
COPIA

camare raunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

D E C R E T o - nQ 2'/55

o l'residel1te.da .Câmara Muni~ipà.l de Vereadores da Vitoria de Santo Antão:. .
, . "\

Fa~o saber qué' O Pod~r Legislativo deste MunicípiO ,Decreta e eu Promulgo o seguia

.!e. L.( I{

I

"

Art. lQ - Fica a provada a mensagem do Chefe'do Executivo MUnicipal referente à

Art. ZO - RevÓg;r-se .as dispos1tôes em contra~io.

Sala d~s \sessêlji da: Câmara'Municipal de Vereadores da Vitoria d~-Santo An~io;em
-' ..{ .

t
~. ,I r'

28 de Fevereirod~'1.955.
I,

,

pretação de contas doaxercicio financeiro de 1.954•. ' . '"

f /

1
/;

/1,
. 11

"ril
J' I..



COPIA

esmere ~unlclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

D E C T o nQ 24/55

. '

o Presidente da Câmara. Munieipal de Vereadores da Vitoria <te Sant!) Antão:

Art. 12 ~ ~1Cà transferida da classificação 8002 - Material Permanente para
}
i

1
/

5.000,OO,'da Câmarà Mu~icip 1.

)2' - Revogam-M as di'l'osi9ôes em c ntrari& •.

a ciassificaçio 8003 - Mat_rial de Consumo, a importancia de cr •

Faço-aab~r que o Poder Leg1s1ativo des~e Mun1ei~19 Decreta'~ 'eU, ~ro~lgo o

seguinte:
.. '

Art.
"d

Sala" as.I,

i L
erf 2", de

/) ;f
, 'J ", 1

1

sessôes da. Câmara Munici:pal de Veréad'$res da Vitoria d6 Santo' 'Antão,

Fevereiro de 1. 55
(lha..U!'.e-. ...,,~

~~;~ldO E,aristo da
Presidente



ComCild ~-itunicipdl de Vereadores do Vitória de Santo Antao-Pernam6uco

D E C R E T O nº 2;/55

o Presidente da Câmara. MIlnieipal de Ve.readores da Vitoria de Santo Antão ~

Faq~ saber que o Poder 1.,e8181&t1Vo deste Mun1oipio Decreta e euPr~mulBo se- :.
suinte:

Art. li - Fica abert u Crédito Especial de 0r$.4.0oo,00, des"tin•.do a 1'azer

face às deRpeSftS ~@m a representação da Câmara Municipal deste .ni~

,aar-se na cidade de Ribeirão, nos prox1mos dias 21 e 22 do corrente.

Art. 29 •• ftevogadas as dispesiçôes em eontra.ri~, este Decreto entrarâ emvigor

na data de sua publie ção.

Oâmara Munici,al ele



Gamara ~unlcipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco

COPIA

D E C J T nº 27í55

o Presidente da Câmara l'tuniei aI d'e Verea.dores da Vi,toria de San'to

Antão:

f'aço saber que o Poder Legislativo deste Municipio ]lS !Rr:TA e eu Pro-

mulgo o seguinte:

Artigo Unico.·- icam elevados os'subsidios dos Vereadores da Vito-
,tia de Santo Antão de C $.20.000,00, - para ettl).36.000,OO. anuais, a partir de

Janeiro de 111I956,

Cumpra-se e ublique-se
Gabinete da Presidencia da Câmara l>!unicipal de Vereadores da V1tona de Santo

Antão. em 10 de Outu ro de 1.955.

4·.&.(~..
D:r. Osvaldo F.varis a.

Presidente



\ ~".-~ . .

camere ,.,unlcipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

n sidente da Câmara lunici 1 de 'ereadores da Vitoria de !~anto

:Fa~o saber qu.e o oder egislat.j.11o deste 'iuoicipio DECIH'"'l'A e eu .Pro-

mulgo o' seguinte:.

Artigo llpico. - Ficam eleva os os s bsiuios do' Chefe do ,x.ecutivQ

da Vitoria de Santo j tão de- '00 .6 .000,00, •. ~a 'cr .84.000,00 anuais partir

d.e·Jàneiro de 1.956.

Cumpra-se e publi Ue-se.
Gab·nete da Presidencia da oâmara Junici.pal de v ~rea.dores da. Vitoria de .,anto

Antão~ em 10 de Outuoro de 1':955."

11A,,()r;U ~., .
.l.~.~ •..•...;.,•."'.•..~.. .. •.•.' ri •.•.••• ,

, Dr. Osvald o 'Bvari < to da C uz
Presidente

•



COPIA~~~

,

esmere IVIunlclpat de Vereadores da Vitória de Santo Antão Pernambuco

Decreto nQ 29/55

Decreta.

o Presidel1te da Câmara Municipai de Vereadores da Vitoria de Santo

Antão:

-- Unico - Para fazer face à elevação d. Abono Familiar de S'ecretario Arquivista

'da Câmara Municipal deste Municipio, a que se refe õ Decreto nQ 2~ -

de 25 - 10 - 1.954, fica transf erida da consignação 8002 '- para a con-e
~

~ignaçãQ 8000 - a quantia de cr$.8.000,00, revogadas as disposiçôes em

contrario.

Gabinet'e da Presidencia da Câmara Municipal de Vereado;es da Vitoria de Santo
I

Antãó, 23 de Novembro de 1.955.

~
~,{!' %-.':'"~~K.4?~~ç
, Jose Bonlfacio de Holanda Cavalcant'

Presidente da Câmara Municipal


