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Garoara ~unlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco
- ,PROJETO DE LEI N~. 1.

A CAMAR'\ MUNICIF '4L D.; VEREADORES DA VITORIA D'!;SANTO ANTÃO
DECRETA.

ART. - lº - FICA o PREFEITO DO MUNICIPIO AUTORIZADO A ASSINAR A PERHUTA DO
TERRENO QU-~ FOI DOADO POR ESTE t-1UNICIPIO AO SR. SEBASTIÃO PIN
HEIRO DE SOUSA COM O SR. NAZY NASSIM KOURY DESTINADO A CONSTRU
QIO DE UM POSTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA AUTOMOVEIS, DE ACORDe
COM A PLANTA APRESENTADA A ESTA CAMARA.

Ü~. - 22 - REVOGAt~-SE AS DISPOSIÇOES E}~ CONTRARIO; .
SALA DAS SESSOES DA CAHARA HUNICIPAL D?~ VEREADORES DA VITORIA DE SANTO AR
TÃO. EM 8 DE JANEIRO DE 1.952 asfÀ{2I .u./.-;..t;;,/7./"-J- ..,,....,~

DR. OSVALDO EVARISTO RUZ GOUVBI~
PRESID . ~

AA ••• Gt~_:.... '.. J!c .• :7~...~ {~~~, ," ," """" """."",. ,~~4,,,,,,,,
JOSE BONIF ACIO DE HOLANDA CAVALCANTI 'ç:h I .' 1º SECRETARIO .. I :r-: ,

~ ....~ ..~~çh~~
EL~G~MES DE FREI TAS .

,



Gatr.ara lYIunlcipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco
,PROJETO DE LEI NQ.2.

A CAHARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA VITORIA DE SAN'rO ANTÃO :
D E C R E T A.

ART. 1 - FICA AUTORIZADO o SR. PREFEITO DO MUNICIPIO A ABRIR UM CREDITO ESPlI
~ DE CR 33.000,00, (TRINTA E TREIS MIL CRUZEIROS) DESTINADO A EXl
l!IçÃO DE CLUBES, BLOCOS E TROÇAS NO CARNAVAL DESTE ANO.

§ 1 - s6 TERÃO DtREITO AO AUXILIO CONSTANTE DESTE ARTIGO, OS QUE TIVEREM
DEVIDAM~NTE AUTORIZADOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE, E SE EXIBIREM
NAS RUAS DA CIDADE, E NA VILA DE POMBOS DESTE MUNICIPIO.

§ 2 - OS CLUBES, BLOCOS E TROÇAS QUE DEIXAREH DE SE APRESENTAR, NÃO IrERÃC
A QUALQUER AUXILIO.

ART ••3 - A DISTRIBUIÇÃO DA VERBA CONSTANTE DA PRESEnTE LEI, SERÁ FEITA DO
SEGUINTE HODO:
CLUBE ABANADORES O "LEÃO" ••••••••••••••••••••••••• CR$.lO,OOO,OO
CLUBE " If O "CAMgLO" _ •••....•..•••..••..•••..•..•••-If 7.000,00
CLUBE MOTORISTAS •••••••••••••.•••..•-.....................n 7.000,00
T-. C. M. -A GIRAFA •••••'•••••••••••.•••••••••••••••..• " 5.000,00
LENHADORES (VILA DE POMBOS) ••••n • • • • • • • • • • • ••• ••• • ••• " 2••000,00
BOLA DE OURO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fi 1.000,00
BLOCO FLOR DA LIRA •••••••••••••••••••••••••••••••• " 590,00
BLOCO ARRAZA TUDO ••••••••••••••••••••••••••••••••• -u 500,0Q..

T o T A L-CR$.33s000tOO

A Ts 3 - REVOGAM-SE AS DISPOSIÇOES EM 00NTRARIO.
SALA DAS SESSOES DA CM-1ARA MUNICIPAL DE VEREADORES.. VITORIA DE SANTO AHTl~

1 13 DE FEVEREIRO DE 1.952. t2~. ' ·
': ~. /.. . ;,-. I/.n. ... ... . .. ... . ......~ . -

Dr-.-!Qf?valdo Evaristo da .~ouvei
) - • ~sident . ..í&

FP.~ (í/f.4/'f.1-~~~ ••cf!. .. ?:f;.~~ •••
---~EsperidiãO r!e~~~~ ~~~~nd~res __

~-- A. - - ~ /,.',,~.....~ ~.,-:. ..
Dilerman o da Cunha Lima

2º Secretario



Gatrara lVIunlcipat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco
,

lROJETO DE LEI N.2 10
A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão;

DECRETA.

ART. l~º ~ Fica isento de pagamento do consumo dagua, até 20 metros por mês
o fúncionario f'.nmicipal que, tenha casa propria, a qual sirva de
resident~ do mesmo.

,ART. 2••º - Todos os debitos dos funciorua,riGs, sobre consumo dagua, ate a
presente data ficarão cancelados.

JLi1.T •• 3. Q - REVOGA.."'1-SE AS DISPOSIÇOES EH CONTRARIO.

Sala. das Sessôes da Camara JlIunicipa1 de Vereadores da Vitori,a de Santo Antã~
em 19 de Fevereiro de 1.52.

a.ÓJv9k.UéH

Dr. Osvaldo Evaristo 'Cruz ouvej
~eSiden . -

~~~4 ...~çffj(~,
. Esperidião Vieira de Sandres

12 S~ e ario

.....~

.o da Cunha Lima
2º Secretario



Garrara tyIuniclpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco,PROJETO DE LEI N.2 6
A ~amara Municipal de Vereadoresd Vitoria de Santo Antão:

. DECRETA.

ART. UNICO. - Fica o Prefeito do Municipio autorizado a contrair com o Govel
; -. -n.0 do Estado de Pernambuco, atraves do seu Orgao Competente

um EMPRESTIMO de CR$.250.000,OO, destinado à instal.aQão do
serviço de Iluminação. Publica das Vilas de Pombos e Pirituba,
tudo de acordo com a Lei Estadual nº 335, 14-12-1.948, revog.!
~as s disposiçôes em contrario.

Sala das Sessôes da Camara Municipal de Vereadores
em 19 de Fevereiro de 1.952

Santo Antão!

\...-..

,
-,



Garrara lWuniclpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco
,PROJETO DE LEI N.º 11.

A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão:

DECRETA.

ART. l.º - Fica ~ sr. Prefeito do Municipio autorizado a abrir um credito de
CR$.8.000,OO, para ocorrer as d6spesas com a construção de duas
na Estrada. de Piri tuba, sendo uma no lugar denominado Agua Branca
e eunra ne lugar Varzea Grande. neste Municipio."

ART. 2~º - Revogam-se s disp:osiçôe$ em contrario.
NSala das Sessôes da Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antao,

em 19 de Fevereiro de 1.952.
Óht. ,.U/.~.. ...Dr. Osvaldo Evaristo da n-~ __~ Gouv i

Pre~nte
(~~.'t!.~~.~.
a';/.~.~~peridião Vieira de Sandres

L- ~ lQ secre.t~o ~ ...
a. • ~. .e-."~.l#N ..•.

Dj.lermw o da Cunh Lilnái
2º Secretario



Gatr.ara municIpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão:

DECR~TA.
-,

ART~ 1.•º - Fica ber-tG ,uni Credito Especial de CR$.•35.000,00 para atender
ao pagamento das despesas decorr~ntes da instalação e "f'unci.2,
,!uento do Serviço de Luz Eletric de PC?mbo~ dur-ante o.exerc!,
cio corrente.- .

ART. 2.2 - R~VOG~1-se s disposiçôes em contrario.

Sala d
Antão,

s Sessôes da Camara Hunicipal de Vereadores da Vitoria. de Santo
em 20 de Fevereiro de 1.952. ,

a /): ••':;.UI.<:...
D~~O Evaristo ruz Gouveia

pr~dentf.jt::~...~.M.~ .
.•Esperidião Vieira de Sandres .'

'-

• • • • •••



camare 19Iuniclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

-PROJETO DE LEI N.2 4.
•••A Camara 1.funicipa1de Vereadores da Vitoria de Santo Antaao

,? DECRETA.

ART. 1.2 - Fica revogado o arte 22 da Lei Municipal N2.185, de 20 de D~
!,embro de 1.•960.

ART. 2.2 - Par manutenção da Banda Musical 3 de Agosto, fica criada
uma subvenção fixa mensal de CR$.3.500,OO, que correrá, no
presente exercicio, a quantia de CR$.40.000,OO pela sub-con-
-sign ção 8344-b) e o restante de· CR$.2.000,OO, para umcre-
-dito especial. que o Prefeito do Municipiodeverá brir OpOl...
tunamente. '

ART. 3.•º - Fica cassada a subvenção de CR$.150,OO mensais destinadaaqu_
, Ia Sociedade Musilcal constante da Lei orçamentaria vigente .•

Consignação 8383.

ART •.4 ••Q - Revogam-se as disposiçôes em con'tr-ar í,o,
Sa.la das Sessôes da Camara Municipal de Vereadores da Vitória de
Antio, em 20 de Fevereiro de 1.952.

QIJ&~.~./~ ..S~
Dr. Osvaldo Evaristo da

Presidente
~;'~ff~.ftj.~ ..~~.

Esperidião Vieira de Sandres
12 sea i

{~~~~~~ ~~ .
da CUnhaLi
Secretario

Santo



Garr:ara tylunlcipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

,PROJE~O DE LEI N.º 3.

A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão:

ARTe" 1.Q - Fica ore do o cargo de 22 Escrituraria Auxiliard Receita. M!L
!icipal, com os vencimentos mensais de ~.750,OO, a contar de
lº de Fevereiro do exercício vigente.

ART. 2.º - FI"

E,ante
do

••••. I:">

at~nder ao pagamento dos vencimentos d.o f'uncd onar-Lo" 6~11
do cargo criado, fica o Prefeito do Municipio autoriz~
brir um ,9redito Especial de CR$.8.250,OO, referen"lie aos
de Fevereiro e" Dezembro, do ano em curso.meses

ART. 3.º - Revogam-se as disposiçôes em contrario.

Sal- das Sessôes da Caroar a Hunici.pa1 de Vereadores da Vi-toria
Antão, em 20 de Fevereiro de 1.952.

de S:a.rrto

L

·w,'.{J.I.~. ·.. .....
Dr. Osvaldo Evaristo da z Gouveia

FI'A sidente ~
~1~;~.~.:z;~..c#)f.~~ ..

Esperidião VieiraÕr.e Sandre "
'12 se~'etario ,,' ,~

J ' '\ '~. . -'.. ' ~, .
Di1erman4~ da Cunha Li

'22 Secretario

.~~"~.'"
;:Jl _ ..:-'

-;.i,.~/
,.,. -~;.,;". .. " -,-

--. ,



Garoara lYIuniclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

PROJÉTODE L I li.º 22
, " A Clamara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão:

DECRETA.

A.~T•• 1.Q •• Fica o Prefeito do Municipio autorizado a perdoa.r, as' Decimas
#urban s que e devedor o sr. Antonio Cristbvam de Andrade Ca-

-valcanti~ de 3 'casas, sendo duas não mais existindo\~e c uma
localizada. "DIGOIl em ruína.s localizadas em Pi:ri tuba deste Mu-!iclpio.

ART. 2'~º - Revogam-se as disposi çôes em contr~.rio.

Sal d s Se sêes da Camar Municipal de Vereadores da Viória de Santo
Ant-o, em 20 de Fevereiro d 1.952.

a•• ~- ••u./.";-...
Dr. Osvaldo Evaristo da C Gouve'

~idente. _.
~f?f~~ ..c.cd:%. .~.;r~~.
~~. RE;s;peridiào Vieira dce Sandres .

»> '~ lQ secr.l:iOC ~ .
R. • •• • •• ••• /' _..J!-~r~

" Di1erman . d - Cunhlii:Lima
22 Secre tario



,I 'Gamara lYIunlclpat de VetTeadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

PROJÉTO DE LEI n.2 21

A Camara Municipal de Vere dores da Vitoria de Santo Antão:

DECRETA.

ART.' 1••2 - Fica o Prefeito do Mu"Y'licipioautorizado a subvencionar com
a quantia de dR$ .•300,OO mensais a Escola Paroquial N. S. dos
Imp·ossiveis, situad na Vila de Pombos t 32 Distrito deste M~
R1c~pio, que funciona com aulas diurnas e noturnas.- .

ART. 2.2 - Fica o sr. Prefeito do Munteipio autorizado a abrir um Credit
Especial de CR$.3.000,OO, para pagamento da mencionada sub-
-venção, referente aos mezes de Março a Dezembro do corrente
ru'1o.

ART. 4.2 - R!vogam-e as disposiçôes em contrario.

S Ia das Sessôes da Camara Municipal de Vereadores daVitoria de Santo
Antão-,.-em 20 de Fevereiro de 1.952.. ..

/1. .DI. ~ d /c- /' ".,/~
a.~-;;f{. ;"• ~é? ti' •••• '. ~ • • •• iI ti ••

Dr. Osvaldo Evaristo d uz Go veia
Presidente

- ? ~vt\ p,. /,f!" ;d~
~~ ••.•.••. -~.~U~ •••••••
1-Esperidião Vieira de S· dre

~ I 12 Sec etari~ .
.z.?mJ.v. . .f#.••~.W?!'!
Dilerma.nd da Cunha Lim

2 Secretario



Garr.ara IVIunlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco
,PROJETO DE LRI N.Q 20.

--.::: ':

DECRETA.

A Camara Municipal de Vereadores da Vitori de Santo Antão:

ART. l.º - Fica elev da a subvenção de CR$.300,OO, dada ao Aéro Olube da
Vitoria de Santo Antão, a contar do mês de Março do corrente
an '/PARA CRS.500,OO.

- ,ART. 2.2, - Fica o sr. Prefeito do Municipio autorizado a abrir um Credi-
-to Especial para atender a presente Lei, na importancia de
CR .2.000,00, referente aos meses de Março a Dezembro.

ART. 3.Q - Re~ogam-se .8 disposiçôes em contrario.

Sala dQS Sessôes da Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo
Antão, em 20 de Fevereiro de 1.952 •

.~-.kd./.7: ...
Dr. Osvaldo Evaristo da Gouv ia

o pr~~d;nte _
;:~~{4~..~.~~.çfç.r~.r;:s.
"~~·;E~sp;eridiiO Vielra de Sa resL L 12 Secr t "io

~o ••• ~~~ •• 1... H.~ •••
r~lermliU190 da Cunha

22 Secretario



Garrara lYIunlelpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernatnbueo

PROJÉTO DE LEI N.º 19

.A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão:

DECRETA.

ART; 1º. - Fica criada uma subvenção mensal de CR$.300,OO destinada.
um Escola particular de Corte e Costura, existente no Monte
d s Tabocas deste Municipio.

ART. 2º. - Par fim de ocorrer o pagamento da referida subvenção, me
~iante atestado de funcionamento regul r, fica o Prefeit~ do
Municipio autorizado a abrir um Oredito Especial de CR$.3,30{
00 (treis mil.~ trezentos cruzeiros), correspondente~ aos
meses de Fevereiro a Dezembro do exercicio em curso.

ART. 3º. - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das 5essôes da Caroar Municiptü de Vereadores da Vitoria da Santo
Antão, em 20 de Fevereiro de 1.952.

- ç //-
a.. • ." •..~.~ •.....•

Dr. svaldo Evaristo da C~ Gouv ia
p.re~ente~:~~ ..~~~r.~. ar ~~~peridião Vieira de iandre s

C·0IJ H 8ecr ar'0..x;~
ã..P.K~~ .. . ....~f .• ffflv .•..•

• Dilermand da Cunha Lima
22 Secretario



-Gamara ]YIunlclpat de Vereadores tia Vitoria de Sanlo Ántão - Pernambuco

PROJÉTO DE LEI H.I l~

A Caroar Municip 1 de Vereadores da Vitoria de Santo Ant-o:

DECRETA.

I

ART. 1 ••2 - Ficam creaãae duas cadeiras "DIGO" escol s de ensino primariG
uma localizada na propriedade Cana Brava e outra na proprie-
-dade Conceição, eujas aulas terão inicio no proximo mês de
Março& ,

ART .•2~º - Fica o sr. Prefeito do Municipio utorizado a abrir um Credi~
-to Especial Da importancia de CR$.15~OOO,OO, para atender as
despesas da presente Lei .•

ART. 3.Q - Revog~-se as disposiçôes em contrario.

Sala das Sessôes daCamar~ Municipal de Vereadores d Vitoria de bg~to
Antão, em 20 de Fevereiro de 1.952.

a.@MI·..u.r;...~ .......
Dr .•Osvaldo Evaristo da ~ Gou eia

~~sidente
1.~.CA1f.f.1-.~.c/!-;!!~ ..
~~'·Ê;~eridião Vieira de Sandres ~

~ ~ 12 Secretario
til. ••• ~~. • ••• • ••

Dilerman da Cunha
22 Secretario

/



Garoara ,.,unieipat de VereadQres' da Vitoria de Santo Antão . Pernambuco

PROJÉTO DE N.º 17 DE LEI.

A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão:
DECRETA.

,ART. l.º - Fic o prefeito do Município autorizado a abrir um Credito
Especial de CR$.20.000,OO, destinado à auxiliar a exibição

,. ,.de Clubes, Blollos, Troç s Maracatus e o"Boi Carrasco" no
Carnaval deste ano.

§ 1- soterão direito ao auxilio constante deste artigo, os que
tiverem devidamente autorizados pela autoridade competente
e se exibire nas ruas da Cidade.

§ 2 - Os Clubes, Blocos, Troças acima indic dos que deixarem de
se apresentar,. não terÃo direito a qualquer auxilio.

ART. 2.2 - A distribuição da verba constante da presente Lei, ser' fei
ta do seguinte modo:
Clube o LEÃO

n o CAMELO
CR$~5.000,00

" 5.000,00
If 5.000,00
It 2.000,00

Os demais •••.•o,o, •.••••• ., •••••••••.•••••••.•.••• ~.~.~.":."';.":.":"---:i!!!!!!"_~3;.=.~0~0~0:--,~O~0Total CR$20.000,OO

•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••

n Mot.orista •••.•••••.••••••.••••••..••••.
Troça Girafa ••••••.••..••.••••.••.•.••••••'"••.•

ART. 3.2 - Revogam-se as disposiç8es em contrario.
Sala das Sessôes da Caroara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo
Antão, em 20 de Fevereiro de 1.952. A. ..rtA.·(<-;-. • •

Dr. Osvaldo Evaristd da
Presidente

~.~.~.@.~.~f!~~.a·;r···-~~peridião Vieira de Sandres

C,)'~~z:~.~O.~:t. ....
/ Dilermando da Cunha L

/ 2º Secretario



eamare lYIuniclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

,PROJBTO DE LEI N.Q 15 •..

A Camara Municipal de Vereadór s da Vitori de Santo Anta.o.

DECRETA ..

ART. l.•Q - Para o fim de ocorrer ao pagamento de despesa com a manuten-
-ção do Parque Infantil, localizado no Alto do ~eservatorio,
d sta cidade durante o exercicio corrente, fica o Pr~feito
d Municipio autorizado a abrir um Credito Especial de CR$.
30.000,00.

ART. 2~º - Revog -se as disposiçôes em contrario.
Sala d s Sessôes da Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo
Antão,' em 20 de Fevereiro de 1 .•952. •

a.th.~.ú..{~...
Dr. Osvaldo Evaristo da Gou eia

Pr~dente
~.~~:~.{fi.~.~~l
"'7~;eridi -o,Vieira de SandreC~ I lº se: tario~=--V'"
S1. p..~..~.'1-1.. '................... ~ .... ,

~~lermand da Cunha Lim
2Q' Secretario

,



Gamara tyIunleipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambueo

,PROJETO DE LEI N. 13.

A Camara Municipal da Vereadores da Vitoria de Santo Antão:

DECRETA.

ART'. 1". º ..; Fica Prefei to do Município autorizado fi. a1:)rirum Credito
Especial de CR$.35.000~OO. (vinte e cinco mil' cruse.í.r-os ) para
••.t~nder ao pagamento comfÍ a exploraç~o de um poço arteziano.
em Pombos, destinado ao fornecimento dagua'à pop),llaçãodaqu!.
Ia Vila, durante o exercicio vigente.

ART. 2.º - Revogam-se\as disposiçôes em contrario.
Sala dAS Sessôes da Caroara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo-
Antão, em 20 de Fevereiro de 1.952 ••



:

Gamara l\'Iuniclpat de Vereadores da VitorIa de Santo Antão - Pernambuco

,PROJETO DE LEI N.º 12.

A Caroar Municipal de Vere dores da Vitoria de Santo Antão:

DEÇRETA.

ART. 1.Q - Fica o sr. Prefeito do Município autorizado a instalar' um
Chafariz lia ru Dr. José Augusto,/ nesta cidade.

ART. 2.Q - Par~ atender presente Lei, fica o sr. Pr~feito autorizado
a abrir um credito na importanci~ de CR$.50.000,00.

ART. 3.2 - Revogam-se as disposiçôes em contrario.
Sa1&-das Sessôes da Camara Municipal de Vereadores da Vitoria. de Santo
Antão, em 20 de Fevereiro de 1.952.

7,

a. ~~:. (.d(.-:-;...
Dr. Osv Ido'Evaristo da u

_ Pre sidente :~~.e~.~~.
Esperidião Vieira de Sandre

, 1Q Sec ~~ari~ -
L 1.. ~ ••• ~. A'~ •••

Di1erman~ da'Cunha Lima
-22 Se-cretario - .



Garoara 19Iunlcipat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

PROJÉTO DE LEI N.º 9

A Caro r Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão:

DECRETA.

ART~' 1.º - Fica 0 sr. Prefeito do Municipio autorizado a conceder a -
isenção por 10 anos dos impostos de decimas urbanas, aos pr,!

.: ~ios, 7 - 11 - 15, em construçào,: sita a pr'aça da Bandeira, '
nest cidade; e de propriedade do sr. Dorn1ngos Beltrão de
Barros.

ART~ 2*º - Revogam-se as disposiçôes em contrario.
Sala d s Sessôes da Caroara Mlmicipal de Vereadores da Vitoria de Santo
Antão, ·em 20 de Feverei»& de 1.952.

a.~ .••~./.c;-.~ ~
Dr. Osvaldo Evaristo da (! Gouv ia .

Presidente
~~ff.~.ff~~~.
~~·~~peridião Vieira de Sandres

Lf i ~I.L .1o~s:r~t~iO ••!W. •••••
i/Dií;;mand da Cunha Li ~

2- SecretliU'io "- ' ..



Caroara jYIunleipal de Vereadores da VitorIa de Santo Antão - Pernambueo

PROJÉTO DE LEI Ir.º 8.

A Camara Municipal de Verea.dores da Vitória de Santo Antão:

DECRETA.

AR~. 1.º - Fica o Prefeito do Municipio autorizado. a conceder 10 anos
de isençio de impGsto de Decimas Urbanas, a casa; sito a, rua
Sald l'lha da Gàma S/N" de propriedade do Sl~08 Hermenegilgo do
Amaral Costa..'

ART. 2.2 - Obriga-:-seao proprietario do. predio, a cobrar de acordo .com
a Lei de Inquilin to o aluguel de de 1~ sobre o capital empr!
5,ado.

ARTe 3.Q - Revogam-se as disposiçôes em contrario.
Sala das Sessôes d Caroara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo
Antão, em 20 de Fevereiro de 1.952.

a.~ •• .s.«:...~4~..
Dr. Osvaldo Evariséoda cr~;~

~sidente
~&.1. ....~.~t(~~.

Esperidião V;i.eirade Sandr .L- .~~. 12 Soe' e t.ar.í,o ' .

, ,... .. .
, Dilermand da Cunha Li1º Secretario



Garoara flIunlelpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

,PROJETO DE LEI NaS! 7.

A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão:

DECRETA.

ART. 1.º - Fica. criado e cargo de 'Diretor de Estudo de Ginasio Municipal
'.5 de Agosto, com os vencimentos mensais de C1t$.l••OOO,OO.

, . . . , . ~ART~ 2eº - O atual cargo de Diretor do Ginasio tera ~denominaçao de
Diretor Geral de CR$.1.250,OO para CR$.2~000,OOmensais a
contar de Fevereiro corrente.
Para fazer face ao pagamento dos vencimentos do cargo ora crj

, ~
~do e do umento dos vencimentos do Diretor Geral, referente
ao periodo de Fevereiro a Dezembro do exerci~io corrente, f!
ca o Prefeito do Municipio autoriz do a abrir um Credito EspS
~ial de CR$.19.250,OO.

ART. 4.º ~ Revogam-se as disposiçôes em contrario.

Sala das sesôes da Carama l-1unicipalde Vereadores da. Vitoria de Santo
Antio, em 20 de Fevereiro de 1~952.

a.ô./V.--?r:~.id.(,':~
Dr. Osvaldo Evaristo da z Gouveia
~~Prll= ~;j~

~ .
~sp ri tão Vieira de Sandres

C I lº Se r~
a ~/L _ ~ .%ITermQlló

.J

2Q



Gamara lVIunlaipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão

PROJÉ~O E LEI N.Q 2_.•.

A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão:
DECRETA.

Pernambuco

ART. 1.Q - Ficam elevados a contar de 12 de Janeiro do exerC1C10 corren-
-te o vencimentos dos seguintes cargos de que se compôe à S!,
~retaria da Prefeitura, Administrador de Cemiterio e Fiscal
de Obr.3:

Administrador do Ccmit. da Cidade
Fiscal de Obras •••••••••••••••••
Eserivão da Receita •••••••••••••
11 " Despesa •••••••••••••
Esc. ux da Despesa ••••••••••
Esc. auxiliar •......••..•....',~ •..•••••
Esc. aux da Receita ••••••••••
Esc. Datilografo •••••••• 0 •••••••

Porteiro .....~...............- ....

de
de
de
de
de
de
de
de
de

1.000,00
1.000,00
1.875,00
1.875,00
1",250,00
1.250 00
1.250,00
1".125,00
1.000,00

para
para
n

It

"
11

tt

1.400,00
1.400,00
2 ..000,00
2.000,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.300,00
1.•100,00

ART. 2.Q - Para ocorrer ao pagamento da diferença de vencimentos de que
trata o ârtigo anteri'or fica o Prefeito do Mu.nicipio, autor!

zado a abrir um Credi"to Especial de CR.21.200.,OO.
ART .•3.º - Revogam-se as disposiçôes em contrario.
Sala das Sessôes da Camara Municipal de Vereadoes da Vitoria de Santo
Antão, em 20 de Fevereiro de



Garrara lVIuniclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

,
PROJ~~O DELET N~º 1.

DECRETA ••

A Camara Municipal de Vereadores da Vitori de Santo Antão:

ART. 1.º - Fic o Prefeito do Municipio autorizado a abrir um CREDITO ES
~:mº-~!.~de CR$~120.978,10 para o fim de indenizar di'{er'sasde,ê.
lesas do exercicio de 1.951, que deixaram de ser,pagas pelas
respectivas dotaçôes or-çamerrtar-t as naquele exercicio.

A.•ItT. 2.º - Revogam-se as dtsposâ çôes emeontrario.
Sála d~s Sessôes da Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo
Antão, em 20 de Fevereira de 1.952.

a~. tA.Ir.,~ ~'j -..::;r-..,-

Dr. Osvaldo Evaristo ruz Gouv ia

~~?1.:'~~~~ .~.r.~ ..
Esperidião Vieira de s~e

//---- 12 Secretg i /
L- ~........ .. ....•....•

Dilermand da-Cunha
22 secretario

\

..
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Garrara \Ylunlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

PROJÉTO DE LEI N.º 32

A Caroara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão:

DECRETA.

ART. l.º - Fica o Prefeito do Municipio autorizado a conceder dispença das1

decimas urbanas do predio nº 14 ar:ua Paz Cabral nesta cidade,
como tambem perdoar o debito que a mesma tem para com a fazenda
Municipal.

ART# 2.º - Revogam-se as disposiçôes em contrario.
Sala das Sessôes da Caro ara Municipal de ~ereadores da Vitoria de
Antaõ, em 22 de fevereiro de 1.952.

Suto

a.a(.~~.M.(:-...
Dr~ Osvaldo Evaristo da

Presidente
~.............................

. Esperidião Vieira de
~,f) ~º ;~tar'j>.~~~~. ~

Dilerm ndo da Cunha
( 2º Secretario



Garrara 19Iunleipal de Vereadores lia VitorIa de Santo Antão Pernambueo

,PROJETO DE LEI N.º 31
A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão:

DECRETA ..

Fica o Prefeito do Municipio autorizado a subvencionar a Linha
de Tiro nº~ 158 desta cidade com a quantia de CR$.lO~OOO,OOq

ART. 2.º - Fica aberto um Credito Especial no valor de CR$.lO.OOO,OO,-para

ART,.l.º

atender esta Lei.
ART.3.º - será feito este pagamento com a quantia de CR$.l.OOO,OO mensal.
ART. 4.Q - Revogam-se as disposiçôes em contrario~
Sala das Sessôes da CaroaraMunicipal de Vereadores da Vitoria de Santo
Antão, em 22 de fevereiro de 1.952.

Dr~ Osvaldo Evaristo d
Presidente

aL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Esperidião Vieira de s

Q4.~~~.s~.. ~.. ri~ •••••••••••
. i'Dii~rma o da Cunha Lima

2- Secretario· .



Gamara \YIunlcipat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão

PROJÉTO DE LEI N~º 30

Pernambuco

A Caroara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão
DECRETA.

ART. l.º - Fica o Prefeito do Municipio autorizado a mandar proceder a r~
~ulamentação da Lei do fechamento do comercio de acordo com os
artigos seguintes:

ART. 2.º - Todos os estabelecimentos comerCl&tlS e industriais situados nes
1a cidade, são obrigados a abrir e fechar as auaarpcr-t as de XEM:

acordo com as Zonas em que estão colocados.
ART. 3.~- Para efeito e regulamentação desta Lei, fica a cidade dividida

em duas Zona.a - Urbana e Suburbana.
Parag. lº Compreende co~o Zona Urbana, os estabelecimentos comerciais e

indus~riais colocados na Praça D* Luiz de Brito e ruas adjaoeg
1es até a rua Mar-quez do He r-v s.L (central)

Par-ag , ,2º Fica reconhecida como Zona Subtrbana as ruas, Giquia, Av nida
José R1ilfino,r uas Gen í.pap o , Ferreiros, Major Lins e tranverssai
ruas José Lmite, H~ngueira, Areial, Vila cenirà, Cruz das Almas
transverssais e 8djacencias~

ART. 4.º_- Os estabeleciméntos comerciais e industriais situados nas Zonas
./

Urbana, são obrigados a abrir as suas portas no horario de verií
às 7,1/2 e fechar às 18 horas, e no inverno abrir às 7 horas e
_fechar ~.s18 horas; não as abrindo nos Domingos, dias Feriados
e Santificados

ART~ 5.º -Será estabelecida uma tabela, pela fiscalização do Municipio, p~
~a o func~%amento das casas que negociam com o ramo ~e peças ,
accessorios e combustiveis para automoveia, nos dias de Domingo
Santificados, Fer~iados Federais, Estaduais e Municipais, sendo
que~ só poderão abrir nos referridos dias as cas~s escaladas PQ

!a fiscalização municipal •.
Unico. Os estabelecimentos de plantão cerrarão suas portas às 23 horas.
ART. o - Para cumprimento do artigo. 5 - será semanalmente feíto ~teci-

-padamente a Éespectiva tabela, ·e remetida aos interess~dos.
, ,b~T~l - A falta de cumprimento por parte dos transgressores, sera apllQc

da a multa de CR$.150,OO, e no dobro na segunda infração e assD~
consecutivamente.

Parag~ 1 -

ART,,.9º-- E:x:cetulim-seas farmacias~ pc-; ('

Os estabelecimentos comerciais ou
o seu expediente até às 20 horas,
-ra de festas populares, oficiais
te não abrirem as suas portas.

I': ' ....• v ;,

industriais, poderão prolongltt
nos di~s de sabados ou vespe-
ou religiosas se no dia segui



, Garrara IVIuniclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

ART. toº Os est~bel~cimentos panificadores poderão fechar as suas portas
" nos dias uteis as'20 horas e aos domingos, feriados e dias Santos

às 10 horas da manhã.
ART.l~.º- Os bilhares, cafés, bares e confeitarias, poderão permanecer a-

-bertos até as 24 horas inclusive domingos, e excepcionalmente
, -ate as 4 horas da manha nas vesperas ou dias de festas populares

oficiais ou religiosas.
ART.! .º- Os estabelecimentos grossistas serão permitidos abrir as suas

portas a qualquer hora do dia ou da noite para. receberem merca-
-dorias •.
Os estabelecimentos comerC1a1S ou industriais situados na Zona
Suburbana são obrigados a abrir as SUas portas no horario de
verio às 6 horas, e fechar as 21 horas, e no inverno às 6 horas
e fechar às 20 horas~-,

são concedidas para os estabelecimentos situados na Zona. suburba
ga me~iante a previa licença pela Prefeitura, abrir e fechar as
suas portas com horario extraordinario em dias de domingo, feri~
~os e Santificados, obedecendo a Lei Trabalhista ••
Serão permitidas licença mensal aos estabelecimentos situados
em Zona Urbana que sirvam de proprio domicilio ao seu propriet~
~io para conservar aberta as suas portas nos domingos, feriados
e santificados.

~Para pagamento da licença que trata o artigo~12 nos seus paragr~
fos 1 e 2, a Prefeitura receberá de cada comerciante ou industr!
~l, a quantia de CR$.30,00, sem mais taxas, aos que requererem
e os que forem encontrados nos dispositivos dos paragrafos ~Kg!X
:taferidos.
Fica facultadas iãs barbearias abrir e fechar as suas portas nos
hor<iU'iolestabelecidosnesta Lei nos dias comuns com previa combj,
gação dos patrôes com os empregados, obrigando porem, aos domin
~os, feriados e santificados fechar suas portas às 12 horas~
Os infratores serão multados em CR$.50,00, e no dobro desta im-
-portancia na. reincidencia. ,Parag. 1 -Notificado o infrator, sera a multa recebida nos cofres munici-
-pats dentro do prazo de 24 horas.
Para efeito desta notificaç~o serão observadas as exigenciaa da

Lei.
Pela presente Lei regogam-se o Decreto n.º 1. de 22 de 2 de 940.

Sala das Sessôes dR Caroara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo AN-

.•

-tio, em 22 de· fevereiro de 1.952.
~.

a~ ••••.••••••••••.•••.••.•• ~•••••••••••••••

a ••..•..••. li: ••••••••••••••••• ,. ••••••••••••• a~ ••.•• "••.•.••.••••••••..••.••.••.•.•.•.••.•••.•.••.••.

ART •.l 'º -

Par ag , 1-

Par ag , 2 -

Parag. 2 -

ART.~-



Gatrara municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

PROJÉTO DE LEI N.º 29

A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão

DECRETA.

ART. l.º - Fica o sr. Prefeito do Municipio autorizado a\abrir-um Credito
Especial de CR$.4.800,OO, para pagamento dos alugueis do predio
nº. 187, sito à rua Joaquim Correia, nesta cidade, onde se acha
instalado o Instituto Historico da Vitoria de Santo Antão, desde
lº de Julho de 1 •.951 até 30 de Junho do corrente ano.

ART. ') oc....- - Revogam-se as disposiçôes em contrario.

em 22 de fevereiro de 1.952.
Sala d~s Sessôes da Camara Municipal de ~~eadores da Vitoria de sto Antão

•....~.&.I':-~.. . ....
Dr~ Osvaldo Evaristo da Go ia

Presidente
~...:...............................

Esperidião Vieira de es
- lº Secretari

~~Jh~4~~~
/- .-Diler;z-:dO da Cunha Lima

2º Secretario



Garrara lVIunlclpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

PROJÉTO DE LEI N.º 28~

A Caroara Municipal de Vereadores da VitoriR de Santo Antão:

DECRETA.

ART. l~º - Fica alterada a tabela VIII - 1164 - Taxa de Ensino da Lei Orç~ .
~entaria vigente, que passa a ter a seguinte redação:

Ia .•serie ( inclusive matricula ) ·.................... 840,00
2a. serie - " 11 960,00·..................~.
3a,. serie - 11 " ·.................... L.080,00
4a..serie - " " 1.200,00·....................

CURSO TECNICO DE CONTABILIDADE
Ia.
2a.

( inclusive matricula ) ·.................... 1.440,00
1•.440,00

serie -
serie.- 11 ·....................

ART. 2.º - Revogam-se as disposiçÕes em contrar~Q

Sala das Sessôes da Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de s+o , Antão
em 22 de fevereiro de 1.952. aA..J!.'.<4f(~..

Dr. Osvaldo Evaristo
Presidente

a ••••••.•.••••••.•••• _•.••.••.••.•••• ,
Esperidião Vieira de Sandres

1º Secretarrm
a ~,;1,~~4.R~ .~-r..

I'rY~~lerm~~'da Cunhá Li
2º Secretario



Garr.ara \YIunlclpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

,PROJETO'DE LEI N.º 2~

A Camara Hunicipal de Vereadores da Vitoria de Santo AntQ.o:

DECRBTA.

ART. l.º - Fica o Prefeito deste Municipio autorizado a cobrar a importan-
-cia de doiScruzeiros (2,00) de imposto, por carga de farinha
destinada a feira "digo" ~ venda nas feiras deste Municipio, e
um cruzeiro (1,00) por saco do mesmo produto.

ART. 2.º - Revogam-se as disposiçôes em eontrario.
Sala das Sessôes da Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de sto. Antão
em 22 de fevereiro de 1.952.

av.M:.Ú!'~..~.-----.
Dr. Osvaldo Evaristo d C

Presidente
a •.••••••• lt •••••••••••••••••••••••••

Esperidião Vieira d res
//~ lº SecretarioL-dL4tJ~~.. ' ~...~i$ ••.••;;.•rniler ndo da Cunha Lima

º Secretario .



Gatrara lVIunlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

,PROJETO DE LEI N.2 26

A Camar a Hunicipalde Vereadores da Vitoria de Santo Antão:

DECRETA .•

ART. 1..º - Fica o Prefeito do Municipio autorizado li. subvencionar com a ~WIl

quantia de CR$.250,OO mensais, aos jornais Vitoria Jornal, ° pro
~resso,~ O Popular #" o "r/ ,1 .,' \.;::"

ART~ 2.•º - Esta verba será concedida li. começar do mês de Março do corrente
ano.

ART. 3.•2 - Fica aberto um Credito Especial de CR$.70500,OO', para atender ao
pagamento de que trata o Artigo. 1.2.

ARR. 1.2 - Revogam-se as disposiçpes em contrario.
Sala das Sessôes da Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de sto. Antão
em 22 de fevereiro de 1.952.

a.aM:.t;«/r: ..~":-':""'7

Dr. Osvaldo Evaristo da
Presidente

a ••.••..••.•................ "•...••••.
,Esperidião Vieira d~es

~~-- 12 Secretario y.
é-: li. ~'~~.at.#~.~~4t..~ ....

DilePfu;~do da Cunha Lima
. 22 Secretario



Camara IVIUOicipal de Vereadores da VitorIa de Santo Antão Pernambuco

PROJÉTO DE LEI N.º 25

A Camsr-aMunicipal de Vereadores da.Vitoria de S<rntoAntão:

DECRETA.

ART. l~Q - Fica concedida a ex-professora municipal, Eudoxia de Alcantara
Ferreir , a pensão mensal de CR$.300,OO como auxilio ao seu dis
~endioso tratamento, permitindo-lhe tambem completar os meios
da sua subsistencia~

ART. 2~º~correr ao pagamento da pensão de que trata o presente projéto
referente aos mezes de fevereiro a dezembro do exercicio corren
!e, fica o Prefeito do Municipio autorizado a abrir um Credito
Especial de CR$.3 •.300,OO"

ART. 3•.º - Revogam-se as disposiçôe s em contrario •.
Sala das Sessôes da.Camara Municipal de Vere adores da Vitoria de Santo AQt

!ão, em 22 de fevereiro de 1•.952"

a••Ó.k.Jf..&/.:-....t?. .
Dr. Os';ido Evaristo da CrGouve'

Presidente
Ci. • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••••••••••••

Esperidião Vieira de Sa esc:)'f~~4~.riQ.
Diler~;ida Cunh

-"2ºSecretario

. '



Gattara \YIunlclpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

PROJÉTO DE LEI N.º 24

A CQmara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antio :

DECRETA.

ART. 1.,º - Fiuam alterados os numeros 17 e 18 da Tabela XVI - 4110 Re ce í, tal do
~ercado, Feira e Matadouros, os quais terão a seguinte redação:

N .•º 17 - Bancos de Miudezas de 1º,- Categoria, por dia •.••• o •• ,$ 3,00 -
fi " 2ºa 11 fi dia 2,00'C), •• e ••• q

Junção de Bancos em forma quadrada 11 dia 5,00.Q: •••••• ~

Bancos de Cutelaria· " dia 2,00Ct ••.•••• .g.

11 " " em forma quadrada" dia'~." ••• ~J;! 3,00
11 Charque, Bacalhau, sabão etCe " dia 3,00.........
fi " " ti Banco anexo " dia 1,00• ..,,_ •• -4'-","

N. Q 18 - Banco e queijo e manteiga " dia 3,00,. ........
por Banco anexo " Dia 1,00~ ........ ~
n Arreios, Selas e rêdes fi dia 1,00........ -~

em forma quadrada " dia 3,00l' • ~ ;•••.••.

Art. 2.º - Revogam-se as disposiçôes em contrario.

Sala das Sessôes àa Camar a Municipal de Vereadores da Vitoria de sto. Antão ,
.i.:em 22 de Fevereiro de 1.952

a.C)d~·.1:d.t.~..
Dr. Osvaldo Evaristo da Cr.

Presidente
~ .•.............. ~ ..............•.....•

Esperidião Vieira de S~dres

'------~~/~~- .
Di1e~do da CU~Lima

. 2º Secretario



Garrara tyIunlelpat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco
,PROJETO DE LEI N.º 16

,
Fica alterado o nº. 1 da Tabela XIII, Renda Imobiliaria, que
a segui~e redação~
2010 3 Renda dos Currais de animais
N. 1 - Curral do Matadouro Publico

a ) por cabeça de Gado recolhido ao curral ••••••
b ) idem de qualquer outro animal

.-teraART. l.º -

...'. -...
2,00
1,66

ART. 2.º - Revogam-se as disposiçôes em co.trario~
Sala das Sessôes da C~ara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão
em 22 de Fevereiro de 1.952

0.•• tirx.9;{'.Ú6.~L....
Dr. Osvaldo Evaristo da ~·G;~eia

- Presidente
~ •.............................•..•.•

Esperidião Vieira de Sandres
lº ecretzri

a-IJt1P~ .'~~;;C.. ~~ .
i'rDi'ier~QndO~a Cunha Lima

2º Secretario



Camara lYIunlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco
,PROJETO DE LEI N.º 14

A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão :

DECRETA.

p~T. l.º - Fica o Prefeito do Municipio autorizado a conceder uma pensão anu
aI de CR$•.4.890,OO, ao antigo funcionario Municipal João Leão da
Costa Monteiro.
A presente Lei entrará em vigor a contar do dia lº do mês em curs(

ART; 3~º - Revogam-se as disposiçôes em ~ntrario.
Sala das Sessôes da Camar-alv1unicipal

.J:em 22 de Fevereiro de 1.952
de Vereadores da Vitoria de sto. Antão;

a••01~"'Ú /.<;.ç' /; .
Dr. Osvaldo Evaristo d~~ouveia

. ""Presidente
a. . . . . . . . . . . . . .. . .

Esperidião Vieira de Sandres

C -~~" ~#."-~._ .....
Dilerm;ndo da Cunha Lima

2º Secretario



camsre ty1unlcipal de Vereadores da VitorIa de Santo llntão Pernambuco
,PROJETO DE LEI N.Q 23

A Caroara Municipal de Vereadores da Vitoria de'Santo Antio :
DECRETA.

ART. 1.2 - A Fiscalização Municipal fica constituida do seguinte 'pessoal ~ix:
1 FiscQ.1 Geral Vence mensais . CR$~ 2.530,00
3 Fiscais Auxiliar~s " " n 1.125,00
8 Guardas Fiscais n ,. u 900,00
1Fiscal 2º Distrito ft ft " 900,00
1 n 32 n tt n ft 1.000,00

...-.. 1 Àux. D tilografo " n " 900,00.-- 1 11 Conferente ft " tt 600,00
1Continuo " " n 450,00

ART. 2.2 - Ficam crfados 2 c rgos de Fiscais da Cidade, com os vencimentü8
i

de CR$.900,00, 1 de Auxiliar-datilografo com os de CR$.900,OO, 1
C nferente com os de CR .600,00 e 1 de Continuo c~m os de 450,00.

ART. 3. º - Ficam elev'ades os vencimentos dos 5 at.ais Fiscais da Cidade de
CR$. 875,00 para 900,00 mensais a contar de lQ de 2 de 1.952.

ART. 4.2 -,Para ocorrer ao pagamento dos cargos ora criados e da diferença
de vencimentos de que trata o artigo anterior referente ao perio-
-do de fevereiro a dezembro do ano em curso, fica p Prefeito do
Municipio autorizado a abrir um creditu Especial de CR$.51.425,00
revogadas as disposiçôes em contrario.

Sala das Sessôes da Garoara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo, em 10
de março de 1.952.
a•••••••••••••••••• ,• .-••••••• "• • • • •• Q.0-~~~ .t:.~~~
Dr. Osvaldo Evaristo da C. Gouveia !Ésper· i- ieira de Sandres

Presiden ~ ~ 2 Secretario
---~'V-:. • • ~ .4:........... .'. ~ (JA ,

ilermando da Cunha Lima
22 Secretario



ART. 1.2 - Ficam reduziqos a 50% de pagamento do imposto de DECIMAS URBANAS,
contar de sua habitalidade, 08 predios con~truidos ou recons~ruidos
neot:.a.cidade e nas Vilas do 14unicipio, de acorda com a legislação
vig nte, cujas obras sejam concluidas até 31 de Dezembro de 1.955.

A.,.t{T.2.2- Só gozar""o da isenção de que trata o art .•12, as construçôes que
obedecerem à rigorosa tecnica sanitaria, de ~cordo com os planos
fornecidos pelo D.epartamento de Baude Publica.

a) todos os compartimentos serão providos de uma abertura, tendo no mi
- -~imo 2m2, de ~odo a fornecer ar e luz direta ao comoda.

b) - todos os predios te~ão ao menos uma instalação sanitaria que consta
!á de uma bacia sanitaria e uma pia, ligados li. fossaa ceticas, ondp-,.,
não existir saneamento .•

= Gozarão das mesmas isençôes de DECIMAS os proprietaruos que cederem
terr no à Prefeitura para abertura de Pr ç s , Avenidas, ruas e Vilaf
.perarias.

-< As pessoas que adquirirem lotes para edificaçôes aos proprietarios
a que se refere o Art. 3º, gozarão dos mesm~s direitos, contando que
as cens trruçâe s s jam realizadas dentro de ,prazo do Art. lI.

- Para efeit.o das isençôesse dev~ atender:
- como cobstrução, a editi~ação inteiramente nova desde as suas fund~

.2ôes•
como reconstruçâo, a reforma do predio na qual sejam.r"pÀilaa9aapalo~
~~ itadas as parêdes mestras ou as suas fundaçôes.

âRT. 6.º - O prGprietario que pretender se habilitar aos favores da presente
Lei, deverá requere-Ias à Prefeitura, deposit~do um exemplar das
pl ntas nes Repartição. ~

§ 12 Somente serão aceitas as plantas firmadas pelos pro~rietarios, por
um profissional ou Empreza ou por um construtor l~galmente gabilit~
do e que esteja quites com a municipalidade.

§ 22 - Os construt res darão aviso ~ Prefeitur~ do inicio das obras e nen-
-huma modificação poderá ser feita no predio, sem previa aprovação
do Prefeito.

ART. 7.Q - Concluida a construção ou reconstrução do predio, o pz-oprí.e tar-Lo de
!.er';'requerer à Frefei tuta dos f vares desta Lei, os quais ser~o co J

cedidos ouvidas as repartiçôes competentes e o Posto de Higiene 10-

ART. 5.Q
a)

b)

PernambucoGarrara lYlunlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão

PROJÉTO D~ LEI N.º -33
A Camara. Municipal de Vere d res da Vitoria de Santo Antão:

DECRETA.

-cal.



cemara lYIuniclpat de Vereadores da Vitoria de Santo llntão Pernambuco

ART. 8.Q - As isençôes serão concedidas :
- ,

b)

) • pelo prazo de 10 anos para um conjunto de 20 (vinte) ou mais casas
para operarios, cujas obras sejam iniciadas dentro de 6 mêses
contar da data da publicqção da presente Lei, concluid~s até 31 de
dezembro de 1~955 e cujo aluguel mensal seja inferior a CR$.15U,OO,
Est s poderão ser cor.cluidas isoladamente ou em grupos.
pelo pr zo ~e 5 anos para tod~ e qualquer casa residencial e para
fins comerci s.

AR~. 9sº - A Companhia. u Empreza que se organizar par-a constrmr casas res!,
!,enciais tê o valor de CR$.30.000,OO cada um~ e destinadas a s,!
~em vendidas em prestaQôes por um prazo nunca inferior a 18 anos e
jure anui as tê 10% gozarão, alem dos favores do Art. 8º, do s~
pinte: ReduQão de 50% pelo prazo de 5 anos em todos os impostos

unicipais para serraia ou fabricação de materiais e que funcionem
exclusivamente para os trabalhos das construçôes previstas na pr~
sente Lei.-ART. 10.2 - Fora dos casos previstos na presente Lei nenhuma isenção será con
~edida sobre impostos prediais, continuando em vigor o disposto no
Art. 3. nQ 3 da Lei orçamentaria vigente, não só quant~ aos predio,
jà edifioados como aos que venham a s~r construidos.

ART"! 11 •.2- Só gozar-o'd s isençôes constantes desta rolei,as edifioaçôes aduho,!
das em terren do qual o proprietario da. casa tenha o dominio util- ,

A.J:(T. 12. º Os presentes favores sã aproveitarão as casas constr1Üdas 'dentro
do,perimetro da cidade e Vilas do Municipio ou,em lugar sêco e s.!
dio nas zon_s de expansão, de acordo com os traçados das praças,
avenidas, e fornecidas pela Prefeitura.

ART. 13.º - continu~xá em vigor em todos os seus termos a Lei nº 249, de 29
de outubro de 1_951, referente a isenção de impostos de decimas
quanto aos pr-ed í oe construidos na Avenida Mariana Amalia.

ART. 14.º • Revogam-se as disposiçôes em contrario.
Sala das se esêe s da Carr.araMunicipal de Vereadores da Vitoria de Santo An'tão,
em l~ Harço dU52. /

a.V.k.~...'....~.4.:-~...
Dr. Osvaldo Evaristo da 'r .Gouveia.

Presiden -



Garrara lVIunicipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão Pernambuco

A Camara Municip 1 de Vereadore,.sda VitOria de Santo Antão:

DECRETA.

ART. UNICO. - Fica o Prefeito do Muniç~pio autorizado a diatribuir, gratu~
tamente, com ~ pessSas notoriamente pobres, mediante reque- -!:.imentodos interessados e atesta.ção do estado de pobreza ~
firmada p r du stestemunhas idoneas, as têlhas em numero
de 1.000, provenientes das ultimas demoli.çôes de p~edios
nesta cidade, revogadas as disposiçôes em contrario'.

Sala das Sessôes da Caroara Hunicipal de Vereadores da Vitoria de sto. Ant-t
em 18 de março de 1.952. ak~. Ú.I..c ...

Dr. Osvaldo Evaristo·da C
Presidente

• i

. a•.............•..... -....••...... 'll •• ~ • t

Esperidião Vieira de Sandres .
" lº sec~etarJJ A~~~~~.~"'-., ....ai'r Dilerm~~'" da Cunha Lima .

. 2º secretario ~
•



Garr.ara fJlunialpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão

PKOJÉTO DE LEI 1.2 34

Pernambuco

A 'Camara Municipal de Vere adore s da V1toria de Santo Antão :

ART.

A )

B )

DEOftETA.
Fica Prefeito do Municipio autorizado a prorrogar e assinar
o contrato de fornecimento e LUZ PUBtIOA e PAltTIOULAlt,exí.a-

o' _, o ".

-tente entre o Municipio -ê eia: I~a 'aI Pirapama, median. . -te as condinôes segu1.n s:.~--;.,.-.- :._ '!S ••••

;-Mft:S
- Aumento de 10% sobre .s ~ifas de forne:im~~~energia el!

triea publica e particular, ficando excluida~quaisquer outras
-tlt~Àstarifas, a contar do dia um de abril proximo futur , e mais "
de 5% ainda sobre as mesmas ~~li~atuais, quando instalada
uma sub-estação transformadora, destinada a melhorar o forne-
-ci.en~ de energia pública e particular.- ,- O prazo de duraçao do contrato sera de quatro anos a contar
do dia um de abril proximo futuro, podendo dentro dêste prazo
ser o mes~o ~optrato rescindido pela Prefeitura, logo possa o
Municipio aproveitar a energia elétrica., fornecida pelá Ou.

, -Hidro Etetric do Sao Francisco.
C) - sem nenhum .nus,-. Oia. Industrial Pirapama se compromete a

permitir que os postes de sustentação dos fios, na cidade ,po,!
~am ser utilizados pela empreza concessionaria do Serviço Te-
-lefenico, não se resporisabilizando por quaisquer danos, seja
qual for ' sua proveniênci , ocasionados à instalação da rêde
telefonica ou qualquer máquina ou instrÚInento que estejam
vinculados a êsse serviço.

D) - Ó prazo de horas da iluminação noturna será aumentado para n~
!e horas ••

E) A,- Oia. Industrial Pirapama se compromete a renunciar em favor
do Município à posse de uma area do terreno pertOencente o
Municipio, na -Avenida Mariana Am lia, ou rua Ambrosio Machad
desta cidade, para o fim de ser construido o futuro edificio
da C.letori~ Estadual, mas de forma a não prejudicar de mod
algum o edificio onde funciona a estação de luz e força ou -
qualquer compartimento ou benfeitor!a que lhe estejam vincul!
!os, necessidade do seu funcionamento.

F) - Tôdas as demais cl.usu~as do contrato a ser prorrogado conti-
-nuarão em pleno vi4or.



Garoara- \YIunieipat de Vereadores da Vitoria de Santo Antão' - Pernambueo
,- Concretizados os entendimentos em face dos quais devera ser.

eelebr do o contrato, as partes pactuantes se subordinarão às
deter inaçôes legais do Departamento de Água e energi •

ART. 3.,.º - Revog -se as disposiçôes em contrario.
Sala das 'Sessões da
Antic,

Camara. Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo
~ . -

em 18 de março de 1.952. ~ . U
aLllA!i .....;.'!::.6........:..

Dr. Osvaldo Evaristoda. z Gouv a

."&:~:#t~;.~.Q[t.::~.
Rspiridião Vieira de Sandrps

~. lº Secre~io L.~,///
,-;;;?tf(:t2 _.~ ~. / ~-~

.-:. ~~. • • • •• • • ft • • • • • • • •• ~~ •••

/ Dilerman o da. Cunha Li a/ Secret-ario/

ART.

11



PernambueoCamara \VIunlclpal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão
~o~
.. u to ~\~-~,~,

A câmara Hunicipal de Vereadores da Vitvia de Santo Antão:

DECRETA.

~~T. 1º - Fica o Prefeito do Municipio autorizado a abrir um credito Especi
al o total de CR~~•.1.153.720,20, para atender aos pagamentos de
despesas efetuadas durante o exerce í o de 1.951, sob a administra- .,~ao do ex-PrefeitO Jose Joaquim da Silva.
Come oração do dia 3 de Agosto
Eleiçôes do dia 1 - 7 - 1.951
?.fontageme instalação da. Luz de Pombos
Divarsas consi~açôes esgotadas no referido

1.170,00
10.935,70
30.322,50

exeEcicio. 1.111.292,00
Total CR •••••1.153.120,20

ART. 2º - Ficam desaprovadas as despesas feitas com os concertos de um
automovel e de uma amplificadora de propriedade partic~ar, cons-
tantes de comprovantes S'obos numeros - 34 - 449 - 575 - 795 -
E,iO'f - e 565 no valor de CR$.12.98,00, em virtude do que preceitua
o paragrafo IV - do artigo 90 da Lei 445 - de 4 - 1 - 1.949, reca. ~ ~
indo a responsabilliade do pag8.iIlen~odas referidas despesas, de
acordo com o artigo 91 da referida Lei, sobre a pessôa que as
ordenou.
ART. 3º - Para recolhime~o 'da importancia supra mencionada aos
cofres municipais, o sr. Pref~to do Municipio promoverá os meios
necess~s de acordo com a Lei.

\RT. 4º - A presente Lei >ntrará em vigor na data da sua publicação, revog~
das as disposiçôes em contrario •

•• Sala das Sesssôes da Câmara Municipal
An:a;nt-oem 14 de abril_d~ 1.952 •.. ' ~-#. /l ~jE'~
a. . . ~.. :.~'5: ==~
Dr. Osvaldo Evaristo da· ru. Presidente"

de Vereadores da Vitoria de Santo

a •..................................
Esperidião Viera de Sandres1º secr ear-í,o

a•..................................
Dilermando da Cunha Lima

2Ç secretario



PRO~TO DJ. LEI N2.38

A C~ ara - ·ci-pal de Vereadores de.Vitoria de Santa Antão:

DE~RETA.

A•.T. 1º - Fica autorizado o Prefeito do Municipio a dispensar a cobrança dE
tas a todos o.d.devodores de Imposto I'l"ed1al com a Pre:leitura 1

e que venham sat1st~~er o pagamento do seu debito até o dia 30d~
1.952.

AR1.l. 2º - FilJa .-inda :racu tac10 ao possuidor de um só predio e que esteja
em &t~~ com o Iwpos~o Predial. de efetn:~~o pagamento sm ~uas
pres nçôes,. sendo a. até Q d:i.a 31 de ()1' o, e a 2 até o d: [;, 31 :
de Dezembr o,

ART. 32 - .ev~gam-se as di.sposi,{' s em contra"L"'io.

Sala das SessAes da Câmara Municipal
em 15 de Ha10 de 1.952

Santo ,\nt~



A Câmara Mun·~i_a1 de Veread res da Vitoria de Santo fu~tão:

DECID!JTA.

ART. 19 - Fica Q P der Executivo }1unicipal autorizad~ a. man(lar construir
duas (2) pequenas pgntes so ~eo Ri0 Tapacurá que corta este Hu-
,nieipl0, .'3e do na estrada da Vila de Apot1,. na altura. da as ..•.
irada ti ois teôesH e. a outra por· tra~ da. Estagão ela linha ferrea
da. Vila de Pombo.

T. 2i! - Para atender as despesas com a execução da resen:~· Lei, fica i
almentE:: au:to_' zado o Bxecut ãvo Municipal 8. d1spend?r c. J a con§

!rução das duas aquenas ~qntes a~é a quantia de CR$.150.-0 , O.
ficando aberto um credito especial de .~ê1.J • .•.orl;:mcia, cnja
construção .será iniciada no corrente a.no.

ART. 3- •..A '>resente entr8xá, em vigor na data de SUa publicaçe.a, r-evogadas
"as jis~osiçoes eu contrario.

Sala das Sessôes da Câmara >1unicipal de Vereadores da Vitoria de S' 1'1;0 fi t~

em 15 de Maio de 1.952. aM:Y.&... ., .... .....
Dr. Osvaldo Evaristo da' U'" Gouv ~a

~~&::!~~~~.~~~~yP;;~;:peridião Vieira de San-T'GS

~

Q se retar~
e~ •• ~. ~~h..~.~~ o •••Diler do da Cunh Lima

. 2Q secretari
L

.



A câ a ~.~"'l:i.~ipaL.de Veread res da. Vit ria de Santo Antão:

DECP~TA.
./

ART. ];Q - Fica efeito do Munioipio autorizad a a.brir um Credito Espe-
!!i:ü de Clt .10ti,000,00 des·tinado à construção do cal<}ain.anto, em
paralel. iped s, entre as ruas Marquêl3 do Herval e o'Cemiterio
publieodesta 1 calidade.

ART. 22 - rie ogam-se as disposiç"es em contrario.
Sala das Sessôee- nu 0~mara i1ur..ici al de Vereadores da Vitor·a de
em 15 de Maio de 1.952

ant o ."nte.c
j

• I



I

I../t,
PROcmTO D." LEI !fº.~'

A Câmara Municipal de Vereadores da Vitoria de anto Antão~

DECRETA.

l\RT. l~ - Fica o Chefe do ~ecutivo !!un;l..cipal autorizado a f'azer doação de
uma. Amplificadora nez tQncen-te ao Hunicipiot ao Parque Imantil
Hel" V~J.."'ço8a•.

ART. 2Q - Para fazer face as despesas (tecorrentes com conc:ê!'to e, instala-
~ão da me~mA., :t'ica Ilberto um Cre<lito 'Jspecial de CR~~.6.0CO,OO.

ART. 32 ... A verba da que tra:l;a o art;::go e....nterior será entregue ao .Dlre-tor
doref"n"id0 rg:;:",!uc, 1go após a sanção do .>;reser:te l-rojé·c •. pr-es .•

..•
t.ando m'3S]~, ates uzar-La da. Pr~ic 'tm'a todas as e nt as COl11os I

C!)ml)rOVE'.l1"~esdos gastos efetuaJos.

ART.
_ A

- Revogam-se !:'..8 uisposiçoes em cryntrario.
,.. .•.

Sala das ':;sssoes a Camara11.unicipalde VereadoI't:;:s da Vitoria de Sarrt o
em, 15 de l·ia·o de 1.952 /0i~t4J.'f.~· ....~

Dr. Osvaldo Ev'arJ.sto d'; ~ '" G·UV .1.9 .Preet:3nte ,
c ~.* •• ~.,V.4. :...dkd.~ ..:

Esperidiao Vi0ira o Se dres
1º S;,C~~ Ç2? ;

... ...~~~~ T.~~ :
ler~~d~da Cunha Lima .

;2l:l sec:retar:i.o '



A CAa Municipal de Vereador s da Vitoria de Sant Antãoz

DECRETA.

ART;UNICO- Fica o Pref'eit9 di) Município autorizado a abri.r . Crd1to 'sp~
c1al de CR.·. 30.000,00 para aquisi,iQ de . oveis i.nclusive de liI.t~
- ~ Imaquina de escrever "BALDA" destinados a Secretar~a da Prefei-
lura. revogadas as dispos1çôes em contrár.1 •

Sala das Sessôes da câmara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antã.
e 16 de I o 1.952

}
j



J

1I

PROnTO DE LEI Nº.4:t

ACâmara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo A ntão:

DECRETA.

ART. 12 - Fica o Prefeito d9 Munic1p~o atttor1~ad a adquirir até a por-
I

lancia de CR .120. OOO~OO caminhão. tipo Chevroletj destinado
, !

aos servi,os municipais, abrin(lot' quandQ julgar ~cessarit) e pa-
!:a. tal fi , -o necessario Credito Esp cial.

ART. 29 - Revogam-se as dispoSi9ôes e contrario.

Sala das Sessoes da ~âmara M
e 16 de Maio' de 1.952.

.:

c1pal de Veread res da Vitoria de Santo Antãc

\
h'
r ,

. \

aflk.g,·.tA.!::4. ~-"'Il

Dr. OsvaldQ Evar" sto ruz GouveiaPreYN~.íAc, ( J"
• • • ~ 9 .• •••.• •• • • •• ••

. usperidião Vifiira de Sandres

~.'~~..~eg~'Y. •••
Diler dO' da 'Cunha Lima

~ g secretario
. \ \ ,

\

\

\
\



de Vereadores da. Vitoria de Santo Antão
A Câmara 14Ul'licipal dé Vereadores da Vl.toria de Santo Antão:

Projéto de Lei 3:19 47.

Art. lº - Fica o Pr<3:f'eito do Nunicipio autorizad _8.elevar o venciiIlento

da Escrituraria Auxiliar Munic~pa1 jun~o a
s.a 1 cal. f'ixada na I8TRA- L - do quadro de

';eal com os vel'leimentos mensais de cr$~.'OO,OO••

~"', 1
gencia de Es-tati _~'

, "

adronizaqã6 munici

- í
Art. 2Q - Fica. aberto um Credito Especial de cr$.9OO-,OOpara atender. ti dii

.tcren~a do aUa'l1ento da que trata o Art. 1º, a ooçar de Jdho·a

zero ••.o - presente exereiei

em 27 de t4aio de 1",952.



câmara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão.

A Câmara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão:
DECRETA •.

projéto de Lei nº 46.

Art. lº --Fica o Prefeito do Municipio autorizado a conceder uma subvenção
.mensal de CR$.300.00, a Escola particular Primaria Major Ronorio

no lugar r.MõJilir_iac;(i) deste Municipio, a partir de 1~ de Julho do

do corre nt e ano •

Art. 2º - Para cumprimento da presente Lei, fica aberto um Credito Especi-

ªl de cr$~1.800,OO.

Art. 3º - Revogam-se as disposiçôes em contrario.

Sala das Sessôes da Câmara Municipal de Vereadores da ,vitoria de Sto. Antão

em 27 de Maio de 1.952.



câmara tIu..'llicipal de VeTsad rres da Vitoria de Santo Antoo.

~ câmara 'lunieipa.1 de Veread resda _Vit ria de Sant Antã:

I
Art. 1;.9 --Fica

1:
na

Art. 22' '-

DECRETA.-

- Projéto de Lei n2 41\.

recado!" pro
Rerle- d.-e Ener.~a Elet:riOO,. que tem ponto termitlal

a d Dique~ a tê á- rua do 1·1aranbãonesta cl.dade ••

Ore to s c!-a.l. p.:i:t't an~ia. da or .10.000.00. , " -na . f '-,:.: "
--- \ ;

Art. 3º ••Rev disp s":' ..• con'trario.g -se as oes em

,
v
f

e 27 de 11aio de 1.952.--,.-:-



câmara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão.
A Câmara Municipal de Vereadores da Vitoria de ~anto Antão:

.DECRETA.
projéto de Lei nº 49.

Art. lº - O Art. lº da Lei nº 281, de 28-2-1.952 passará a t·era seguinte
nedação, em face do desaparecsmerrt o do então beneficiado:

muco '"- Fica a pensao a.ique se refere aqqele artigo revertida em benefi-
cio da viuva de JOÃO IJEÃODA COSTA MONTEIRO e de sua filha ado-
iiva e sobrinha solteira, de nome ANA VIEIRA COSTA MONTEIRO e
SEVERINA VIEIRA DE CARVALHO respectivamente, revogadas as dispo~
~içôes em contrario.

Sala das Sessôes da Câmara Municlpal de Vereadores da Vitoria de Sto Antão

a~.·.~I.~..~~
Dr. Osvaldo Evaristo d C z Go veia

presi~nt .'
._ ,..-,;..~ .d.~~4-.~.r(~.

Esperidião Vieira de san~~
lº secr~o /[1J~

•••.I ....-7./~~~~~ ••• ~~. , •

lDilerm~P1~-Ta· Cunha Lima .
I . 2º secretario . .

em 27 de Maio de 1.952.

j'
tJ-~



câmara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão
A Câmara 1v1unicipalde Vereadores da Vitoria de Santo Antão:

Dl!iCRETA.
projéto de Lei nº 50.

Art. lº - Fica criada uma Cadeira de Ensino Primario na Mangueira, neste
Municipio, a p8xtir de lº de Junho do corrente ano.

Art. 2º - Para fazer face com as despesas decorrentes do Art. lº, fica o
Prefeito do Municipio autorizado a abrir um Credito Especial de

"cr$.5.200,OO, referentes aos meses de Junho a Dezembro.

Art. 3º - Revogam-se as disposiç5es em con-trario.

Sala das Sessôes da Câmara Municipal de Vereadores da Vitoria de Sto Antão
1

a.OJR: .u.r!-:-.. .... ...
Dr. Osvaldo Evaristo d c- z Gouveia

Presi~t
.... : .. : ;. ~k1;&:l-#..~
speridião Vieira de Sa res

~=1tt1ºse~etar· .
-----a'··~. . ..~ .. '~~

ilerm n da Cunha Limaº secretario

em 27 de Maio de 1.952.

!2-~lr~h9 r/...4- ~ I

·/1- O--, H-
~I Ulo---C:;

f~~



ÀCamara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão
Projéto de Lei nº 51.

•

AA Camara Municipal da Vereadores da Vitoria de Santo Antão:
DECRETA.

Art. lº - Fica o sr. Prefeito do ~funicipio autorizado a conceder um auxilio
de CR$.30.000,OO, para construção de um ou~ro Hangar, ou a ampli~
~ão do existente~ do Aero Clube da Vitoria de Santo Antão.

À~t. 2º - Em face do disposto do Art. anterior, fica aberto um Credito Esp~
~ial de CR$.30.000,OO, para cumprimento desta Lei, que será pago

, A A . ..de uma so vez, ou em tres prestaçoes dentro do prasa de 90 dias.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as -

A •disposiçoes em contrario.
Ã ASala das Sessoes da Camara Municipal

em 27 de Maio de 1.952
de ver~res da Vitoria de Sto. Antão,

. a~{J;{·.(d/,;~ .
Dr. Osvaldo Evaristo uz Gouveia

Pres,t!Snt-~ #.1..r;:<;S1-: .t/:!;-.I1!:::~.
~;~;;idião Vieira de Sandr

----~ lQ'secr~io

;*" .~..~~.....D ermando a Cunha Lima
2 secretario

"



'r ..~,

Mwl1cl 1 d:'Vereadopes da Vlto!'ria de Sant

. ~. 4'to d Lei nO 52.
-n o•

,.
A Camara funic1 1 de Vere dores da V1tor de Santo .An ••.

DReBE •

A ].2 .- Fi ~ere1to do Munic1 10 autorizado abrir CrecUto s
S; 1 de C .4.000 . ,dest1nado d1vulgação no,
Anuár!: rdest1Bo. da vida M$tori.ca" 1&1.comercial, indus-.

Ag:J.al. e agrSeola. au e da C . ra Munie1pa1 de 'Ver adores da
Vltorta de Santo Antãe.

: t.. .2!!l - e c-ont:rar10.

Sala das Se. ,. S da Vitoria de Sto. Antãa..
2.7 de Ma e

\
",



·câmara Hurrícd.pa.I de Vereadores da Vitoria de Santo Antão
1\A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão

DECRETA.
projéto de Lei nº 45.

Art. lº - Fica o sr, Prefeito do t1unicipio autorizado a concêder uma sub-
yençao mensal de cr$.400,OO, ao sr. João Marinho Alvares, a con-
lar do dia 12 de Julho do corrente ano.

Art. 2º - Fica aberto urnCredito Especial de cr$.3.200,OO para fazer face
ao Art. lº, entrando a presente Lei em vigor na data de sua pu-
Qlicação, revogadas as disposiçôes em contrario.

Sala das Sessôes da Câmara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antã
em 27 de Maio de 1.952. aOh.~'..(;J./::'--""".~

Dr. Osvaldo Evaristo ~ uz Gou eia
pr~denJ~~ ....~ .#~~:-:=: ..

j/'É~peridião Vieira de Sandres

c-;ilft.' ~~~u.~z.?,.....
---~ ~~Dilerma do da Cunha Lima

2º seecretario 1



'U~:t M':l!licipal. de Vereadores da Vi"coria do ant

~ile.raHunicipal de Veread res da Vit ria de Santo An-tã.o:

Art. l.'Q- a ele a a. "ara ar •.500.00 a \terba. que se deo·tina ao J mal

o Lidadôr" a e ntar de - de Julh do c

-Art. 2~ - Para atenderas despeaae e que trata o Art. ~2, l:iea o Che;fe

do Executivo autcrizado a abrir um ~redit) ~S séial na i

s-1a de CR\.1.•500.00 ••

1"tan-

Art. 39 - Revogan-se aS disl'osiqôes em contrario.
Aala das seaa es da Cantara ~funici

em 27 de Maio de .952.

",
ft
• I ,

.~ .~



Antão
li Câmara Munic1 al de eread .res da. Vitt):rio. de Santo Ante. :

4e'to d~ T~~ o k~v v .1J\.:)' •••• n- •••..,.1.

trt. 1- - F ea incl .

C Qufêr d

o ua o do funeionalis . municipal. o- car de
rviço R doviar10, que Ta :fica criado. 00 os ven-

c' e t s,- nsaãe de CR1..1.50 ,00.

Art. 2- - Para correr ao pagamento dos venciment e do cargo indioado no

artigo 112. fica O Prefeito de ~lunieipio 8.u·l:;or:taado a abr ~. um

- it sspec al do ca 5" 12.000. 00. r-~f'erente aos "$>38 de maio

d Z ._ ro do e ercicio Vigente.

:ev·oa::amt.o-sc as dis.osi '".s e._ con·trario.

Sala das Sessoos d Câ.maraHUlüci a de Vereadores da Vitoria de Sant An ã·

e 27 de Maio de 1.952.


