
Requeiro que uvido o Pl~nar10, esta Câmara Legislati.,.a '.fic1e, ao
I , " •••. , , , ,.,.,. ,

ar .• Prefeito de r1unici:pio, faz'endo um a.pelê a S.S. ne 'sentide d'e, dePOis de
,

ílJromover es estud'os Decess9.l'1os e eORVeientes. remeter a esta. Câmax"a um Pro'

1eto a. Lei reajustando' em 'bases a.tuais, justas e dignas, os vencimentos dos

. tunej:onarioe publicos municipais" a ser .portunameBte aprovei. pelo Legisla-
i v , -~ I \

'livo '14ul'licipal, uma remuneração que de fato possibilite ao funeionario viver

KtR digna e honestamente.
,

Sala, das seSsôes em 16 de 2 de 1.956.
. "

Severino Carneirô da Cunha
vere~dor

aprovado por unanimidade
Ij "

, i': .',, i ..•-



\ i."

Requerimento mº 5/56
•.

Requ remes qUe ouvido O p~.enario, a Mes desta Ci.mara. pelo I
n'seu ":Presidente, soliei te de r. Frei' a1to em carater de urgencia sinto}

~açôee seguintes:
1 •..Quâl toi a renda do Municipio durante o mês de janeiro de 1.956.

2 - Quentos fisca.is existem no munioipio, os SeUS Domes, verfoimentos

metlsa1s, atr1buiqôes e senas onde estão trabalhandé.

Sala das eessôes em 16 2 1.956

lias Gomesde FI'ei tas

aprovado por 5 votos contra 2



Requeremos que. cumpxtida.$ QS formalidades legais ae~u solioitadtu

em eare:ter de urgeneia, ao Prefeito do Munic1pio as infQrmaç-ôes seguintest
, \

1- A qUem pertet3cem Cél'Ca d. 1.200 pés de banana cGmprida plantada.s aa repr~.

Ia da barrá\rem de Paeas , cuja. agua abasteoe a população desta oidade, se as '

bat18,fteUtas são pttopriedade do Múliioifio ou do eREUlrl"egado da barrage.?

2 .'" Se .8 ,1.200 pés a. baJtana comprida pertencem a.o el\loarregado da barl'a.em.,

.que a.utorizou o Seu plantio?

~ .•. A .qUem pertel'lcem um enorme celeiro de xúxú tambem localizado na :tepreza
~da barragem de Paeas , Se a. Prefeitura ou ao erJchll'rege.dt') da barragem? e seja.

qu,al for, a resposta, com au.torizàçã.e de qUe fei determinado • plantio?
f ' , .

4 "'!" Se ~ pF0ced ente 8. de.luneta. grav'e de que animais, iate e, oava.los pu btlt'rG,

pertencene'tes ao encarregado da barragem, o cidadão José Gino são lavaddod.

dentre da barragem, qUe fornece a agua a ,0,u1a9;'0 da. Vit$:fia de Sa.Nto Antãe"

e segundo a d&nuneia. o respoJlsaVe1 pelo serviço de a.bastecimento dagua da

eidade, tem eol'lnelimeZlt. de tudo, porem preso por e1reunstaA,eias del1.eadas
, ,

- rJenhuma próvidarutia 'tollta e .Rem ,odera tomar pa:ta o futtU'o.

Sala das sessôes,em 16 2 1.956

Elias Gomesde Fr ai taS



Reqqerlme~to nº 4/56

Requeiro qUe depOis de ouvido o Plenario seja e~v1ad0 ao sr. Pre-
. t,e1ze do Municipio um apelo l'edindo para qUe seja poste) • nome' do Cel. José '

Franeieeo de Queir~z Pedre~o a ~utura escola Artesenal, que~ será construida

nesta cidade. "

Amerioo Vitor1no da Silva

Aprovado por unanimida:~ e



•

,

-
"

Requerimento nº 9/56

R queiro qUe depois de ouvido. Plenario, em cnrater de urgencia,
sej, endereçado o sr. Prefeite do Munieipio o seguinte requerimwnto.
1 - Quantos quartos feram construidos rto atual, imovel da Prefeitura-Rancho-
arrendado D. Ester Alvas '(

,2 •.• Por rdem de quem:toram c.nst~uld.s. quanto renâe aos ~ef'res mui'lioipais

e as condiQôe de higiene dos mesmos '(
3 - Em e so afirmativo, e de ao rde c • as denancias sobre tais 1rregularida
das, seja dado p'elo 81'" :Prefeite do Municipio o pra.zo de tres mêses para a
desoeupa,<;ã.o dos mesmo, tlb pena da. Câmar,a ,tem$r as medidas qUe o Caso requer

de aoordo com a Lei 445.
, ~'Sala das seBeoeS em 17 de 2 de 1.956.

JU~eZ Candido Carneiro
vereado~

aprovado por unanimidad e



.-.
\\ COPIA

. Gamara lWuniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão

Requerli1eoto. 2~
Requeiro que juntados outros proj~tos que s erãoapresentados.a es·

Pernambuco

!a Câmara 00 a neoessaria,urgencia, sejam enviados ao Exmo. Sr. DeputadO'. edltraí

Ney f.1aranhão o seguinte:

As verbas que serão eneamâ*hadasaquele deputado par intermedio

desta Câmara s~~ão as seguintes:

l~ - Para que seja incluida no ol!çamento Feder.al do ano d~ 1.957:

a construção de um Hospital Publico Beneficiente na cidade da Vitoria de Santo

Antão, no valor de TR~ MILHOES D-E CRUZEIROS. Esta verba não somente para cena-

.trução como tambem aquisiçôes de' aprechos médicos para o m sao Hospital.

22 - Inclu1l-se RO mesmo Grçamento uma: verba de Ut1 MILH~O DE CLtUZEJ

.!iOS "Para compra de uma Ambulancia. que sirva de transporte de Socorro Urgente

para as zonas urbana e Rural d ste Municipio. .

39 - No esmo' orçamento UM MILHÃO DE CRUZEIROSp~ra construçãQ de

50 casas populares, para serem ven.didas em prestações modicas aos funcionarias

que tenham mais de cinco anos de serviço neste municipio.

Sala das sessôes, em 21 de maio de 1.956.

Jes; Bonifacio de Holanda Cavalcanti
vereador •

"Copia autentic~ conforme original-

Mauro Paes Barret
secretario arquivista



"

COPIA

Camara lVIuniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco

Requerimento nº 19/56

Requ~iro que depois de ouvido o plen-.r10 seJ solicitad,o ao sr. Pre-

tei to de Munieipioas seguintes info:t"maçQes:

.1º - Quantas ,casas existem DO Município eomisenção de decim s urba-

_as" eo struidas em gruposat; cr$.150,OO, mensais de aluguel?

22 - Quando f.i t eita pelo Celetor Municipal a ultima revizã~ ? qUal!l~
/

do temos ciencia que o proproprietarios estão alugando as mes-

!las alem d
j

solicitado a Câmara. ou seja 1% sobre sua construção
•ate o termino dos favores recebidos.

Remeter tambem o nome dos proprietarios, o nUMero das casae e

respectivas ruas, a partir de 1~948.

Sala das sessôes, em 21 de maio ele 1..956.

IL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Juarez Candido Carneiro

vereador

"Copia autentica cOl'1forme origiBa1"

Mauro Paes Barreto
secretario arquivista



COPIA

....•.•., ..

C;\"r-
,,' camararnUtÜalpal deVeréadoresda Vitória de Santo Antão ~ - Pernambuco

'\ .\ Requerimento nO 20/56

IL!!··ReClueirO que depois de OU'f*<lo O l'lenarió seja endereçado aO sr.

pre' 'eito do Municipio um apêlQ. :0 sentido de solicitar a esta Câmara o pedido
,)

de .J~a verba i~ ser dispe8iUda com um tlchurrasao" no dia emf r. iRl~iados os tra··
J 'I ·i .1

~~hOs. da no.••. Adut.l"a" quando. estará pr~sente aQ ato o eXIlO. ar", Gevernador do
i,

Estado. /

Sala das seáeôes em 21 de maio de 1.956.

a .. ~...• #I ••••••••••••••••••••••••••••Juarez Candido Carneiro
vereador

J r.1aUl,'o P~es Bar:-e~o
j' seeretarl.o arqul.vl.sta
II
, "1 t, i -,

I, ,(

/1
II

f/I f

ti
7/./',

." to;.

.......



,) COPIA

Garoara lV'Iuniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

Requerimento nº22/56

Requeiro que depois de ouvido ° Plenario seja. encaminhado ao sr.

Prefeito do Municipio um veemente apêlo, no sentido de S.8. mandar confeccionar
I"

as baneas\ da Escola Primaria localizada na propriedade Lagoa rtedonda deste Muni-
"Qipio, ~quando encontram-se mais de 40 de alunos Sem ter ao menos a onde ecrever.

Sala das sessôes em 21 de maio de 1.956.
ã •••••..••••.••••••.•• ................

Juarez Canàido Carneiro
vereadQr

/
!
I
l.
I
I
/



COPIA

Gamara municipal de Vereadores da VitórIa de t Santo Antão - Pernambuco

Requerimento nº 21/56

Requeir que depois de ouvido o Plelllario seja el'ldereçado ao sr.

Pret'eitQ de Mum.icipio a seguinte informaçÃo:

Quai3 as raz0es porque o sinal lumia.so da Avenida Mariea Amalia

não funcion a vario
_'!!

êses, e porque não se faz sentir ao sr. Inspetor

o mesmo cabe indicar a8 uas falhas.

quand·
./

Lv"

I
I

~ito do Município tal irregularidade no r~erid6 serviço de sinalização

Sala das sessôes em 22 de maio de 1.956

IL•••••••••• & ••••••••••. ~ ••••••••••••••

Juarez Candido ÚarneÚ"o
vereador

!tCopia autentic.& conferme original tt

Mauro Paes Barret0
secretario arquivista .I

I'
i
'f'

,

\
. \

!. ,

\
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COPIA

Garoara fy1uniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão' - PefQambuco

Requerimento. 9- 'J

\ .s. Exaia. apresenta uma emenda ao Proj '-to da proposta orçamentaria da União, 81

Requeiro que, depois de ouvido o P1ênario, seja enf' ere~ado ao

Exmo. Sr. Deputado Federal, pelo Esta.do de Pernaebuee , um oficio, no sentido d~

1icitarado uma de cr$.de cr$.5~OOOeOOOfOO,atim de ser empregado no seviço de

saneamento da Vitoria de Santo Antão •.

Sala das sessôes da Câmara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão,

em 22 de Maio de 1.956.

Juarez Candido Carneir
v~eador

nCopia. aut.entica conforme original-

Mauro Paas Barreto
secretario arquivista



eemars lVIuniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão
()} t:, /Requerimento. ~ ..)

Pernambuco

COPIA'

Requeremos que, observado o que dispoe o arte 69 do Regimento
Intern,o desta Câmara de Vereadores, que estabelece no 01tado art. 69:
"Qualquer Vereador poderá requerer por in1::ermediodo lº secretario, informaçô-'
.§.sao Prefeito sobre assuntos adminis:trativos" t - sejam soliei tadas ao sr. Pr~
feito deste Municipio, por intermedio do 12 secretario, as informaçôes seguin-
tes.
lº - Por quem foi autorizado o Prefeito deste Municipio a emprestar material -

de construção a particulares" derltro dos trinta dias ultimos" indican40 -
as quantidades dos materiais emprestados, dados ou vendidos.

22 - Por quem foi autorizado o Prefeito dar ou\vender, vinte e cinco aacos de
cimento. de propriedade da Prefeitura, ao eolegio N. S. da Graça. "

3º - Como foi feito" O lançamento no Almoxarifado da Prefeitura, quanto aol em-
",Eresrtimo, dóaçio O'U .enda dos vinte e cinco sacos de cimento da Ptefei-tu-

1:8. ao Colegie N. S. da Graq-a.
42 - Quantos sacos de Ciment'$ foram adquirido pela Prefeitura a partir ~e Ja-

!,eiro ultimo até o dia 31 de julho do corrente ano, quais as, firma~/ven-
Q.edoras na praça do Recife ou em qualquer outra parte, o montante das de.§.
.!esas" discriminar ase-bras em que :fpi aplicada o cimento a.dq~irido neste
periodoé qual o estoque existente no Almoxarifado. /

I

52 - QUElntosmetros de eaees foram adf4uiridoa pela Pretei tura a ,~rtir de ja-
D,eiro até o. dia 31 de julho do corrente ano, os nomes das ;firmas vendedo-

~ ,1- ,

!,:as, o montante da de apesa , quais as obras neste municip~0 onde foram-
- . /,
aplicad.s os canos e qual o estoque existente no Almoxa,tifado ida. Prefei-'

. " ~
tura. \\,()

,- I: '\

Sala das sessôes em 13 de agosto da 1.956. f í ,'\, t
'r~

Elias Gomesde Frei tas
ve-reador 'I'

/



Camara ~unicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco

COPIA

" t..-
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1'1\ I
/I( \. r-

I' \'

lil~ Requeremos que, observado
,~!!f~desta Câmara de Vereadores, seja
, ~ ':,?feito do Municipio •

.~~ ':/', '\ lº), Por que motivo o lançamento do meio fio da rua Saldanha da Ga,m'\'~,t01' processado ou vem sendo pro~essado irregularmente, fazendo curva para
li~~ar casa de propriedade do atual Pref~ito do Municipio, bem como um muro

\. \ .: I

na.\I!'l'esmarua de propriedade tambem do Prefeito, atitude esta 'altamente preju-
, l~

dfdtal aos demais proprietarios de casas naquela rua porquanto muitas delas
.- ,1. ~

:! f1'oaram com as calçadas ndigo" sem as calçadas, isto para livrar casa e muro
\; de propriedade do Prefeito e fora do alinhamento.

2º) Porque razão o lançamento do meio fio na rua José Leite não ob
\,gece a ,nenhumpl~o, :(azendo Clirva, zig-zag, j)rejudicando quasi todos os pro
',2rietarios'de casas da mesmarua enquanto uma. casa do Prefeito local~zada na

.' .'

mesma arteria ficou com a sua calçada em otimas cond í çêes. mas pr,E3judicando
os demais proprietarios.
·Sala das sessôes. em 16 de agosto de 1.956

Requerimento.

o disposto no art. 69, do Regimento Inte~
solicitas as seguintes informaçôes ao sr.

/ :

Elias Gomesde Freitas
vereador

"copia conforme original"

Mauro Paes Barreto'
secretario arquivista



COPIA

Gamara ~untclpal de' Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco

Requerimento.

Requeremos que, em carater urgente seja solicitada ao sr. Prefeito
do Municipio as seguintes 1nformaqôes.

lQ - Por que Dão t·em pago as subvençôes concedidas pela Câmara de
Vereadores e constantes do Orçamento de 1.956?

22 - Quais foram as subvençôes pagas no correD.te exercicio, indican-
do os mêses eujos pagamentos foram efetuados.

32 - Por que a Prefeitura não pagou um só mês da subvenção do Aero
Clube desta cidade, referente ao corrente exercício?

4Q - • uais as entidades subvencionadas pela Prefeitura que não rece-
beram no presente exercicio?
Sala das sessôes e 20 de agosto de 1.956

Elias Gomes d e Frei tas
vereador

"Copia -conforme original"

Hauro Paes Barreto
secretario arquivista



COPIA

Camara ~uniclpal de' Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco

Requerimento nº 28

Requeiro, por intermedio do sr , 12 secretario desta Casa, sejam solici-
tadas do sr. Diretor do Ensino Primaria dAste Municipio as seguintes informaçô-
~s :

a) Quantas esoolas municipais há fUllciQnUdo" atualmente no' IIlllnicipio.
b) Localidade das escolas (endereço complete)
c) Nomedas respectivas p~ofessoras~
d) Material existente em cada escola, COMO sejam: bancas individuais,

;cbàAea s duplas, cadeiras. bureu. mapas e etc.·
e) Em que estado de eonservaçã se encontra o material a que ae refere

a letra anterior (d).
f) Matricula" TUALEFETIVA"de cada escola.
g) Se as escolas fernece n erenda escolar" aos seus alunos, diariamen-

h) De que consiste a referida merenda.
r) Quantas escolas funcionam emprédios particulares.
j) Citar nomedos proprietarios d s pr~diose
.k) Mencionar os alug\1eis.

i 1) Mencion~ a AH.EA das salas 'ende funciona cada escola.
,Sala "tí'~ssessões; em 28 de agost de 1.956,I . .

Jeio Carlos dos Santos
vereador

"Copia conforme riginal"

MauroPaes Barret
Secretario arquivis



'Ir !
I I

COPIA

f<

i,{ft!
J 1.

I l t
1 1

, \,
Gamara muniCipal, ~e Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

,'\ .
'~i
H \

R~'ner;tmentonQ.....li ••• -

"
j'I I

Requeremo. que,C+P!P1~,$ as f'ormal1.dádé8tio Regimento IntEm1o', e de
eont"omidade com o art1-a~~9 cIb mesmO' Reg1mento,r~enhareque.rtt1"'ao Sr-_ Pre-li"" ' [ . I· ~ < -

fe1:to do lftmielplo"pela '7,~~~ 'ou q'\1a~t;a...vd aS 1mt'o~ç'õe$ seg'tlinte:U
/ \
ti'\ '

"~
1 , MI g) Por que o Pr,f 1ta do Munie1:pl0 a~ ago1'&nao ildeiou a 'cons-

trução do calçamento a.a)Vi~ de P:ombos,servi~o prometld'O. desde a ~poeha do
ex-Pretei to Manuel de H'O~ e que o atual assegurou a, sua .ex~ução' .

22) De que depende ()\:in1C!O .d& eonstrução- do calçamento da Vila de -
Pombose quais s motivoa._,.~. ue o ~refeltQ a1ndal não iniciou um t~balho
que se taz necessario de$d~'~u1to .tempo? . .

'j f' ," .

3-} Para que f'1mjse~d~st1nall os' montes de pedras eoloeada$ na 'rua
do Comereio da Vila de ~o,boS;de.sd. anoS' pasSados,servindo at~ ag,ora pa1!B

ninho de cob~.? ~ .
, /~

! ~ '

Sala das se$$3ea,em 10 d:.~tUbrO de 1956.
, ,I

. :mJ.k.. Ilomes ;e' J.?1';~'1,".'
Vet'eà«or-.

, < I -.

. }. ~

"~p1a .con1'Ol'l!e or1g1naJ.1J'

Sever1no Neves ~~or
Se'e::retario al'quivista.:. '

,~ '-
J .

. -,



COPIA

Gamara lWunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

_....••• ===-====--
R}):JUERIMENTO N2 31

\
i '

Í{equere•• s que, euvi d'•• plenarie desta Caaar'a de Vereadores, seja
eneaminnade um veemente apele a, Pre!eite deste Municipi ,n. sentlde de
deterllillU" el1ergicas previdencias een'tra. .• abuse qUe vem sena. e~metide ,
'na Vila de Pe.bos,na mitiga estrada d~ rodage.~ por traz d. r-1eread~Pu- '

\ ~
blieo,onde está tas nde deposite de lix.,cell prejuiso para a SaÚde\~~-
bliea da pepul ção daquela V11~ ~ determin~nde ainda maior asseie na ~ua
d. Comercie,l g anós sej a ermin a a feira,retirand -se lo.g 's bap,ÇCS
e se pr&cedende a limpesa das ruas , \

Sala das Sess- es, IO de Outubr d~ 1956.

EliasGemes de Freitas.

i1./,i
, I

li
, \

'\:~

/'



COPIA ~.,.

. Camara municipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco

Requeriment. nº 30

~equeir •• or intermedi. d. Sr. 12 Secretarie desta casa,a. Sr. Diret.r
d. Ensin. Prisar!. des~e Munieipi.,as seguinte. inf.rllaçees:

11· } Qual. material existeate,p.r esc.la,'oeme seja.: bocas individu •.•
b~ca. dllplas,quadros-aegr.s,bireis,cadeiraa,_pas(discriminal.s )
e respectivos estad.s de eonservaçã••

22 ) Quan'tas esc.las muni.cipats Funcionam.empredies de municipio?
3' ) Qllantas escela's munioipais furtei.a •• eJI prediGs. parti cuãar es?- Ea

eas. de resposta atirma:tiva,1D:fermar .8 alugues,per escelas, e .9
•• mes dos sra. pr.prietari s.

32 } Qual a matricula atual efetiva?
4º ) As seolas muD1c1paisestá. bemservidas de agua,luz, e W.C",?
52 } Informar a área das salas onde fURcionaaas ese.las.
61 ) Ha verba (quetip.) para a merem4aeeee lar?' Estipulá-Ia
72 ) Ha verba (que tipo) para aquisi(}ão àe material esc.lar? tem siã.

aplica'a.
8º )A .merenda escelar te. side,cem regulari4ade,tdistribuida? De que tem

e.nstad.?
92 ) Quantas pre!esseras há JDU!'Jioipais?In:termar 8S nomes e os endereç.~

e$eolares
10) O·Diret.r de Easine Primar!. tem comduçã do h~Dicipi. para _ servi~

ç. de Inspecção Escolar? .
11) Há,moMunicipio, Bibli teea para \t8_ des Pre:teeseres Primari.s,?-Ea

ease afirJlativ.,informar e endereç. onde funci.na e 8e empredi. JIU.
nicipal.

12) Quantas escolas há,no municipio,subvencionadas? Que tipo de subven~
çãe? Quanto? Informar ose&iepe,. nelles dos Professores e respective
endereços esc.lares$

13) Qual a Matricula atual efetiva das escolas ,subveneiol'ladas?
14) Indicares endereços das Escolas subaencionadas,? atualmente em eXer'"

eie1••
Sala das sesies.12/IO/1956

Joio Carlos dos Santos



COPIA

o Gamara lVIunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

-.•.--_..--..-_.__ ..•.-------------.--

Requ.eremosque. eumpridas as :r.rmalidades regimemtais,e primei-
ro Secretario dest1i. Camar. de Verelldare8f cenforme estabalece .oart .•

t .' ?~~, .
69 de seu Regimento Il'ltem. , soli oite e oara.t~rurgeste,as infêrma-&:..... -;;,~~~...
gees seguintes: 'f]o"";'oj.i

.
Iº) Quanta o são as eseolas subvenci.na~as DO municipi.,os nomes das
respectivas prof essorase as propriedade s .nde estão lccalisadas, -
discriminando por Distrites?
2~) Qu tas escolas subve ci~nadas foram criadas,. partir do m z de
no embro do ano de I955 at~ dia 3I d. agesto do ano corrente,! -
dic~d.e-se os nomes da.s professoras das aludidas escol s eaa pro-
priedades onde estão lecalisadas?

Sala das Sessões, I5 ele Outubro de I956

Elias G mes de Freit~8



COPIA

Gamara lVIuniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco

RequeriJlente n2 '34

Requeremos por interaedio de
r s que sejam soliei tada de
tes aCerca dos contribuinte
.eure·Munleipa1.

I2 Seeretarie desta Ca.ara de Vereade-
Chefe de Executive,imfermaçiesurgen-
que se encontram em atrase cem o Te-

S 1. das sessões da Camar de Veread res da Vitoria de S&nte
Ant- ,22 de Outubre de I956.

J ã. Carles d s S~nt.s

Copia eonforJle e
original.
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Gamara lVIuniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco

Requerimento
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Requere••os que.euvid" 8 plellario desta Camara de v~re~ores '~ej ~\,'

convocado para comparecer com a aior urgencia.dentro da pr/~a)entereuniao
e Diretor do Serviçe de Abasteciment. dáguadesta eidade'~:~'\~(~\~~alida~e
de responsavel pele importante serviçe,deve-se f~ncentrardeVid~~~,~ b~bi-'
litaàe a explicar a sitlia9ão clamaros. emque Se ~n€ontra • pr~ê~\~lit.t<~·

. do,entregue população SembeDe:tic~amnte,colllforlle Nota O:ticial ~~:u}ia/da
. pele Pre1'eito do Municipio, e aqui comparecendo,entre outras ~~dag~~~ ~ s
nobres e8léga8,s~rá perguntado o referido Diretor do Serviço de A". fc~~
mente dÁgua sob os pentos seguint~s: . ;~.j/".-1

/1 ',.,\i>:

a) por que a agua está racionada, entregue a populaçãe durante· dda~\hi~\~~.-'
e desaparece para voltar algumas vezes á tarde e quando volta? . I ~ \..
b)por que a agua mes•• racionada,de pessima qualidade, apresenta. uma l~r d ', , 1A
sujlt,con'teade incluisive iDlpuresas,po~ certo pr judicial a saude da p.pula-
çã.?
c) • que
de neste
d) • que

~ necessar.io para aumentara eapa,cidade dágua e e que está fasen-
sentido a S-ecretaria de Viação e Obras Publicas; ..
~ indispeES&vel para que & aguamesme racionada,isto ;,pouca seja

_ A'
entregue a p pulaçao limpa,se a c r deca:le,e.. presenta atualmente.e
sem impures&s?
e) qual a dosagea de alu
dágu., Se esta quantidade
ist.;,insuficiente?
-r) qual e esteque de a.luminio e Al exarifad. do Serviço dÁgua?
g} qual a situação da :futura barragem do Canha,as suas pessibili dades de
:terneciaente,d água,a qualidade desta e e que :tei e está sende feite ali?

ioio que está sende empregada ne benefici.,mente
* , .e precisa para atender ae serviço,eu e rac10nad.,

Sala das SeSSÕeSda Camara. de Ver~ d rea da Viteria de San"to Antii.ot 22 de
Outubre de I956.

E11as Ge es de Freitas.


