
 

LEI Nº10/1955 

Autoriza a Criação de uma 

Escola na Fazenda do Sr. 

Cleveland Prata. 

 

  A Câmara Municipal de Água Comprida aprovou e 

eu,  Prefeito sanciono a seguinte Lei. 

 

  Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a 

criar uma Escola na Fazenda do Sr. Cleveland Prata em 

Prédio cedido pelo mesmo Sr. até que a Prefeitura consiga 

a construção de um Prédio Próprio. 

 
  Art. 2° - Fica o Sr. Prefeito autorizado a fazer 

nomeação de uma Professora, percebendo os vencimentos 

mensais de setecentos cruzeiros (700,00), e com o direito 

de fazer outras despesas com material escolar. 

 

  Art. 3° - Revogadas as disposições, em contrário 

está Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

  Água Comprida 23 de Abril de 1955 assinado —— 

Cláudio Moreira de Almeida-Prefeito Municipal —— 

Celcídio José de Souza-Secretário. 

 

  Aprovado em 1°, discussão, por unanimidade no dia 

23 de Abril de 1955, e aprovado em 2°, discussão por 

unanimidade no dia 11 de Julho de 1955 e aprovado também 

no dia 2 de Julho de 1955 e foi assinado pelos Srs: 

Vereadores —— Cleveland Prata —— Antônio da Silva Tosta 

—— Honório do Carmo. 

  

 Indicação n°1 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Água Comprida 

Sr. Presidente —— 

O Abaixo assinado, Sr.: Vereador Honório do Carmo, da 

Câmara Municipal de Água Comprida, tendo urgência de 

reparos na Ponte situada na Fazenda do Sr. Mario de 

Oliveira e que liga ao Quatis e dá acesso as regiões 

produtoras do Município. Venho solicitar a V. Exmo. Mandar 

em forma de indicação ao Sr.: Prefeito afim de ser feita 

justificativa verbal. 

Sala das Sessões, em 12 de Março de 1955 assinado pelos 

Srs. Vereadores Honório do Carmo e a mesma foi assinada 



 

pelo Sr. Vereador Fernando Silva que foi aprovado uma 

emenda no sentido de que se estendesse o trabalho de 

reparos. Também na estrada. 

 

     Indicação n°2  

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Água Comprida. 

O Abaixo assinado, Cleveland Prata, Vereador a Câmara 

Municipal de Água Comprida, tendo em vista a necessidade 

de execução de um serviço de drenagem na passagem situada 

no Córrego Estaleiro, que liga e dá acesso as regiões 

denominadas, Estiva, Capão dos porcos, Burity e outros 

deste Município, vem solicitar a V. Exma: mandar em forma 

de indicação ao Sr. Prefeito afim de ser feito o referido 

serviço justificativa verbal —— Sala das Sessões, em 5 de 

Março de 1955 assinado Cleveland Prata. 

   

     Indicação n°3 

Trago hoje uma indicação para submeter a apreciação 

confiante na sua aprovação visto ser de relevante 

utilidade. Como sabemos temos uma estrada que vai de Água 

Comprida a Uberaba, já existindo sobre a mesma o corredor, 

por cerca de arame. Acontece que alguns fazendeiros que 

não tem saída de suas terras para o corredor. Ora, quando 

as próprias leis, Municipais, Estaduais, e Federais, dão 

o direito do caminho a quem precisar. Assim eu venho 

propor que fique constando das leis do novo Município; o 

direito que assiste aquele que necessitar da estrada, do 

corredor, poder assim usufruir fazendo a sua porteira. 

Submeto a consideração dos colegas e confio na sua 

aprovação. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal 12 de Março de 1955. 

Cloves da Cunha Prata. 

 

Está indicação foi enviada as comissões e posta em  

discussão tem sido aprovada por unanimidade.   

 

         Indicação n°4 

Água Comprida 3 de Setembro de 1955. 

Sr. Dr. Prefeito. 

A Câmara de Água Comprida, em reunião do dia 2(dois de 

Agosto p.p., julgou conveniente enviar a N.Exma:, uma 

indicação no sentido de pedir-vos para designar um 

operário desta Prefeitura para trazer sempre abertas duas 

ou mais sepulturas no Cemitério Municipal, afim de delas 



 

fazer uso logo que haja necessidade, evitando assim certas 

consequências degradantes e que quase sempre acontecem 

quando aqui chega algum corpo para ser sepultado. 

Esperando ser bem compreendido por V.Ex: e merecer vossa 

atenção neste sentido, subscrevo-me muito grato, 

Atenciosamente. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Água Comprida 3 

de Setembro de 1955. Assinado pelos Srs. Vereadores 

Cleveland Prata e Honório do Carmo. 

 

  


