~reteitura. De fatO' nada justifica. o"jrefei to viajar qua -

tro vezes ao dia, de sua. residencia para. á Prefei t.ura , em carro de aluguel

pa.go pelos cofres públicos. Tenho a impressão 'lue o fato não é verda -

deiro, :poís se o contrário acontecer, é, de n.\te de estarrecer a opinião -

pábliea.
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hinguem de bôa fé poderá defender esta despesa feita pelo Prefeito,

caso seja verda.de i:t'a ~ a.e:tii.tlliCia4,ue recebi pela.. ca.rta. acima rnenc í onada.,

llá:0 se 'trata de uma via.gem longa. a Recife' ou a um engenho dista.n-

te da séde du manicipio, oU mesmo a um dos nossos Distritos, a serviço do -
interesse pú.bli~e'J I!ue em qualquer ctestas bipeteses podia. o Prefeito e:fe-

tua-las em autol'!lovel pago pelos cofres da Pre:rei tura.

o caso denunciado' na carta mencionada é bem diferente. O prefei -

to p~r~ vir de sua resideneia até a Prefeitura, vem em automovel pago
pela Prefeitara.

Se O' fatO' é verdadeiro .ou não, eu nio sei. E por nãO' saber, é que -

e at eu se Lt e í tande informaçê'es urgentes ae ébefe Elo- E:x:ecutivEt.

J?#euspermi ta. qtIe mo seja verdadeira a. de nuneãa , p'0rque se f'3r -

real o fato', este compromete m a í a urna vez a administração do senher mno-

d ,,' - deL ~e "·O'.1an·a.
Aguardemos a. resposta.

/



.•

..

,
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~~--"- ~--'

RE"UEIRO' que, depois de ouvido o plenáriQ desta ilustre ••

(,amara de 1T ,

~.YereaClores, "encaminhado um apelo ao sennor Prefei-•..seja
to do1yiunicipio, no sebticl:o' demanda.r cuidar com a. maior brevidade, ~s
c:anteirGs da Av.enida Maria;naf~lia; e da Pr~ça Leão Cor@a;do-,que estão -

morrende d. falta. daguA. Os ci.taàos· canteiros ou jardins muít(l) custaram

aos cofres da. Prefeitura, trazendo um verdadeiro encanto a.O'S menciona-

des 10graaourO's,. e, nãO' se conr'erma a' população ~ja cidade com o seu desa-

parecimento, por fa.lta. de cuidado das autorida.des eompet.errte s ,

Hão se d.í ga que isto' acontece por falta dagua , pois ,a., escassez do

preciosa lic.tuida é uma realidade, todavia, a Pref'ei:tum bem podia provi-

,deneiar, pelo menos dois toneisdiários para.' e s jard.ins a.cima. mencioná

dos, evi tande assim o seu a.niquilamento·. o caminhãO' da Prefeitura bem.-

podia transportar a. a~lla necessária ao's logradouros acima ineli cade s , -

sem. que este t.ra.ba.lho eu ata see grande despesa a.os Cofres públicos.

Justificaçao.

O presente requerimen~ não é ae moda algum UWA censura ao -

~refeito ~~oel de ~olanda. Ele representa a vontQde da maioria ~a p --

1 ~ , "'·dl 1'.~açao .ua "'1 ac e, q~e assiste tóberta de trist.eza o desapareeimeNt&

';:'~'a.nteíros da vení da arUtna ~malia e da Praça. Leão Corottdo.
.1.> .f •. I{ÓS es representantes do peve , não temea nennuma obrigação de fe

ena rmes oS oLh os dea.nte a Lncur-La elo governo. Aqui e et.ames para. defen -

'der oS interesses do pOV0e bataloormos pe Las justas aspirações da eole-·

""tiviclad~.

t. injubti fica.vel que se deixe abandonado um logradouro pub.í í.ee , -

':quando temos meí os capazes pa.ra reSolver o caso • .ue fato existe í~alta -

da;gua., porém com um pouco da 'b;a. vontade por pa.rte do ~refei to, o assun-

to terá Solução, conforme ficou demoBBtrado acima. Para. tanto basta tiue

o ssnne r Manoal de .•.•.018nda , determine ae :;.riscal i.1era.l eu a quem de direi-

to, que diarianente mande
Dtransportar no Gaminbão da: ,.refei tura., dois -

tene í e dagtú\ para. .05 cí tado's canteiros.

Desta. tribuna eombato'os erros do ·refeito e mostro Lege a 50 -

...•.
luçao para, oS problemas.
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Resta aa: .i:'refeí to nae se melindrar com e nosso' apelo, e, em segui-

d.a aproveitar a nossa id.éia que é justa e represente. l\ ventade da nossa

populaçãO".

l~este sentido recebi .uma carta de várias pessS-as de. e í dade , nl.zeIJ-·

àe a mim um apelo, no sentido de chamar á atenção do senhor ~noel de

.••.olanda, pa.ra (1 estado deplsr&vel em que se encontra oS aludidas jardins.

'E'aparo' imediatas providencias do Prefeito pàre. o presente r~qllle -

rimentGr. (;aso ~le •. o Pre:reito, :não tome na .nev í da eOrlsideração o apelo

. ora re í to, publicarei na Lmpre nea local este re\iuerimento, afim de que Q

povo' tome connecimento' da falta de tnte re sse do chefe do Executiva .pela
. ~

aousa. pÚ-blica. Acredi te, porém, que o senhor ~noel de .u.olamla. tomará -

aS providencias urgentes e necessárias para o caso objeto do presente -

as_es, t d.e narço

requerimento.

r: 1/V1~ /' t/~ /
(f' - ~ ~ I/'~ ~ Ift;~.()-~

r 0ç. ~ I~ t?
. Q~~/



UamaraIB Vereadores de Vitória de Santo Antão

ReQ.uerimento nº

, ,

Requeremos , ouvido o .J:1.G!1.a.rio,que se dirija. ao er , Governador do
. .

.t!istado, ao sr , iTesid.ente daRellublica, ao sr .. 1lin:4sltrotda Agricultura e ao SI'

fresidente do I. A.À. ,no sentido que s~ja ãns tal.aõa a fabrica (te :pa:pel ,cuja

maber í.a tmima será o bagaço de cana nesta cidade.t- ~I' I/v---.~

:Por intermédio da Radio Tamandaré e de jornais que se editam na Oa:pital,d~ste

Estado tomamos conhecimento da brilbante,e :patriotica iniciativa do D~utado

Silva Fi1ho,r~resentante desta terra na Assembleia Legisiativa do EstádO :pe-

dindo aos orgaõs com:petente que s~ja instalada neste municipio a fabrica de lla~

:pe1 que o I. A.A. deverá instalar m~w~rfiamlmêQ.tends-'"como maüer í.a ll!'ima o ba-..

- JUS T I F mar A ç Ti o

saço de cana. . l
P.recisarJos ajudar o nobre âeputado j pr es tando-Lhe t6do o nosso a:pôio,telegraf'an-

do-se a Assembléia Legislativa e aos crzãos já referidos'-

~it6ria de oanto Antão, 11 de Maio de 1953•

."



Oamara de Vereadorés de Vit6ria de Santo Antão ./

Requerimento nº

Ra:luer emos , ouvido o Plenario Que se dirij a um te . Pre-

sidente da. Radio Jornal do Uomércio ,no sen tido Que s~ja· . ada ut~Raà:io
Difusora,nesta terra.

L!L.ª-.T I F ar p li. Q ,. O

l?rooisamos moatr arj com o nosso traoalho,com a nOSSa dedic

:procuranão crear, :para o nosso muni cilli o motivo

Â'3simle811GramOs dos nossos companheí.ros a mais absoluta solidariedade ao Re-
querimento que estamos submetendo à deliberação da Oasa.

,

,8 estamos

Vitória de Santo Antão, 11 de Maio de 1953.



.K(querimento nº

Oamara de Vereadores de Vit6ria de Santo Antão

Requeremos que si dirija um telegrama ao sr. Dr. Gercino de .l:'ontes,

di~o D.i.retor da R~de ]'erroviaria do Nordeste, a:presentando os nossos sinceros

parabens ,:pela passageIDde mais um âno de br$1.hant,e administração ,comoi,tam-

~m' ,mais umavez a&radecendo a creação do trem diario para esta cidadG,qlle

.foi motivo ~ brilhante Rs;tuerimento do lJe.putado Silva l!'ilho,representante do

nI munici~io,na Assembléia Legislativa do Estado.

JUS T I F I...Q....Aç 1\. O

~emosoorigação de :prestar c n/ solidarE~dade e o nosso reconhecimento ao IQ-
retor da Rêde-Fe.rroviaria do Nordeste,:pe:los seus serviços :prestados ao :D~VO,- -
comotambém,d.izer t6do o n/ agraãecí.aen to pela creação do t.rem diario que já
vemnos servindo a contento.

Vitória de ~nto Anta.o, 11 de Maio de 1953.

y~~ ~~~~ L/'-

~~ p ?1/v7/S .>r (}Yy.0 ~q ti~C;h
., f~ .(//



Requeremos que, depois ele consultado o plenário desta Gama.ra de -

Vereadores ,seja. inserido na A~. a05 trabalhos da presente sessão, um

'voto de r e p o 1 8 a á ati tuce do Prefei to W8.moelde l1.olanda \.Ia.val_

cant â , - que através da impre nsa da Capital do .cstado, como em ce nver--

sa s pública.s e parti eu Ja res , t.e m procurado cornprometer o' nome desta -

08$&, Sobretudo no caso referente aos aubat d í ee dos membros desta

t.e í rane n te o -""·befe do Executivo Municipal. Aconteceu, porém, ':lue ás

(;a.rnara constantes do presente orçamento e com OS quat s concordou in -

uma laconica Mensagem, tornando sem efeito a sua palavra de bonra -

emps nnada , atí rmando 01=1. tegor icamente que na bipotese da Cal!l..aratns í s -
.1;. til' no r-e ceb imerrto dos seus sub s id í os , êle o X'reieito Manuel de He

. 1~u1dc1., re nun ci a.ri a. como de fato r-enunct ave. ao seu manda.to , A Camara

emdoeumento público ~ceitou a renuncia declarada. e documentada. d~ -
-• Pretei ta, mas sua senno r í a mais urra. vez t'a.l, t.ou ao sua pa.lavra empenha.-

d~, preferindo abt s ce í tar mensalm.ente c í nee mil cruzeiros dos seus

vene i mento s. ~uem a sa ím procede, fa.lta aut or í dade moral para cri ti-'

car tnju stame nt e ume Car'lara de Verea.do~es nenrada e, digna como e s ta ,

~í ~ i



·.t.tequertmentonº --.1tf2

,,'

Garoarade Vereadores de Vitória de oanto Antão

~,;.

Requeremos que s~j a dirigido um tele~ama ao Exmo , sr , Goverl1a~

e- ~ do J!istado, Q·ecretario da ,i!\gricultura,Diretor da J;JroduçãoVe~etal e Dire':'

, tor do Fomento do ~stado ,agradecendo as sementes enviaà.as,f'rizando, comoé do

nosso conhecimento o interesse do Deputaão Silva Filho.

JUS T I F 01 C A Q 1. o.
?

Temosa obrigação de agradecer aqueles que v~m J)rocurando aj uõar as nossas po-,

]ulaçoGs ,porque a s~ca que aeso100, o n/ municipio,deixou as J)opulaçoes rurais

em situação muito dif'icil, faltando-lhes meios para a,aquisição das sementes

necessarias ao J)lantio.

, ~arubém ,é do n/ conhecãmonbo a constanne J;l!'esença do Deputado Silva Filbo,n/
~ . ~

rB1>resentante junto aos orgãos r esponsaveí.s :pela .Agrirol tura,em n/ Estado, no

sentido que o nosso 'Municipio ~sse coIiJ]lGll1pladona distribuição de sementes.



Requerimento nº Í--

/

uamara de Vereadores de Vitória de Santo .Antão

Requeremos,ouvido o .t'lenario,que se crãcí,e ao sr. J:lrof'essor ~tur de

." ~ ,Diretor do Departamento da criança d~ste Jj(3'taõo,agradecendo' t5dO.O apdo

que vemdis.pensando aos :pedidos fei tos pelo De1?uta do Si1va jfilho.

mo é desconhecido que a Associação de Maternidad.e e inrâno ía dêste muní.cí.pão,

por intermédio dos seus dirigen tas vem dis tribuindo lei te e vi tamí.na emp 6
\

às crianças mais necessitadas.,
'.l.ambém, sabemos que o sr , lJe.put·adoi:ii1va J!~1bo,vemprestando t5do o seu aI).~io,

comoo Seu grande interêss.e , no sentido que a referida Associação ,cu1!l1)rao

seu :programa de assistir às crianças llobres do municipio, acor-dando com o,
J:lroí'cssor Artur de sã, D.r• .Jose .M.a.uricioe Dr. Alui zio Néto, pr ovidencia.s Dar:

qie seja evitáda a ~ande mortandade de crianças tão comumnesSa ~oca.

".

Vit6ria de Santo .An~o, J.t5 de Maio de 1953.

{!;tv~~~a~



R6Q.uerirnentonº 3

Oamarade Vereadores de Vit6ria de S9.nto Antão

R91ueremos ouvido o .Plenario,que se1fírija ao Exmo , Sr.Prefeito,no

.. sentido que s~a determinado ao orgão cOIlJ.Qetente,colocar a'fí'alto nas ligaçoGs '

das placas de cimento, na pavimentação da Avenida M8xiana Amalia.

JUSTIFLº-~QI0

Temosverificado que entre umaJ)laca e outra de cí.nento que f'azem a pavimen-

tacão da Avenida Mariana &Dalia , não foi colocado atí'alto ,como mandamos téc ..
y.... -

nicos empaVimentação•

.t salJitlo conforme nos roí eXj)licado que a infiltração da esua entre a,S :placas
,-

:p6deocasionar a quebra das r eí'eridas :placas.
\

Assim, esperamos que será dispensada tôda a atenção do Executivo, a esse nosso

a:pe~o ,:para que não haja :prejuizos :pàra a Edilidade, e, não se diga que o J?re-

feito anterior não tenha rea1isado um t~aba1ho Derfoito.

Vit,ória de Santo Antão, 1$ de MaiO de 1953.



••
Caroara de Vereadores de vit6ria de Santo Antão

Jie:].uerimento nQ .r; _
~equeremos ,ouvido o Plenario que se Dirija um ap~lo aos Exmos. Srs

Secretario de Educação e Cultura e de Saúde d Assist~ncia Social,no eentrí.âo que

s~j.a creaão um serviço dentario no Grupo Esrbo1ar RuraltlDias Cardoso fi e no ~~s-

to.de Ei~iêne Estad.ual.

JUSTIFIC!Q10

~ ÕlO nosso conhecimento o interêsse demonstrab :pelo depu taüo Silva l!ilho, repre"
sentante desta terra na ·Assembleia ~egis1ativa, no sentido que sêja creado um

" w

serviço dentario no Grupo Escolar Rural -J)l.as Uardoso'f :para atender às cr ezan -
~ ~ "" ,

ças matriculadas naqu~le educan~ario,como, também no ~6sto de Higi~ne Estadual,
:para atender à popu Iação :pobre õo MUnici:pio.

,
Essa coo~eração que n6s estarnos :prestando ao nobre d~utado é muito justa, por
que estamos incentivando-o para que mais tra~alhe em beneficio da nossa gente
que tanto est a necass í, tar.
Ao seu trabalho, vamos, também, levar-lhe a nOSSa :preciosa ajuda.

Vitória de Santo Antão, IZde ~io de 11953.

Q/çn/~ fi~~

~~-~/ J~/,- ~ ~
,~:;;-f/



qarrera.de Vereadores de Vitória de Santo Arüão.

Jioo..uerimentonº

lieQueremos ,ouvido o ~lenario, ~ue si dirija um telegrama ao snr. Se-

verino da Gosta Maia Filho ~, agradecendo-lhe o intergsse disDensado aO
Dedido, do nobre D3:putadoSilva Filho ,:para a instalação dos Ou.asosde Dacti';'

lografia ,:portugues e UarI'esJ?ond~ncia Comercial, instalado numa deJ;5endencia

do n/Ginazio Munici]é3.13 de Agt3sto,]é3.raatender gr'atui tamente aos empregados

do Oomércio.

J TIS T I F I C~~~

PrecisaJTIos fi'izar no telegrama a s~r endereça.d~ a: brilhante atuação do n/re-

:pr.esentante ,Deputado Silva JI'ilho, incansavel tr abaâhador :pela nl terra •

Estamos muito felizes coma itla. ão nI amigo e antigo companneí.ro desta Oaroara,

José J"caquim da Si1va Fi lho, !lIa!'a a Assembleia Legi sla tiva do .l!:st~do.

Temdado um tes tenunho f'.rizante,. que, aquf , trilhando connôsco, soube ajirenõ.er
I .

:para desem:pep~ magnífico Da:pel.

Vitória d.e Santo Antão, 113 de Maio de 1953.
~t2A-J ~ cce:
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Requerimento.

Requeremos que J ouvi do o plelrlrio, seja t ransmí tido' por esta Ca.sa
"

al'"t1.-tulo ele :es~à~e.cÍl!:ento J. UI:l .:~es.~C:Sb~Q~jte\egraf~,~o

cação, ao Senhor Diretordo Diário de Pe r'namb.uco,

. com .perl·do ,ele publi
'" J•. ; •

relativa~ente á en -

('

pr-e f'e í to lS:anoel }Ir') lc'1.nda.vg re s» 1veu Camar-a i mpe trar mandado segurança.

contra ilegal ato, pr~fei to •. Atenci ogas S~uelações (.

________ ~ __ ~s_à_l_a_=c=laliii·as1~sões, 1)....1 de maio

t re v í ata concedida !:'!quele bri Lhari te orgão da imprensa pernamblWãna, pelo

prefeito W.tanuelde B;ola.nda., na ediçãQ de,boje;"epviando-~,e c~pia ~do
....••. t ...:..}' -\ -r ,- ", .. ." -...... r .io, I '" •• ~i. • ':t..... . _, "

mesmo .te Ie grama aos r-e da t or-e s poli 'ti cos do "Jo~.nal do Comerció" e uFo
\ '.

lha da Manbã", nos _s~guintes ter~os:

"Senhor Diretor Diário Pe rnambucc ,

Recife

]i. Ca~ra de, Vereadores Vitória Santo Antão surpreendida entrevista

concedida pr-e f'e í to nanoel Holanda. Cava Lca rrt I edição _21 corrente ~sse

brilbante tradi c í enaj. ergãe imprensa ps r-nambu cana , vg solicí ta aColhida
'.

Coluna política presente despacho telegrafico, vg fim esclarecer

opinião pub Lí ca r-e Lat í vane nt,e de aen te nd íme ntc entre poderes Le g í sLatívo

.e:Executi vo este mun.í c í p í o já dominio público inclusive ex ceLent.í aaí rne

Governador Sstado Pt Não procede declaràção Prefeito que Vereadores

aume rrta ram cem por cento sub ..Ld í os Pt. Houve aumento comumacordo

cha f'e ...•xecutivo e Vereadores vg tendo legislativo por solicitação pre -

fei to ofere c ido me í oS Lega í s fim atender despe sa aumento Pt , A verdade

í nd í s cuti vel a que não póde fugir prefei to Manoel Holanda é que
\

Colaborou eficientemente elevação subsidias e tudo aceitou neste parti-

cular Pt. Sómente dias antes efetuar pagamento reSolveu faltar palavra

. empe nhada quanc1o orçamento v igente contem verba sub s í d í es a umentfidos

tendo sido sancionado ser.'! que utilizasse prefei to pr-e r-oga t í va s leg~is

Domoveto OU <}ualquer outro recurso ~t. Improcede ainda declaração

.pr-e f e í t o quando afirma que legislativo pretende toll1er atividades

1 . d ' V éar mí n.is t r'a t í va s e perturbar vi a muní cí p í o Pt. A Cama.ra ereadores -

Ílue vem recebendo oficias chefe ..i.!:xecutivo em linguagem virulenta. que

antes chega rem destino &':;:0 lidos proprio prefeito mí.c ro f one serviço

auto f~lante Pt 2mborq seja discutivel procla~do valor intelectual -



Bequer ímento nQ

Bequer emoa ouvido o Plenário que se dirija ao sr , super í, tend.ente

do Eanco do ~~vo, emReci~,no sentido que seja instalada uma ~ncia do ~eferi-

do Banco ,nesta cidade.

I.JLS T I F I C A Q 1O

A primeira vista o nosso :ReQuerimentoDodará parecer ãnoror tuno ,mas 'bem analisa-

do verificar-se-M qUG es tanos tem. acertaõo na apresenbaçâo do :presente re~queri-

mento. À creação de mais um estabelecimento de crédito,nesta cià.ade,é motivo

de satisfação para os que aqui, vi vem , neg;ocialll,' CI' ea.me trabalham na agricul-

tura, porque haverá mais possibilidades de crédito ,tão necessario aqui princi-

. :palment.e nesta epoca de trabalho,quanoo' há grande inter~sse no, aumênno da produ-

ção, consequentementee o aumêrrtc da nOSSarí.queza ,

Qua11doestava :rara se instalar o Banco .l!1.nanciador havia IlesSimismo, ca m~srnose

. di~ia que atrazaria o .BancoJ:'CJ.pilJllar,. antigo e bani so.lidificado,mas deu-se o, ccn-..
','trario, e, o Que vimos foi o novel Banco progredir,tornando-se,atllalmente, um

Banco respei tavel "merecendo t~da a confiança dos vi tor í.ênaea,

'.Assi'9rlGstamos crentes do inteiro apõí,o da casa 40 n/re'Querimento, e, os srs •

. Eanqueiros desta terra, irão ter mais um S3 tabelecimento bancário 1?ara os aj.udar

no sentido de crearem UIDaVit6ria de Santo Antão IDª:is pro8I)Gra , mais rica e

mais feliz. .tTecisamos incentivar a :produção,como crear industr.ias que ]?03Sam
}

nos colocar em si tuação :previlegiada em relação as outras comunas do Estado, e,

I>!'inciJ)é1lmentecom-a :pavimentação até esta cidade ,tornando-se assim, um sutúc-
, -

bio da nOSSa 6apital • Há tambémne~tã e:poca de :progresso,um motivo necessario

da instalação dumaAgência dUimestabelecimento bancaria da Oapital,é a condução

:pelos srs. ccmercí.anües ,de numerarão :para llagamento na .t'raça de Recife, que as-

sim :poderão fa~-lo por mêí,o de cheques.

O Banco do ~vo vai er ear varilTls Agências :gelo interior. , criando assim 1aIDavas-

ta rêd.e jjancaria.

Vit~ria de Santo Antão, 21 de Maio
(;~~4P~

I •

d.e 1953U /'~AA b..s?ie«. ~',..... -:



Requeremos que, depois de ouvido o plenário desta ilustre cama-
ra de Vereadores, sejam se Lí.c i ta4ttS urgentes informa.ções ao se nne r Ma.noel

de rtolancla vavaa can t í , Prefeito deste Iiunicil)io, na ordem seguinte:

IQ JSe são ragas pelo s Cofres do iiUnicipio, as viagens d ié'Í.rí-

as, de ida e veLt a em au to mveí s de aluguel, conduzi nde o vhe te do .LJxecu-

t ívo de sua re eí aenc ía para li Prefeitura e v Lce-ve r-ea ;

2º)lqa h í pot.eae das viagens serem paga.s pelos cofres da. muni-

c í paI idade, Lnf orme.r quanto é a despesa diária, semanal e mensa I no

aludido transporte;

3º)Informar r inai ment e quanto d í spe nde u a Prefeitura de sde

a posse do .rrei'eito I.J8.nuel de n.oLa.nda até o dia 30 (trinta) de abril 61-

t í mo, nas viagens diárias de ida e volta. do che re elo Sxecutivo, de sua

resiaencia para ~ Prereitura e vice-versa~

J t "f"' IV·us ·l .lCEliçno.

o presente re{luer1mento tem por objetivo e sc Lare ce r uma.-

ne t.Lc í a que corre .pel_as nua s da -,cidade, ele que o Prefeito lJJanoel Ci.eNo

res11enc1a ~té ~ ~refeitura, em automoveis de aluguel, pagos pelos Co-

landa, movic~ pela sua doentia vaidade promove viagens 1iarias de sua -

-fre s da •.re re í tu ra ,

De fato se isto acontece, falece autoridade moral ao senhor

iVlanoel de Holanda pa ra se Ln t i t.u Ia r (te I 8n80 l~ das fi nança s d o no SSO -

para sa t.í ara se r a sua vaidade, gasta inutilmente o diüaeirCJ do murrí c í p í,o

mun í e í p í e , lI/ega-se o Pre re í t o a pagar os sub s í cl:bs dos Verea(:lores, mas -

em viagens ele au t omove Ls pe r re í t.amerrt e élif.~pensaveis. O povo- r í ca nas

eSlj.uinas ca s ruas da c rc ade , nas no ra s ne s expe uí e nt e s da ""rerei tura, ~

para obse r-va.r a passagem do ser'J:lor l'~110el ele .w.olanda em aut.o moveâ s pa -

goa pela +re r'e í tuz-a , Estas ví age ns para um rre1'eito àe responBabilidade,

podiam serfei tas a pé, sem \,iue conat í tuã s se (lw':\lí.lUer sa cr í fí c í e ,

Enquanto o .rrefe it o faz uma de spe sa eleata ordem, nega um D01 sa .•.•s-

colar a um estudante pobre e ne ce sa í tade , Q,uema s srm pre cede, não tem -

autoridade ~l para se inti tu Ia r deren se r das finanças do muni c í p'i o ,

d s 0essões,A ti de
I







_•.., '-'
urgentes informações ao Prefeito do municipio, se em-

,

ao Projeto de Lei apravado por esta Cnrnara de Vereadores,
construção de uma ponte de cimento arr~dG 80b o rio Tapacur~

na estrada que liga Vitoria tE Vila de Apoti, no/loga.r Dois Le6'es deste
municipio, na importancia de cem mil cruzeiros(CR$.lOO.OOO,oo), da quota'
do Imposto de nenda, referente ao presente exe rc í ce financeiro, impor -
tallcia já recebida pelo Prefeito do município.

Esta \ia.mara.de Vereadores aprovou na. última reunião do m~s de

JÜstifica,ção•

Maio proximo r~ssado, um projeto de lei de minha autoria., que autorizav~
o governo do municipio, a construção de uma ponte de cir.~nto armado, sob o
rio Tapacurá, na. estrada que liga este município .~V'ila de Apoti do mu -,
nicipio da uloria do Goitá.

O projeto de lei em questão de termãneu que da importancia d.a
quotB. do imposto de renda a ser recebida' pelo mun í ctpãe , no presente
exercicio, fosse aplicada a import~ncia de cem mil cruzeiros na constru-
ção da men ciomd!:\ ponte, que represent~ a maior aspiração dos agri('ul-

'tores e proprietarios residentes naquela zona. Trata-se de uma estrada
de grande m~viment~ e a construção da ponte ~ da maior necessidade.
Esta Ca~ra de V-ereadores compreendendo a nece ss í dade da mencí enada obr!t,-
autorizou e ~over:mo do murrí eí p í e a aplicar da quota. do imposto de renda
a. quantia de cem mil cruzeiro s na sua construção. Tendo sido o projetol -

convertido em lei. ~ dever do Prefeito inf0rmar se já iniciGlU a sua.

construção ou quais a.s.provid~npias tomadas pará o cumpriment~ da lei,
em obediencia e respeito .a !ste 1e~islatiTo. Bão temos duvida de. que o
~refeito Manuel de lioland~ recebeu a quota do imposto de renda. do presen-
te exercicio financeiro, cabendo a Esta Cnrrara indagar do prefeito se
ja. inicioU



I~nuerer!los urgentes informações ao Prefeito do MUl1ici:pio,re -

lativqmente á falta de pagamento ás filhas do falecido Samuel Fernan -oIa$de s .&.\.osas,conhecido· por Babú, da l'ensão Co nced í da por eata oamara , em
le i da auto ria.do nobre Vereac10r José BOllif~cio de l"'olandáCava.1c''tnti7 -

que por um oportuno projeto de lei, transferiu -a referida pensao per
tencente ao referido Babú :para as suas filbas. A verb~ competente consta
do orçamento vigente e dai não existir razão par~ o n~o p~r-~mento.

Justifi eacão.

Todos nós temos na lernbran~a a pessoa de 5amuel Fernandes
Rosas, o conbecido Babú, de saudosa memaria. Passarão oS dias, oS mesas,
como passarão oS anos, e, Babd não ser~ esquecido -pela· presente geraçao.
Era um homeE pobre, mas a sua inte1igencia a as suas amizades tornaram
um nome popular e do c onhe c í mento da' nossa gente.

.Morreu mais pobre do que nascêra, mas deixou um nome respei -
tavel e ninguem o esqueler~.

Tinba Babú uma. l:'ensão men sal,de ("'R$450.o·o.GOl!'! a sua mort.e, -
nos primeiros meses do corrente ano, o meu nobre Colega, o Vereador
José ~onif~cioJ'aprese~tou um projeto de lei) transferirrlo aquela pen -
são deixad~ por Babd para ás suns filhas, moças pobres e necessitadas -
deste auxilio. Acontece, que o Prefei to até 'agora não cumpriu a lei -
que bene-ficia. estas moças. o senhor .Ma,nuelde .t1f11and.l1, com este proce-
der vem ferir a mimoria do velho Babú e contr~riar toda a população do
município 1 que adr'1iriva e queria bem ao saude se 3amue1 ]'ernande s Ro sa.s.
Tr~ta-se de um Irocedimento do Prefeito Que não encontra causa justifi -
e~tCl~, e dai ter ra.zão o povo quando:: afirrfl..~.!J.ueo sr , '""anoe1de nolan-
da. é o inir1igo nUT1erO da pobreza. ~a sua,doentiA. ví3.ida,rle,vivendo entre

numa atitude de shumana , A viteria e o s vi tor í en ses re pudí.am
natureZa do atu~l prefeito do municipio.

atos desta
quatro pa.redes, excjuat vamerrte para si 1 esque ce os seus semelhantes,

~a1a essões, / ct.de ~osto



equeremos sejam solicita.das urgentes
de ttolan1a, na ordem seguinte:

l)l.4uantorecebeu da quota. do imposto de renda referente 80 presente
exerci cio finance iro;

2)~uanto dispendeu até a presente data da quota do imposto de renda

despesas feitas;
30)Se em caso do prefei to haver d í spend í de qualquer importancia ela

quota do imposto de renda, se o fez com autGrização desta. uamar~ de Vere-
adores: .

e am que aplicou a quantia dispendida, informando minuciosamente as as-

40)Q.uanto ainda (li8,;e a Prefeitura. da. quota do impost(l)de renda re-
cebida pelo Prefeito manual de Hola.nda e onde se encontra
saldo da referida quota.

depositado o

Justifieaç§o.

Est~ Camarã de Vereadores precisa ter Conhecimento da impor,-
tancia. recebid~ pelo prefeito .~n~el de L~landa, referente á quot~ do im -,
posto de renda'do presente exercico financeiro. Precis~ ainda saber em
que o serulor ~~uel de Holanda aplicou até agora a aludida importancia.
Isto porque est-Q Ca.nfiirã.determinou as obras em que !li quotS'l.devia ser
aplicada. Se o- prefeito não cumpriu as leis \"rdesta amara de Vereado -
res, relativamente ~ aplicaçio da quot~ do imposto de renda, deve ser
decret.adaa sua responsabilidade. O prefeito deve saber que não póde ad -

ministrar um munioípio livre e independente como o da Vitória. em des -
respeito á lei e ao LegislatiTO. ror isto apresentàIDos o presente re~ue-
. t d . ~ -r rmen o e rnre rmaçoe s ,

s - AdIsala das e sSGe s , ;' { -l- de ag osto de

.,,---



)9
HE'tUERlMEFl'o.

RE~UEREMOS seja. e ncamã nhade nm veemente apelo ao prefeito do MUni -
eipio, no sentid& de determinar com a mai~revidade e prolongamento da

r8de de a.ba.stecimento daguaate! (I fim da nua do Are aI , que atualmente -
sómente aba.stece até á rua da Manrueira., sendo da l!l.aiorimport.a.ncia o -
prolongamento da rêde até o fim da Rua do Area.l.

J"ustif ie~cão.

Temos recebido num erosos ~pelos da população pobre da rua do..
Areal, no sentido do prolongamento da rede de abastecimento dagua até (I

fim da rua do Areal. Nada mais justo do que
simples e justa. aspirãçáo à.e uma. população

o Prefeito atender a esta
,.

merecedora deste melboramento.
~âo representa grande despesa para a ,Prefeitura o'prolongamento

.-
da. rede de abasteci men t e dagu~ ~té G fim da rUâ do' Areal, UJ1IA vez qtle

atualmente e~a chea e aba s'tece
i ato é, da rua. da liiangueira para • ,. IIWo fim da rua do Areal, e um passo, nao -
sendo dificil ~ rrefeitura atender ao apelo de uma poulação numerosa e
que tem dire ito ao que pede.

lJiz- se por abi a.fctra que· (I Frefei to Só se preocupa com obra d.e·

fachnda, com oS jardins para impressionar oS visitantes. inquanto que es-
quece a pobreza que reside em ruas. distantes do centro da cidade. De fa-
to todo s n<fs sa.be~os que o sr , JlllB.nuelde Holanda vi Te divorciado da 1'0 -

breza e velta as ('eStãS I8r~ es qu.e não têm dinheiro, mas mesmo eem es-
piri to de shumane eleve pelo menos um dia lembrnr-se de seus irmiios , -
que não tiveram a sorte de fazer fortuna. Foi com oS votos dos pobres de
dinheiro da rua -mareIa, do Area.l e de tantas outras ruas diste.ntes do
centro da cidade, que sua senhoria. ce nsegui. graças, não a uma eleição
no seu verdadeiro sentido, mas pelo um aeordo, ser o prefeito do nosso -
municipio.

Em nome dos pobres d~ run do Àreal, aqui fica o apelo que ,
e juste

e ];arte de quem tem um direito irrecusavel.
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Requer im.euto •- - .•.....•_--
Eequere&os urgentes informações ao ,senhor' Prefeito noel de

Holandâ, no sentido de informar quanto gastou nos trabalbos recentemen-
te fe itos, ,em novaa a.daptações no predio da Prefeitura, devendo res ••
posta ser mínuc í esa e acomapanbacla. dos necessário s e indi spe naave í s COT!!-

provantes das despesas a que se refere ~ presente reouerimento.
• r '

JUS tiflca.ção•

i obrigaçio do prefeito prestRr conta dos seus atos. O senbor -
Manoel de liol nda tem se esquivado a responder os nossos requerimentos -
de inform ções, pois na presente sessão ja encaminhei varias requeri

'mantaS e n~o recebi resposta de nenhum deles.
~-o parece ser este o caminho certo nua o Prefeito deve caminhar.

~uem n~o tem cuIp~, tem pr~zer em prestar conta dos seus atos. Par Que o
senbor Hol nela se aborrece com os requerimentos relati Vâmente ao pr es -
taç50 de conta.do emprego dos dinheiros p~blic05?

Te~os o maior respeito e zelo pelo dinheiro do povo e dai ~ razão
dos requeri ment os que eneam inbo por i ntermédi o da mesa aO' senbor Holanda o

Não existe outra intenção nestes requerimentos, senão par~ escla-
recer o povo que as cousas na Prefaitura vão. correndo bem.

ago ste de 1953.

,

\
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Re ueremos que ~ cona 1te.do
x!,ed~r um ee marrte ap~lo

1 ,. tP enar~o, es ç çal'!lar~ de Vereadores,
Comissão Ger~l dos Festejas do Tricen _

tens r í o ("a Restquração Pernaml:mcnna, no se 11t ido de a lI'::>i r o Requeri -
merrte nº. 388, de aut er í a do nobre deputa.do Jos Mixto de Oliveira, ate~-
dendo t! sugestão do ilustre re pr-e sent.an te ví t ez-tense na. Assembléia Le

gislativa de Pernambuco J destinando a import~nci~ de um milhÃo de cru

zeiros(CR$.l.OOO.OOO,OO), da verba de vinte milb;es de cruzeiroS (CR$.
20.000.000,00). destinada pelo Governo ela União ele auxilio para c. $ Co1!le-

mor: ções, é\~fim de ser construido um lfospita.l em Vitória de Sant.o A.nttío.

t'f' -.J11 s ~ 1c,àçao.,
Fo i t t s c o que oportuno o requerimento do' nosso ilustre co n-

terr~neo, o rle out r~o Jos~ Mixto' de Oliveir~, apresentado r-e can'teme rrt m: ••

Asserr. _~ia Lei-'is ~tiva ne Pe rnambu ce, o qual t0T!10U o nº. 3 •
O deputido J 13 .Mixto, que onra e dignifica. o seu mand t 1 como _

enfT ndece o nosso município, teve feliz LdeIa..de apresentar um reque _

rime llto no q l;or.>issãooor1.1 dos Festej e s do Tricentenarios o I Lc í te u r

da Restauração, :~sse reservacta da verba de vinte milhões de cruzeiros,

a quant ia. de .
~O!:e cruzeiros par~ ao construç.7'o de um Hospital em-

o ~ rre se nt ar o .seu requerimento, na sua justificação ~nossa terra.
não esqueceu o se. ho r deputa.do Jos~ lirixta de Oliveira a nossa. Cat~ra de _

Vereadores, 1 _'" 8-4"; rmou perante os seus dignos p r-e s , 0,ue na que Le ins

tante interpret

vit5ria de i:>ent

a vontade e o pensa~ento da vamarn de Vereadores de

esta t:ame re de

Vereadores e i ~ust mente airc''à,:lc; pela imprensa do Recife, e nos er
negado o direit e r ef e sa , f o i c eput· o Jos~ Mixto, "uem 11 s defendeu

-a t.ri una 1iv 'e parlãr.oonto este dua •

o re\luerimen o Co ~eputaco JoS~ Mixto é dos roais louvJ.veis e esta
... ,

nao poder, de ":7odp 11 gum deixar de apoiar este T'1eSr~o requerimento,

que Coincide COí!' o nosso pensamento. O nosso a pc í.o r'e pr e aen'ta o me ior _

t·.;I' - l'-es~en lua as acusaÇoes ~o prefeito ~1nuel de Holanda e do 8e1111or Iná -

ci de Lemos, que a.r í rr- m se rme s :nós cloTri -Come y'}oracõe s,inimigos das

e t ana r í e o derut·, do Josf! i'lJ.ixto, com e

riinde ~ue lhe é re~'liar , em nUMerosos 1·serus s pronunci~dos d~



cas as C'!l..luniasassac _das pelo Prefe i to ~ r eL de Holnnc1<:o e -

!'9- :::sr:r.orIn'cio d Ler'loS. Tor:lavi

-Tri~entennrio 1~ Ra~t~ r Çc o, SF. me -
()..-

de se r deS t. i 11 cl?i{Ve r

Ger-l ~oS Festejo .. c1

fort:0.ulanc o um areIa no senti o

"I e um milhÊÍ.o de cruze iras par'a ~ Coi'lstrução do lia s.:;i t.al 8t1 Vi to'ri;'\. -

de d2.nto Al1t~o, como suge r í u O de putad o José Mixto de o Lí.ve í.r a , no seu

requeri f1911to que tomou o nurce r e 38. Serl:{ este se nhore 13 Veread r e s , a

mellor na.ne í ra

mantí nd o a ae í m oS injust.os e os i:.JC pazes, que vivem (o embuste e cla...-

intriga.

Assifu, ~erihor Presidente e senhores Ve-eal res, no caso de ser apro-

Senbor Presidente da vor:üssão G~ral dos Festejos (o

RBC1!'E •

COi!:L1nico - ase r ct..•..que t:E'ré'r.l'f' V31'ea.coreB V:i.t~ri!1.ce Sfj.l1t Ant[)'o

11' e r í men-

to autoria Vereado .•.31i"s Gome::: Freit.as, sentido fosse forp.)ulaclo
veemente are ..o esSa do te escle r-e c í.da tiomissão ]'es ejos'rricentena-

rio Rest!'1.ur~ção, Lmatender SIgest":o apresentac1c; TI 11e de put. ~o José

:Mixto Oliveira, ~.trcvés req'er'['1ento nQ, 3 8 81resent.ac1o ASf:'e::Dleia.-
d rerba vint.emil ões -

cruze ira s , cuant í

N ~. ~mor~~oes, esrar_ Conlla~n espirito civjc mem r a comissão seja. a 811c1i-

da su~est~o r1el-utado J'o s Mixto Oliveira. Ate nc í osae -'.uclações(a).

osvaldo ~v~rist~ vruz Gouvei -Presliente.

~"0
---------

9>- / rJ9 ;- ~J!? .A<--'?/~

Lf~~ __~~~~_/ ~
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r1e:;:,~i:;; de consultado o p1e'11.rio deste. PV .. tre C~r!)8.-

~ , ·85. se j ê? i:1ser c o . '" t2 ( oS t..,.,,... 1,,.., 11o r:o d nre so TI+ e
J. .•c '..J C.",I~ ~~ _# .......... \.1

U"'" "."t~ de D..p. fl' s .. d mas eu a, r igna e b TIe~~tre :r'c: ..-

sessão l

t '-:.r) o de T t .c J os' Ivlixt o de O1 i 9 ira t Dunne

.L3t.i sLa tí.va de Parnar'l:JUco
J

rlerendeu o e M9T!!OrOS e ~. proI'ria. d í r: idc: de -.

rle st.. a t.í tucTe de nosso -

,
Lee'j sla ti Vi),J 1-e10 l"'l:refe i to M...~nue1de Holanda e 1- __o se nb or Inr cio de'-

Desde ~ulLum t.empo vem se nd a. C)r~.r rle V9reec1 o1'8f' de Vi -

tÓl'Ü1. de iJpnto Al1t~oJ v í t í rsa de calunias e de nerrt í re e do p.efa:it.o -

M"noel ele liola.nda.

C3:;'té1. :i.Hl.ren:;;a do B.9c j fe J pI e sta.ndo-sa ao j 0(" e l'~ i dada 1'10 p·"e-

fe i t.o do run: (':i 1 io ;: t.11 do i r Hl. -,ze ido IX r(;\. co10ca r T:1c 1 e st.~ v ...i1él ra de

porulação do 3st c o. p""0~l)r!"w~. e s t.a Cm~r8. de Ver .E'dnre .. atr~"vés elo

nosso P -x:'9sidente r o d í g no doutor o eva Ldc da Cruz "'ou r i~, tudo fazer'

defen~ler a noasa c irnid~,de) r.:!é',~ td f e í N"t.u r o . o1 em va o, ~s o p

atá il~pr'3nSa, foi an olvica na tI' r::.ae no ~r('1il do p::'9feito M n09.

ia Legi sla t iva de Pe rnambu 00 J :;;e -

el1cont~n~A um derutado ditno caste Dome, o parl~~entar Jos Mixto de
Oliv.air2vJ cujo 1'''\,8sac10 oe ut S cene t í.t e uma - onr,:,~ _".ra t.odos nós,

ergueu EI. sue voz a c tAda. e l'espeit':~da) desf~1.zenclo em v-:t:rios d í.ac 1':;;08

todets a s levi~~nd~des e inverdac1es a t.r-í bu í.de.s á noSS2" Camara de Verea-

Hoje
J
' 081' ores VereaclOl'es, pe n~m.bllco em ~,eso, glo_.;as ri. atitude de

r omem I' e o (1 Tut ••c1·o J c sé Mi:x:.to) sabe que tl'C o (1' al1t c i :;;se o r:ca-



- ;

de Ho lél.r:d::l..

petulancia de ~izer, çu~ rerre-

na ís o sanb or lu, cio de Lemas, íue oS s ua c í.nc o V<>:xeél.'1ores ne s t L:f'-

i.'\l'1. lh8'C''''l;T!'Il'1l1a~m ~e8sn a.t í tu de rollre e mesqu í nh • Mas eu perfunto

aos meus ilustl'es co mpa nhe í r o a , onde estÃ.o ne s t Cns r: 1 oS circo Verea-

dores do senbor Inacio de LemoS?

ie nbt v!, Ve _ a.101. dn UDN nesta Cc aa, foi eleito c ot e s v ot ::::d se or

t.e r ei nc

S-ór~ 1 e c s ta o:-deL: lo1e:riê. o ae nho r 111~!('io de .i.Jernos

F.. t;- __- da 'V i to'l i a de
ú
anto ';'..'tno, C'OE'O vem f.:-~-

re s , Sor.:os S.:>~'

Feliz,mente 5el1r or Pre aí de n e e senhores Vereadores, na \.;~lm!i.ra .l:;s -

tadw'tl ter. S 'o rren s (10 iTt-.lo!.' :intoleC'ut'11 e do porte mornol « o d e pu'tado -

Jos~ Mixto,
merrtnr 5 ' ~e CoL': ~l._ ti vez e co rD[e~l cefender a 11 sSV v~.rh::l.rn. da Veresclo-

as Lnvar dade s c o pr ef'e â t o I\fi;..-:t,r;.ueldê Ho"i2',nd1. e c senl r In~cio de Le-
de fo o, que f'uL~j 1'1 ou c s irtri:- s e

r:lo t .••

resp ra
outro cLí rsa 30 munl c í pio e n Estl;)(lo. E dli.i c l''l.z5o deste :r \luer:imünto"

que deveria ser b~tisado, com o no~



• I .
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Requeremos ouvido o plenárie, se jam sGlicitaclas urgentes infor

maÇões ao Pre f'e í to .lllnnuelde .t101allda,, qu.anto " Lmper t.anc Ia dispendida na.-

reconstrução do calçamento da. rua ~lo Verçosa.. devendo ser minucio5a a
informação e acompanhada dos seus °indispensaveis eemprevant ee de todas as
de spe sae ,

J'ustifi ~âQ~O.,
Desejamos sa.ber qua.nto o senhor Manuel de Holand~ g~stou na re-

construç~o do Calçamento da rua Mélo Verço5a. ~o basta dizer que dispen-
deu certa. quantia. ~ dever do prefeito informo~ quanto dispendeu e

- ~nao se conforma v esta fa.lta de -mostrar oS seus comprovantes.& população
presta.ção de conte,s, que não recomenda bem um administrador" pa.r-t í cüa r -

.~ mente aos vaiclosos. Cumpre ao Executivo ser cl~~r~ em suas p~~estp.çõe5 de ..

contas, pois onde não existe culIA. Dão ha. logar para receio.
Atendendo aos numerosos apelos o de varias pess8as interessada.s -

neste as sunt, o , é que determina. a. a.pr~sentação do presente requerimento de

informações.
Cabe ao Executivo em sinal de r'e spe í te á opinião públioa, dizer



I~ ~ ~ ~ BJS\ttJERIHE:Nl'o.YJI/;/b' ~~-)7"/ IJ?f;W.'J-~ ~ _,? ~~L~' __,,__ '
~, ~'(?Ó~~- 9ut:&JFor- ~~

~querem s, que, ouvido (\)plenário esta Camara e Vereadores, seja
80licita.da urgente informaçãe, &e' Prefeito do :íiunieip10, relativamente
ao- ra.eionamente ..:I ' - - h~~gua a populaçao, como se nao ·ouvesse este liquidO' -
na barragem de PAeas e quaia as ra.zões do deficiente liquido ser
entregu& ao abastecimento da pepulação ebeio de impurezas e talvez -
com cin~oenta por cento de,ferrugem, com prejuízo
To do municipio.

para a $aude ào po-

Justificação.

Não fazia ainda uma semana do inicio do verão, e j~ o prefeito -
do municipio, fazia. distribuir prospeetes na eidtade comunieQnclo o re.ciO'-
naaen te do precioso liqui«o.

Imo se sabe até hoje a. razão deste racionamento. sabe-se, eJl-
tratanto que existe agua em abundanciê. na bfirra.gemde ra.eâs. :Não se sabe'
a l'~zãoJorque ~ agua _ s_ervida á ~.pu~aQão" cheia de impureza.s, expõe
á saude da. coletividade. Nfio se F.!abeaté hoje quais as prC)videnci~s to -
madas pelo prefeito contra esta ala.~nte situação. Apenas o prefeito
faz distribuir prospectos pela cidade, d ãmí nu í nde cada dia. o forneei -
mente dagua. ao povo. ~ómente isto tem feito o senhor Manuel de holan-
da. Sua. senhoria leva todo o seu tempo em se preocupar com as praÇa,s..
da cidade, como se isto matasse a sede da nossa gente. Não é possivel -
que o prefeito não entenda ~ue o povo antes das obras de f~cha.da, prefe:
re a solução dos seus importantes problemas.~uer o senhor Manuel de -

Holand~ encher as vist~s de certos jornalista.s cem as praças da cida -..de, enquanto o povo mC)rre de sede. Prefere o senhor Holanda ver o seu. \"
neme nos jornais, embora a nossa gente passe toda. sorte de pr'iva.ções.

Acontece, For4m, que tudo tem um limite e por eert~, a pOPulação -
do mun1eipio não se encontra disposta a sofrer tanto. Em nome destã po -
pUle.ção so'fredôra, venho pro testar e ontrtl. o servi ço de. abp.ste-cimento -
dagua., Clue sem dUVidA, nas condtições em que se encontra, é rrf'isUd pá

de terra. na administração d. vaidoso prefeito Manuel de Hole.lIda..
S'e.la.das Sessões, -1''3de Outubro ãe 1953.------ ~_t ,. . .r: '7 - ~----------------



REQUERIMENTQ.

••

Requera que; ouvido o plenário desta banttra de Vereadores, ' a titulo

de informaçno e para eselareeimento de um assunto da maior importancia
•• V > - dpara esta vamara de ereadores e de satisfaçao ao p~vo o municipio, -

seja incla.gado do aenhe r- Prefeito llfanuel de Holanda, qua.nto dispendeu de

de a sua posse até o dia trinta(30) d.e Setembro do ano de 1953, nas

viagens de aute moveã de ida e volta, diarirt.mente, de sua, residen~ia. si -

tut!\;claá :rua Martins Jünior .á Prefeiturft localizada 1! Praça 3 de 'Ágos

to e viee-ver8a.

Just ifi'c~ção •

A informação solicitada é para mim c~ maior importancia. Sou

Casa como oS demais companheiroS de represent~ção, um Delegado

do e devemos obedecer as suas justas sOlicitaç-es.

Ademais preciso apresentar uma importante errenda ao orçamento, ~ue

depende do -pedido de info rmação sei IlB referido. Não sei porque se ne-·

gar um ])edido de inforl!l~,ção, que vem trazer luZ a certos CaSo'S.

Não adiante se dizer' (IUe Q prefai to '"tem uma.verba pa.ra este fim

ou qualquer eut rs , No requerimento desejamos saber Cluanto gastou o pre

feito nas viagens dilÍrias, em au te mcveí s de praÇa, de sua re aí dsncãa

á Prefe itura e vice-versa. Trata-se de um requel'imento justo e que deve

ser aprovãdo por este. Casa.

~essões,1 fde Outubro de



~ ~J-ow1.t
$Wt'M:...o ~~ rfO/J~:::;;. .
(IJ/Ir~ ~Gamara nlelpal de Vereadores da VitOria de

Requeremos que, ouvido o Plenario desta Câmara Municipal de Vàr~ado-
~es, e e acordo com o Art. n2) 129 da Constituição do Estado de Pernambu- '
~o, IX - e a Lei 445, de 4 de Janeiro de 1.949, Organização Municipal,Art.

, 112, s,ej~olicitadas urgentes informa~ôes ao Sr. prefeit~ do Munic1piO, '
,,'J}~~t~segue:,rJr.~f.. ~ J.M~ ~ ~ .••• ~_

'-'v"(f·~': 'Em que,que o Sr. Prefeito-empregou' a verba destinada-ao aumento~a 'S_

!!arragem de Pacas, na importancia de cr$.150.000,OO. ?

b - Quanto a Prefeitura dispend~~~~~visita do Gogernador de são Paulo
a este Municipio, no dia 21~do cOTrente ano, visto nada cons-
tar sobre o assunto na Câmara Municipal ?

.'
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Santo Antão - Pernambueo

Requerimento n2 25
/

"'-'

Quanto gastou o sr. Prefeito do'Municipio com a feira remetida ao Re~
sife em dias de Agosto do cor-rerrte ano" desconhecendo a Câmara ~unic~
~al, em quanto montou tal; despesa ?

d - Qúanto dispendeu o Sr. pr~;fe i to do Municipio até ~ora., com a constru-
.<i,ãoda Maternidade, quand» consta já terS. S. recebido para mais de
cr!.200.000,OOP, para tal serviço l'

c -

e - Em que S. S. empregou a verba destinada ao Deatista da Vila de PiritB
ba ?

f -Que foi fei fefto da verb.a de cr$.lO.OOO.,OO, destinada a construção
da Rede de Esgoto da Vila de Pombos ?

, .
g -Em -'que o sr. Prefei~o do Município, gastou a verba de cr$.15.000,OO, -

destinada a construção da;'variante no K. ',I, da estrada de Lagoa Dan-
tas a a li Urubutinga ?

h - Quais, os motivos porque 0_ sr. Prefeito do Municipio ainda não vendeu
em hasta publica o terreno situado a rua Barão da Escada. fundos com
o pre dio 67 da: rua Imperial: ?

i -- O pre~io em que está localizad'kataç-o
~endado o~ doado a mesma, Oia. ?

Quanto dispendeu a Prefei~ura com calçamento da rua MeIo
o mesmo abatenclo em varios pomtos? e finalmente: em que
~a destinada ao pr-oLonganerrto da Rede Eletrica do fipal
até a rua do Maranhão ? ,-

Sala das Sessôes, )/!20

~~~~~~~~~~~~~ry

foi àJ.ugadot ar-

Verçosa, estando
S. S. gastou a veI
da Ponte do Dique '
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Gamara f4unlclpal de V~readores da Vitoria ,de Santo Antão - Pernambueo
" ".

A Câmara Munici;pal de Vereadore s da Vi~oria de Santo Antão, tendo em
vista a urgencia que se f'az neeess ar'La a aquisição" do terreno para a doa-

, .
"~ão para a construção' do predio onde deverá funcionar o Posto de Tracoma e
Bouba, é" de parecer que o Prefeito do Municipio entre em entendimentos com

_os proprietarios de' eaaas e terrenos Loca'l í.z adoe á Avenida Mariana Amalia
'> "

-, 'entL'e os predios nºs. 285 a 311, que teem 40 metros de frente e 'aproxim!!
~amente o mesmode fundo, podendo solicitar a verba necessaria para paga-

\ ,
mento das respectivas desapropriaçôes, a qual sera imediatamente concedida

) , pela Câmara M~icip 1. ,

.h " ..r~i ~M~WM ~~ .
t;l.' '\ f 4?, ~ ~ .

~ ~ --~~ __~7---~

Indicação. • r: .-"
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líó.,.baixo-assinadas, conbecedores do- esj;)iri tO' pubâ í ce de Vossa. Ben -

.Doria., na qual,ülade_ de digno representante do- povo vi toriense na Gamara

de Vereado-~es de;ate }iunicipio, vimos encaminhar ás mãos do ilustre Ve' -
- -- .+-

reador t ,o pre sente abaixo- assina.dC!J', Gontra.'a, construção levada. a. ate i ta -

de uma' casa; no centro de- Ull'J8. rua, 1)\1 melhor dizand~ no centro. da praça -

do"Areia.l H', construçâa que 'inutilizou a meneionfl\cla Praça. do ItArei,alti , -

a tentAllào- dita construção contra. teclas as nO'Í'mas àe urbaní sme, :prejudleaE-
-- - - -----~

d4t ~salm. a ei tada construção, Ma' sé oS interesses da cidade. Como

ta.mbema rum. e p:s-ça,' prejudielmdo, ainda oS pr'prietário's de imvels c:da; que

1a local, que são oS aba.ixo firmadcts, sollei tando enfim d. ilustre Vere-
•

ador. porta voz do povO'vitoriense nesta augusta <!amara de' Vereadores, -
- ------- ~----- -- - - - - - - - - - --

junte á mesma 0a.mara. e as autoridades competentes, as necesSária.s pro -
.i. __

videncias, ne sentid~ da demolição da GSsa· irregularmente construidA -
-C- _

no ~entro de uma rua e Praça, c~mo ficou acimB esclarecide:

5eve·ri no Cri spim de J.:Ioura

Manoel Ba.rbosa de Lima

__ ~no-elFre.nc i ªº(t d., .:tase ime.nto,

_4'.Oa~luiª-~~CAlbuquerque

Maria. ~osé Ruimames
---- ~----

João Da.tis~a de_io.rou<J.ue,J"que _

~eH J'~ãé de. Se.n~os

T sé ~",",. . rie.....' ft_._11I o., _,_,....:l.Jip.UlL \.L __ .o_urQ•......:... =---:. :...- _

Lai z Be~er.ra _Sa:n.t,O-S._--

He~enegi1.do Bezerra Santos

_ Crif!pim Vicente de 01iye_ira.~ _

.. _SeveV-ª:r.i.mtt_Gonça.lve.s d-GJ3~l'lt.o:.s--

"..~4 ..•.. _ _
_Joa.o jjeze~}"a. de ~lo

_~e~~o Rodrtgues_de LiWQ ~.
<' •

Sebastião Yoreira. da Silva'--- - -- ~------ --- - ---

João ~odrigues de Lima

SeverÍl18 :Faulado- laseiment&



Fedr() Joa.\iuim de Santa;na;.....-------

__--------~~~-d Cas~ ~&B_eime~t,~-~------- ~

-- -ifa.riai:rCLFranc_iJ.iC~~..L'Y,-"",- _

,. .
1- -- -iár!Il..-Bairrõ s. Fe lix_He 1i onor-w- --.,.... _

- MariEt. d. _Carrn.a Helionoro:_

Anto-nia_~ o&Q.uinada.. i..>a.ntan.Q.-· ---''---_

VaHle.m&r Lu cio.

Faul.o:.._J:.él.s_é{leLSan t.$_

AIl'toni. Guedes da Silva .

Severin.o- José de Lima_

Terezinha :6ArbCl'$8da;.:: Sil'Va __

Lui.z Ee:rto- G.Qnçl\lveS

Antonio_ E",·rno.sa ---- -- -

Allga. i.1_1' ie_1ra;
AntaE;O de-Lun~ SOUS&__ ~'I- .a- __ - ----- ----------~
t\.eedi.llO_ ..Fra.nei aca de BOJl_'--- _

Otellna._ Mar..ia -da -~oz:tee.i ç~o

lnác:ia; Aria. da C(}nj~_eLçãCL- ---::-c------------------------!

Domingos ~our~& da Silva

-------------~--- --- ----

- --------

Sr~uza mriª, da _Copoei<Lão_

mria._ J[Euitilia. da ~Qnoe ição_

José_Vi.cLente_ tie OJ.iieUJ . _

Cecil1a._~tariDn c1a__ 8onc~·iç;-"'o--/--------

Martba Felix Heleonori.~~~~~~-------------------------~

-------- --------
_ÃntoJlÍcLB..ezerra_ Elas San:t.ofiL __

I-------J <tsé !lIve s de Lima

Maria. do Cl!trmo. MoUTa- --- - - --

Josd Joa~uim de barrAs_._- ------- -

_ria. José ~e Barros
_O'scar C.valca.nti :Na.seimento:



•
__ ria J_osé _de -ºliveire.

~r1an~ da Silva Eodrigaes
---'---------- ----

Note.: Aa assina.tul't\s o~iginalJL_~~sj;ão em !f!>

J:j'
l'o-der _d~ Verea.do-r Elia.s & omes de reita.s,_ a quem foi ~irigi€lo-. pre _

a.o Tlrotesto elaJI' _ ele uma

de SantO' Antão, Estado de Fernambucet.

- - -- ----------

~------ -

------------~--- -

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

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

. ~'~""~" .. ' .

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


