
COPIA

câmara Munici.pal de Vf!readores d Vit ria de Sant An'ti
1.957'.

de Fevereir de

Gamara municipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernatnbuco

D'~ C R E T O Di 36/57•

o Presidente d câmar Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antã
Faço saber que _ P der tegislativo deste Decreta e u promulgo _ seguinte:

Art.. 12 "'" Ficam a-pr<vadas as contas. do Chefe do EXecutivo deste Munici-
~o referente ao eXercieie financeir de 1.956 (mil novecentos e cinquenta e

, seis).
Art. 2! - Rev gam-se as disposiçAes em contrari •

~4(t."''...:II).J;~~~~~~&.
Jose nifaeio de Hol211da Cavalcanti '

Presidente



COPIA

Camara municipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

,E nQ 37/57

o ~esidente d~ câmara Municipal de'Vereadores da Vitoria de Santo
Antão:

Faço saber que P der Legislativo deste Munieipi Decreta e eU pr -
,mulgo seguinte:,

UNICQ. - fica aberto u er#dito Ee eelal na importancia de cr~'.20.000.
,00 '(vinte mil eruzeir s) ~st1nad" ao agametJto 00 aluguel d rédi nº 249,
si ta a rua Melo Ver~osa de ta cidade, onde funciona a Câmara r~nicipalf referen-
.ie aos mêses de tarç a. Dezembro de 1.957.

Sala das sessôes da Câmara nicipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão,em
10 de aio de 1.957.



•Camara ftIunicipal de Vereadores da Vitória de' Santo Antio Pernambuco

1e1· 1 _.adores a VitO-ria. de S -te
.Antã :

F qo ea r que •• l1.>clr 1 gl.sl.ativ d s-te
80 seguin'te:

Art. 12 - ie
-d stinadoa faz r c
auivista e eontinu
d~ Julho de 1.957.

rt crê 1to as cial na 1m rtanci.a e cr 7.;sOO~OO
a pagament da gr:atificaç- c nc d1da 1aJ se.cretari
a unic1pal deste Município a partir do ia 1

•Art~ 22·- ~st~ decreto entrara v~r ftà data de $Ut:\ lUblieaçio.

Sala du 8 ssôes a câmara "unicipal. a. Verea.1i reS da Vitorí de Saàt
)\ntio"J em 2.7 4e Mai. e 1.957~

...•..~.................•.••...• ~........•~..
Jose Bonifacio 46 Holanda Cavaleant1

PJ: sident '

!
,;



"-.:...

Camara l\!unieipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

" 1) J;. C" h U - D· 39/51

o Presidente da câmara nie1pal VéFead res a Vi teria" e Sant
Ant•.•.o:

Fa90 saber que o Poder gislat1vo deste unic1pio Decreta e u ~
_ 19o s guin-5 : •

Ar't. 12 - 1e
!. 1 c tos er
_ento e m a eriaçã do

nicip1o, c nf r
•••s s e J o a .ue~~elll

ert s e1 na 1 portancia e qu t r-
iros Cor .14.700.00) destin d a faz r acs

d ..:Jseriturari ld..liar a Câmara oie1 al e
09 20/57. e 27 .a1 d 1.957. te
corr nt arl.

cr 'to tr
disposições em eontrari •

Câmar 1e1 d
01 d 1.957.

,.a mvi r n d ta de sua " das a.s

Ver ad r s da Vitoria de 21 d

.~.~..~••••................•.....•......•.
J se nifac10 e Rolanda Cavalcant!Presl nt



Garoara lVIunlclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuim

o P r~sidénte da CâmaraM'ln1cipal de Ve])"e~doresda Vitoria de Santo

laço saber qUe o Poder Legislativo deste t.fun1c1pio decreta eeU promulgo
o seguinte.

Ar1i. 19 - Fica aberto um crédito especial na impol."tancia de (cinquenta
e óito mil cento e quatenta cruzleros) cr$.58.140,OO, destinado a fezer face ao
pagamento dos moveis adquiriàos para a Câmara Municipal.

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

Sala das sessôes da Câmara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo
Antão, em 9 de setembrO' de 1.95-7.

!'.t.t#.~:..:.!.tP.~~~
José:8o ~acl0 de ,Molanda Cavalcanti

Presidente



•Camara raunielpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambueo

D E CH E ~ o - n9. 41/57

,
o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores d.a Vitorta de Santo Antão

·~aço saber que' G Poder Legislativo deste Municipio 'decreta e'eU promulgo co'segu.~
nte:.-

Sala das eeasôee a Oâmara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo

UNICO-.Fica aprovado o lelatorio do Chefe do Poder Executivo. ret'erente
a08 mêses de janeiro a junho do corrente exercieo. revogàdas as d1spoBiçôes em
contrario •.

. Antão, em 9 de setembro de 1.957e

~ifJ,,-:~~J'/'/~ IL-4._-t'••• • • ••• ••••••••••••••••• •••••••••••
José Do facio.de Holanda Cavalcanti '

Presidente:

.,



Caroara lWuniclpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão Pern(mbaco

D E C R E TO •.. n2 40/57

O,Presidente da Câmara Municipal de Vereadores da Vitoria de Sti• Antão:
Faço saber que o Ppder Legislativo deste Municipio decreta e eU promulgo o seu!!!!.
-1a.

qNIC~ ••.Fic. t~~terida da rubrica 8.00~ara a rubrica 80004~ a illl~tan
cr$.5.000,OO., revogadas as disposiçôes em contrario.

I ~ r

,;,~~...:!!.It.~.~':&..:
José Bon· &cio de,Holandã Cavalcanti'

Presidente

S'al~ das sessôes da câmara Munio'ipal de V'ereadol'es i da, Vi t,aria de .santo
- An8ão. em 9 de setembro de 1.951-.



-
.Gamara fYIunicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambnco

- Decreto nQ 43/71

o PJ'eeidente da O_ara Mwlici,pal de Vereadores da Vitoria de Santo
.... "Antao-

Decreta:

:UDico - Fica aberto um crédito especial Da importanc1a de er*.450,OO, para
~azer face ao pagaaento do adicional .de dez por oento. sobre os ve!!
~i.entoe do seereta~o arquivista da Câmara MUnicipal deste .MUnieip
~io, por ter completado dez anos de serviço 8 12 do corrente mês.

Gabinete da Presidencia da ,Obara tn-unicipal de-Vereadores da Vitoria de SaJl-1

to Antão, •• 11 de dezcW:aro' de 1.971.-
·V~'1:~~···:·f:··~"~Jos' - nitaeio de Rol.anda Cavaleant:11

Presidente

~@t~f\~ _

~~~


