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Telegraaa .27/56

6- 6-56.
Preside.te O.••. ara Muicipa! Sertuia·

Pena buee,

c'" ara Municipal Vitoria Santó' Antão
-. r- /

, !ade voto pr :tu do pezaí" apre eatado

es ão ordinaria realizada aprovou u. imi...
obre vereador A erico Vitorino Silva pele

Saudações

i !aut essa tre que ealut 11 f 111a Pre:feit e e Muieipi faze d co star

. at trabalh a hojes

IL~• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jesé Bonifacio Holanda C.v le ti

Presidente c'âmarà Munioipal
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Gevernader Estad•
.Palaoi. Gevern.
Reoife Pe.

Câmart/Mun'iciPalVi~ ria Sante Antã. faz veemente apelo a v. excia. n. se!]

!iq.,e/de in~erceder junte D.E~R. afim de, ser criada mais uma lin~a onibus
,I

entre este' Hunicipi. e Capital F.stade J virtude empreza atual não dipes cs!
/,t8S suficiemtes para transp.rte milhares passageires que trafegam trech.

/ acima mencienade.
i

Saudaçies

ara eire da Cunha
secretarie

fi
'I>
}
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31/56

Presidente Câmara Municipal Gravatá
Gravatá Pe

cimara Muni.cipa1 Vitoria Santo Antão" sessão ordinaria ontem realizada aprt!>vou
sua ananimidade v to profuindc' pezar falecimento lUias Torres, fa.zendo constar
ata trabalhos homen gem prestadas vereador José Bonifacio Holanda Cava1canti
presidente Câmara.

••aau açoes
~~.~~ ..~.~~

Severino Carneiro da Cunha "
1º secretario

, .
.!."

f
-"
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Gamara ~Unicjpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - .Pernambuco,

32/56

Viuv&. Elias Tarres

Gravatá Pe

.,

câmara Municipal Vitoria Santo Antão sessão onte~ realizada aprovou sua anan1m1
.ge requerimento vereador José Bonifacio" voto profundo pezar ·'fa.lecimento cid dão
Elias Torres fazend censt r ata trab~h.s homenage prestada.

~ ..rk-.~
Carneiro da Cunha
lº s'ecretario
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33/56 -,

Deputado Amaury Pedroza

Palaci0 Tiradentes

Rio de Janeiro

câmar Municipal Vi'toria Santo Antãe aindaconsteraada como falecimento dr.
Amaro Pedr~za., aprov.u ontem sessão realizada vote profundo pezu au'toria no-.
~re vereador A erico Vitorino ao esme tempo qUe fez constar ata trabalhos ho-...--....
_enagea pre~tad e plenario.

saudações

/
;I,

i ."-41

"/
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/

l ...l.
i .I.:

!

)

'i!~Jl.e;%,.~'... .'. .~;~. i~~~..:~
José . nifacio Holanda Cavalcanti

Presidente CA ara Municip 1 .
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;' D. Antonio Merais Junior
Arcebispo Reoife Olind
Recife Pe

, \

Tenho honra comunicar-v.s; que es:ta Câmara Municipal. ontem reunida sessão
ordinaria, aprov u sua unanimidade veto louvor e reconheci ento ao Padre
Marcelo Carvalho San.tos )e1a sua. atuação durante seis mêses frente Par quia
Livramente esta cidade, de autoria nobre vereador José Bonifacio Holanda Ca-
valeanti fazendo constar referido voto ta trabalhes •

.-
Atenciosamente

~. .... ~c:-.~
8~verino Carneiro d Cunha

lº secretarie
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Camara ,.,unicipal de Vereadores da Vitória de S.anto Antão -' Pernambuco

Despache nt 35/56

Vitoria de Santo Antio, 12 - 9-56.

•

General Cordeiro de Farias
Governador do Estado
Recife - Pernambuco

.
I.

Camara Municipal Vitoria deSanto Antão, sessão ordinaria apro-
vou unnimidade voto c(mgrat~làçaes inicio serviç s rêde aduto-
ra abastecimento dagua autoria Vereador Juarez Candido Carnei-
ro fazendo c Dstar ata trabalh s.

Saudaçoes ~
çgJ,J~MLiA.I\.) ele- ~~

Severino Carneiro da Cunha lQ Secretario
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Gamara ~uniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

Despacho nº 36/56

~toria de Santo Antãe 12-956

Dr. Lael Sampaie
Secretario Viação e Obras Publicas.
Recife - Pernambuco.

Sessao erdinaria Camara Hunicipal Vitoria Santo Antão aprovou
unanimidade v t congratulaçoes inicio s rviças rêde adutora
abastecimento dagua auteria Vereador Juarez Candido Carn ira
fazendo e natar ta trabalh s.

Saudaçoes

~Jw~t-W(;1.fUvo oRe.. (]~"'
Severino Carneiro da Cunha lº Seer~-



COPIA
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Despacha nº 37/56

Vitoria de Santo Antio 12 -9-56

" ""'.

General Cordeire de, Ft1.rias
Governadar do Estada
Recife Pernambuco

Camar~ Mun~ipal Vitoria Santo Antão faz veemente apêlo V.
Exci • t ecaaí ã reestruturação funcionalismostadual se-
ja vencimentos profêssoras interior equiparados is da ca-
pital medida justiça para evitar desibteresse tituladas
com interior.

Saudaçoes

.~ Q~ cte. ~"'
Severino Carneiro d Cunha lº Secretari .

•
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Gamara lWunicipal de Vereadores da VitórIa de Santo liMão - Pernambuco

Despacho n2 38/56

Vitoria de Santo Antão 12-9-56

Dr. Aderbal Jurema
Secretario Educaçãô e Cultura
Recife - Pernambuco

Caroara Municipal Vitoria Sant Antão faz veemente pêlo V. Excia.,
ocasi-o reestruturação funcionalismo estadaal seja vencimentos
pr~fêssGras estaduais interior équiparados ás da Capitalmedida
justiça para evitar desinteresse tituladas com interior.

saUdaçoe~Wu&~ d.e- ~
Severino Carneiro da Cunha 12 Secretario ~

/ '
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Despacho nº 39/56
Vito ia de Santo Antão 12-9-56

Dr. c1é1io Lemos
Secretario da Fazenda
Recife - Pernambuco

Camar nicipal Vit ri 8ant
c siã reestràturaç-o tunci

pr fêssoras estaduais interi
$~l medida justiça para évit
rior •.

Antão faz veemente apê10 V .Excia. ,.
nalismo estadual seja venciment s
r •••••••• equipar dos ás da capi-
r desinteresse titul das com inte-

saudaçoe~~~

Severino Carneiro da Cunha ~~
otc- ~~
Secretario \
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DePutado José Francisco
Presidente Assembléia Legislativ
Reci-f e - Pernambuce

Despacho nº 40/56
Vi toria de Santo Antão 12-9-56

faz ve r>Jlte AI
stad sej

ad

e titul d c

cãa •.9

p es ad ••
t ed1d· . iç rd si ter

•

S

c
i te .•..
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/
/

Presidente Republica

Palaeio Catete
'"I
IRio de Janeiro),

./ "

Câmara MUniQ\pa!' Vitoria Santo Antão. agradeee cumprimentos eminente presi-
dente~or,1IU:iad6s ~estas furta! e votos feliz ano nove.
_.. I /~ ,

-'

\.

I

i
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'~.' ,



;
Comürsio Executiva Câmara Munieipal Vitoria Santo Antão agradec.e

vot(s 'forllltllados passagem ano novo •
I : ~ '/j _
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Deputado' Federal

Barros Carvalho

Av" Rosa e Silva 1834 .

Recife - Pe

atenciosamente

',!j",
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Camara jViulIldpal de Venadons da Vitória de SaDto AnUo- Pt.



Prefeito e Camara Vereadores de Bonito

Camara Nunicipal Vitoria Santo ..ntão agradece gentilesas dispen-
~sadas a Vitorienses quando visitaram esta cidade dia Iº corrente.

Severini de Queiroz Pedroso-Presidente



Camara lVIuniclpal de Vereadores da VitórIa de Santo Antão - Pernambuco

TELEGRAMA

Excelentissim Senhor Genera.l 'r~ix-ira Lot .•.•
Hinist~rit) da Guerrg,
Rio de J aneira

Freitas apr~sentou requerimento esta Casa sentido fossem f~itos V~e-
mentes apeles Ministro Guerra e Comandante Setima Região Militar vg
sentido permanencia atual Delegado Recrutam~nto da 6ª CR com s~de mu-
nicipio Vitoria Santo Antão vg Capitão Leonilde Diogenes Gurgel vg o
qual obteve aprovação vg virtude rel~vantes serviços prestados digno
oficial este municipi •

Atenciosas Saudações

Severino de Qu~roz Pedroso-Presidente

Excelentissimo Senhor General Comandante
S,etima Região
Recife-Pernambuco.
Cumpre-me a honra comunicar vossencia que reunião Camara Veradores
este municipio vg o representante Elias G~mes de Fréitas apresentou
requerimento formJ.lando v~ementes apelos Excelantissimo Generais Minis-
tr Guerra e Comandante Setima Rogião Militar vg sentido perm nencia
at aI Delegado Recrut mento Capitão Leonilde Diogenes Gurgel da 6ª 'CR
da 2I CR vg com sede em Vitoria de-Santo Antão Pernambuc ,cujo requeri-
mento logrou aprov çio vg virtude relevantes serViços prestados digno
ofici aI este municipi •

Atenciosas Saudações

Severino Carneiro da Cunha-IQ Secreatrio

Copia conforme o origin 1



(amara j\1unidpal de Venadons da Vitória de Santo AnUo ..Pt.

General fTeixeira Lott

Ministro Guerra

Rio de J aneiro

Câmara Munic':j,.pal Vitoria San;to An.tão agradece penhorada-. \

mente atenção dispensada quando do ped,ido formutLado v•.
excia. pêrmanAncia Cap. Leonipes Gurgel frente Recruta-
mento Hili tar Vitoria Santo Antão ..~ . .

saudaçSes \

r/<?""~~'-'/ ·$Ú .f/.,.y~~
. José Bo faciQ olanda Cavalcanti

Presid nte Camara Municipal


