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D B C R E ~ O - n2 59/60

DECRftA~

Art/il "Ot)·~r~r~ em vigc.r na ila:ta c1 SUSt publi-

. "',.Art. l~ ":')?ara paga.ente c•• a elev&ça.Q ia. rep;re.entaçe.s de.
e•• h.res •• r-.;alll.r •• e ele .r. Prete!" ••• Htmicipie ta V11Gria ieSante Antãa,
ri•• abane 1111cr.i«11. Especial, Ra' laper"tancia te cr$371~OOOfOOt re~.rente
&8& .êses ie junhe a 'eE6.br~ àe 1.960.

-.!.açae.

câanra Municipal 'e V~r.8d.ree 4a Viteria te S~nte A~tã~.e 19
ie Mai8 ie 1.960t

PZ'4)sid4!mte
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Gamara rttUl1ícipal de 'ilereaâores da Vitória de Santo ttntão - PerM1nb~~~

D E C R E T O - 2 58L60

o Pr.aiâ.nte ••.Oâaara Municipal •• Ver.a.ereta a. Viteria ã.
Sante Jlttã.:

.t~rt. 1~ - Fie aborte umcr~'~iite especial, na i:p rta.l1cia'~
er$40.000,OO (quarent ltil cruzeire·) ientin· e . f er f. ••.c •• P
t. i au1'tent • v ncille t_s.. funcionari.... •••re"'tari.<À 4a CAara -
lunicipal. incluin'. ecênio,. ben taaili~. e cerã. 9.. Reseluç- •
82 31/iO.•

Art • '"22 - Bste jecret. entrar ea viger lUt 'at'" d•. sua publica-

• Pre.9i ente
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Garoara r«unicípal de ileread-ofes da Vitória de Santo ãntão - Pernambt!€io

>
Vitoria de Sante Antia, em 18 e junhe de 1.960

Exm•• Sr. Dr. Presiàente e dem~is da c~missã Executiva da Câmara
Municipal de Veread~res da Vit@ria de Sant~ Antãe.

Leve ae cenbeciment ie V.V. Excias. que nesta ~ata, est u assu·
mindo as funçees de vereader : essa câmara em face de ter desaparecide e

/

IR.tive -(;ia licença per mim requerida. -

Atenci$sas saudaç.es

. ~:i;.~~f z1~~CÁ «..:7
~~ Anteni ~implici9 de Lerena

Veread r
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~amara ~uni3ipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - PernatIih~:~ .

Requeri.ente nº 53/60

.. \,.
Requeire que, «epois ie ouviae e 1'IeR~rio, se ja í'ei t um .p,.!.

le •• sr. Pre~eite ,de Municipio e e .Deputa'. Dr.: Jes~ Mixte ae 01ive-1 •. ,
par que teoh.m u enten~imento oe e seeretarie e E«ucaçãe,afi ie e~
construiae es Grupes Escolares ae Agus Branca e .M uis, ee.e é e deseje

ebre. verea eres Miguel Eerreira aa Silva e Jes Gemes ia Silva Sebrinhe.
- ,.Sala «as Sessees, e

, -
11 c. agoste ie 1.960~

~ ,

Dr8 Iv. C.sta
• vere àer

"Cepia autentic conter e eriginal"

~

-- CJ ('0- ~
... (Juro S a,eI' li) q»~.}D..,...,,---~UJ;eP es B~rret.

secretarie rquivista

,
. ,
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C~tA.íRAlIDBNICIPAL DE VEREADORES DA VqJTÓFÜADESANTO ANTAO,

"'16 DE AGOSTO DE 1960.

PROJETO N°-------

Cria a Taxa de uFVNDO PHÓ-FVNDAÇAO

rvIUNICIPAL DE CASAS POPULAKESIJ•

I

AAT.l°- Fica criada no Muniéipio de
•.

Vit&ria de Santo ntaõ,a TAXA DE FUNDO PliÓ-FUI\DAÇÃO MUNI-
~ H

CI AL DE CASAS POPULAAI:.S- sobre as quitaçoes de impostos e

taxas superiores a Cr$IU,OO \dez cruzeirosJ,com incidência
A A

de 4% sobre a ímp o r t anc áa principal.

PARAGAFO 1°_ A renda desta Taxa desti-

nar- se- á, exclusivamente á Fundaçae Municipal de Casas- Po-

pulares.

PAAAGAFO2°_ A pós a verificaçaõ de Ca-
A A

6~ balancete da Receita, referente ao mes anterior, o Pre-

feito do Município autorizará, por Portaria, ao Tesoreiro

da Prefeitura, a depositar mensalmente, em um estabelici-

merrt eã b anc ar í o local, em nome da FUNDAÇAOMUNICIPAL DE

CASAS POPVLARESjcujo produto da arrecadaçaõ constituir-se-á,

especialmente fund~ de reserva da FUND~ÃO.

ART. 2°· A TPXA DE FUNDO PRÓ- FUNDAÇAt>MU-

NICIPAL DE CASAS POPULAkES,figurará na Lei Orçamentária dG

Municipio a partir do próximo exercício financeiro de 1961.

ART.3°· Revogam-se as disposições em
; .contrarlO.

--------------------------------------------

------------~---------------------------------
-----------------------------------------------



I ,~ C;'.:1MA DI:. VI:.rt.E..AD0RES Da. V IT# tüA DE SAFra ANTÃO, 16 DE AGOSTO

DE 1960.,
\

PROJETO N°-------

..
iNSTITUI A "FUNDAÇAODE CASAS POPULARES

DE VIT6RIA DE SANTOANTPl)X•

ART~IO.•.Fica instituida, neste município,

uma fundaçaõ denominada urUNDiiÇAOMUNIClPAL DE CASAS PO-

PULARESlI,entidade diretamente ligada ao Poder Executivo
. ..Municipal, destinada a proporcionar, exclusivamente, as

famÍlias pobres, a aquisiçaõ ou construçaõ de moradia pró-

pria, na zona urbana ou rural da s~de municipal •
•

ART.2°_ A "FUND.Al;AOIVRJNICiPALDE CAS,fl.SPO-

ULARESII
, ser~ d í r í q í da por um Conselho Central e T~cnico,

A ••
cuja presidencia cabera ao Prefeito Municipal, competindo

•
A ';a este indicar sub s t í t.u t e ne s seus impedimentos e que ser a

composto de cinco l5) membros escolhidos na s~de municipal
AI, , . Ao Ao

entre pessoas de notoria competencia e experiencia nos as-
,.. sunt o s da alç ada da lffUNDAÇAOMUNICIPAL DE CASAS POPULARESrl•

$1°_ Compete ao 60nselho Central e T~~nico,

•

-"~ .." #, N

como 0rgao de l iberat i vo qüe e, determinar a execuç ao de to-

das ~ medidas necess~rias ao bom cUmprimento das atribui-

ções inerentes á FUNDAÇAD •.

$2°_ O Prefeito Vlunicipal, na qual idade de

presidente do Conselho CentralX e T~cnics, contar~ com um

membro da DIretoria de Obras deste município, para consul-

•

# ~ .

tor e encarregado de emitir pareceres sobre oj'projetos e-

laborados, como t amb.em de fiscalizar o andamento das Obras.

$3°- ?s membros do conselho Central e Téc-

n í c oã naõ r ec ebe r aê qualquer remuneraç aõ pelos trabalho.s



A

I que exercerem, exetuando- se, apenas, "0 consul tor tecnico .qu e

terá direito á percepçaõ de uma gratificaçaõ f í zada pelo Pre
feito.

ART.3°- Compete ao conselho Central e
, ~ ..•Tecnico, como urgao deliberativo:

.. .ai determinar a execuçao de todas
as necessárias ao bom andamento das atribuições inerentes

bJ- Proceder a estudos e pesquisas
,de metodos e processos que visem o barateamento da Constru-

çaõ, 'quer isolada, quer em s er í e de hab í t aç aê do tipo popu lar-;
c)- Preparar normas ou cadern~ de

,encargos, de acordo com o resultado desses estudos, para o es·
.. ,tabelicimento das condiçoes ~asicas e que devem satisfazer os

planes a serem atendidas pela "F.M.C.P.", tendo em vista, e~
~ • ,..,J f Ipecialmente, a max rma ampliaçao p ess í ve l da area social e se-

us .benef Íc í o sj

d)- Estudar, proj et ar e organi zar p 1a-
nos de construções de casas tipo popular a serem executades di~

. " tetamente pela F.M.C.P., ou mediante contrato com t erce í r-es;
Ae)- Realizar todas as operações que di-

, -gam respeito êmelhor execuçao de suas finalidades,dentro das~
A Aatribuições e comp et-e nc í a que forem conferidas por Lei;

f)- Financiar as construções de habi-
tações populares destinadas á venda pelo prazo de vinte (20)
anos, abaixo do custo, de arquitetura simples, mas que atendam

A •••aos requesitos minimos de hi -ene e conforto, bem como so su·
,primentos de agua encanada e luz eletrica, sem objetivo de lu·

c r-o s;
,g)- Construir nuc Le o s de casas popula-

res nunca inferior~a deztIQ);
h)- So 1ic itar as inst ruç ões t~cnicas- a-

dministrativas que se fizerrnecessárias á f.M.C.P.,sediada na
Cap ital Federal.



ART.4°· Para custeio d&

t aç ê e s , fica o Prefeito MunicÍpal autorizado a abrir um

dito especial na quantÍa de Cr~I04ü.ooo,OO {um milhaõ e
. . \ ~ ~ ,renta mí I c ru ze i r os r, a t í tu í o de dotaçao, que podera ser consi-

gnada no proximo Orçamento e aumentada nos anos subsquentes,
•••de acordQ com as necessidades. {jnico- os recursos financeirss

da F•• C.p., saõ os segillntes:

1°_ Dotaçaõ inicial de Cr.jj)1040.000,OO

lUm milhaõ e quarenta mil cruzeirosJ,de que trata ~ste artigo,

f e i t a p e 1a Pr e f-ei tu r a;
1\

11- Valores representados por terrenos

adquiridos por doações eu compra a longo praso, da Uniaõ, do

Estado, do un í c Íp Io ou de 'particulares;

11.1- Demais legados ou doações que receber.

AAT.5°- As Construções de grupos de habita-

ções custeadas por intermédio da F.M.C.P., de ac;rdo com a dota-
, .

çaõ p r e sc r í st a no credito especial aludido no ar t í go anterior ou
,. MA·,

a Le i de Me i o s do Munic ip í o se r ao fe i tas por concorrenc ia publ í c a,
/I • ,., ,

cabendo aflrma construtora contratante, a admissao de operarios e

demais servidôres necess~rios ~ execuçaõ da obra observando a

mesma lei trabalhaista em vigôr.

AAT.6°· .Kevogam-se as disposições em COIr

,.
t r ar í o ,

Just i~icaç aõ Oral.



Decreta.

, )Art. l~ - Fica. sr. Prefe1t. d. Muoicipi. t.risa. a c~"41.1
- - - - ,uma subvença. mensal, na iap.rtancia je crS5.000,OO,•• I stitur., ~

&elic. de Educaçã., lecalizad. a •• Jardim sã. J.ã Batista, desta cida-
ie, a partir je janeir. de 1.961,- ~ .•... , . \.., }

Art. 22 - Re~egam-se as jispesiçees em c r.trari••

, -

Sala das sess.es da câmira Municipal, em~O ie 10 ie 10960.,

/~~A~ffk,Ile4~ ~~
~gUel Ferreira da Silva

vereader
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lilúEIIDA j() ORÇAliEI>ITCPARA 1961 - 1
, Acrescent:ea-se onde couber:-

Proponho se acrescente no Grçamento p-ra 1961, OT_

dre couber, a verba de cr$. 700,00 (seftecerJtos cruze í ros ) we:us-ais

de subvençio ,& EScola Particular, airigims pela pro~essoranda ~~

nhor1nha ]Jdileuza 'Marques d,a, Sl~Tà, e localizada no lugar "·Alto /

do ~lueho",'

,'

gala da,e "EBs:sões, em outubro de 1960;'

DfI. Ivo Queiro~ Costa- Vereador.
-r-

Jus1tifiçcação :

-Devemos olhar para as creanç<&Sde noj e :go:8.sseraoos

homens ,de amanhã. ~vemos 'assim proceder, espee1-almernte na sua I
saúde ment:'âl, f'o:mecend.o..lhes escolas, onlle possu:formar seu ca-

rater.
Wo "Alto do tGalueho", núcleo de popuH),ção po bre'; es ••

)

tá ~ necessi~~ de Escolas. Umajovem idea11s~a, vendo ~ neeessid~. ,

d(ede se educar para ensinar :aos seus :li.mãos menores, resoI vau es-{

tender os ~los do saber aos semelhantes aos seus imão s.Assim ,

1
fundou uma Escola Part1cular., sem qualquer cooperação dos poderes

A grame oenemérita daqueles é a senno r í nna Edil..euza /

Silva., que, aiIld~, es1te ano ;se .l'onoará em pfofessor.a.
pdblicos.

M<;l.rquesd'a,



"Da~a~ \

Hanoel Carvalho de
ELtErTDA Nº •• ao projéto de lei de Neias,

nanceiro de 1961, apresentada pelo Vereador
Alenca!".

Snr. Presidente. Snrs. Vereadores'

Proponho que seja elevada de CR~:~600,00, para CR~~ 2:.000,00, a
gratificação mensal paga ao Se"cretario dã Junta Nili tal' deste mu-
nicípio, função exercída pelo Oficial db Registro Civil, do lº dis-
trito judiciario~

Como tive oportunidade de observar, e11 palestra nant í.da com o
Oficial do E.."'Cercito que preside este tmpor tarrto serviço, ao secre-
tario da Junta de Alistamento I-lilitarcabe toda responsabilidade
burocratica do serviço, como seja, preparo de fichas, relação de
alistandos, atas", entrega de certificados, registros, et~. -

.-' ,Este ano, o alistamento Ja esta atingindo a casa de 500.a~
° serviço é intenso e a gratificação ora oferecida, é

insuficiente ao expediente-.
Espero que os senhores Vereadores apreciando com carinho Q ,caso

em téla, favoraveis sejam é elevação da gratificação, pois, o ser-
viço prestado pelo Secretario da Junta de Alistar.1ento Hili tar , des-
te :r:mnicipio é de relevancia social.

Fi:n/.f. •de.~b ••••• de 1960
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Ggmara fdunlcipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernamb~ ti)

Ata da 4ªi sessão ordinaria da 4ª legislatura do 12 periodo anual da Câmara -
dos Ve»eadores da Vitoria de Santo, realizada no dia 15 de fevereiro de1960.
Presidencia do Exmo • Sr. Dr , Jorge Fe1iciano de Albuque~que.
Aos 15 dias do mês de fevereiro, do ano de 1.960, s 20 horas, no predio
119, a rua André Vidal de Negreiros, nesta cidade. Presentes os snrs. Dr. -
J@rge Feliciano de Albuquerque, Severino de Queiroz Pedrozo, Jos~ Gomes Sob-
.!inho, Antonie Simplicie de Lorena, Severino Carneiro da Cunha, Migue1 Ferr-
~ira da Silva, Otoni Rodrigues da Silva, Dr. Ivo de Queiroz Costa, Silla Pe-
ssoa de MeIo, JGS~ Aglailson da Silv e Elias Gomes de Freitas. Falta o ver-
~ador Manoal Alencar de Carvalho. Assume, a cadeira de lº de secretario o ...
veread~r Severino de Queiroz PedrozG e a 2ª o vereador JosijGomes Sobrinho~
em sucstituição ao vereador Manoel Alencar de Carvalho. Lida a Ata da sess-
~& anterior, foi aprovada sem restriçôes. O expediente constou do seguin~e:
oficio nº18, dó Prefeito remetendo a prestação de contas, referente ao exe-
~ciio financeiro de 1.959. Ainda no expediente o vereador Dr. Ivo de Queir-
,!Z Cost~. faz a'def'e aa da Sociedade a Maternidade a Infancia, protestando ao
mesmo tempe quants a suspenção por p~te do sr. Prefeito do Municipio d p~
gamento da subvenção a mesma Maternidade. Esgotando o tempo de que dispunha
para falar, cedem o tempo de'iam dispôr, os vereadores Silla Pe ssoa de Melo
e Jos~ Gomes Sobrinho, para que o orador terminasse a defeza da Maternidade
da qual ele .o Diretor. O vereador Jos. Aglailsen da Silva, lança o seu p-
r teste centra o sr. Prefeito do Municipie por ter cortado a referida subv-
~nçã0, e termina por apresentar um requerimento n0 sentido de que fosse ne-
meada uma Comissão interpartidaria junto ao sr. Prefeito do Municipio na
sentide de que S.S. v ltasse a pagar mencionada subvenção. Ainda sobre o a-
§suntQ manifestam-se varias bancadas, tendo no termino da discussão o vere-
~dor Carneiro da Cunha feito a defeza ào sr. Prefeito o que provocou fortes
em pLenar í o , Finalmente em votaçà \i. o requerimento aprovado, tendo sid no
meada a seguinte CGmissi : Severino Carneiro da Cunha, Silla Pessoa de Melo
e Otoni Rodriguae da Silva. O vereador Elias Gomes apresenta um~ emenda ao
proj~to que concede um auxili a s clubes e troças para 8 carnaval de 1.960.
O veread r Severino Pedroz pede a palavra e depois de varias consideraçGes
pede para que encerrada o tão discutido caso da Maternidade l6cal. O verea-
Qor Carneir da Cunha protesta contra o ato do veread r Dr. Ivo C sta quan-
~e_invadiu a Casa do sr. Prefeito d$ Municipio a frente de varias parturie-
gtes; em ap••te a orad r, diz o snr. Iv Costa rec9nhecer ter agid com p-
fecipitaçã , p rem tratava-se de um case de h nra. Na erdem do dia sã. pr-
~vados os seguintes prej. tes de lei:O de nº 5. que autoriza a abe~tura d



Gamara ~uniGipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambtl~o
crédito especial de cr$600.000·,00 destinada ao pagamerrt o das contr-í.buíçâe s
atrazadas devidas a Instituto e Caixa de Pensôes, inclusive juros de mor
e diferenças de salarios, referentes, a s aos exercicies de 1.956 e 1.969.
O de n2 6, que autoriza a abertura de cr~~ite especial de cr$300.000,OO, -
destinado a proceder a reinstalação das redes eletricas subterraneas das-
praças e A~enida Mariana Amalia, desta cidade, que se encontram totalmente
danificadas. Sendo de autoria do sr. ~refeitQ 8S de n2s.5e6. De aut ria do
vereadQr Ant9ni Simpliciode L rena foram aprovados $S ~eguintes prej tos:
O de nº 7, que autoriza a abertura de um credito especial na importancia -
de cr$50.000,OO, para fazer reparas nas pontes 1 calizadas nas imediaçAes
da propriedade "Onça" na estrada que parte da Rodovia BR25, at a Usina N-.

( .

Senh ra do Carmo,e o de nº 8; que autoriza um cradit na impertancia de
cr$lOO.OOO,OO, para preceder 8S reparos nas pantes existentes na estrada -
que partindo da Rodevia BR25, vae pela rua Jas~ Vieira, rua da Estrada t
a Praça Joã Pessea, na Vila de P mces~ Em v0taçãe cem pareceres, c ntrari
!S' a~s mesm s, são regeitades em Plenari s seguintes prGjetes de auteria
do vereadar Dr. IV$ de Queiroz Cost , depois de longos e acalerados debat-
iS: e que isentava d pagament dos imp st s e taxas t da mercadoria exp ~
!a a venda nas feir s d cidade e nas vilas, pertencentes a pessoas recen-
hecida.mente p bre: e que abria um credã to especial na Lmper-tancda de cr$.
1.500.000,00, para pagamento dQ salaria minim~ e rep~us remunerad aos di
aristas e funcion~ri@s da Prefeitura local, e que isentava d~ pagamentQ de'
decimas urbanas e taxas c0rrelatas a t de proprietario pobre na ferma. da -
leit e que sá pussuisse um unico im vel, neste Municipi • O vereader Ante-'
gio Simpliciede L rena pede a pal~vra e-apresenta um proj~t0 de lei auta-
~izand~ a bértura de cr~dit. especial, na. imp rt.nci. de cr$lOOoOOO,OO, -
para a censtruçàe de um pequeno matadouro na Vila de P mbGS de Pombes.Nada

~mais havende a tratar, e sr. Presidente dar por encerrad a sessa , marc~
de outra para manhã a h ra regimental. Eu M~garidaVerç sa escrevi a pre-
.§.enteata, que vae per mim~ assinad e pel secretarie arquivista Maura Pa-
!,S Barrete-. Dr , Jorge Feliciano de Albuquerque - Presidente" Severino de -
~ueirgz Pedr ze - Ia secretari~ - Maneel Alencar de Carvalhe - 22 secreta-
rie. EM TEMPO: POR UM LAPSO TINHA DEIXADO DE CONSTAR TER SIno APROVADA A
MENSAGEM~DO SR PREFEITO, REFERENTE A 1.959, TENDO O DECRETO TOMADO O N254,
EM 16 DE FEVEREIRO DE 1.960, QUANDO FOI ASSINADJ PELO SRo PRESIDE~TE DA cl
MAR! MUNICIPAL, COMO TAMBEM TINHA DEIXADO DE CONSTAR TER COMPARECrDJ DEPO-
IS DO INICIO DAS SESSõES O VEREADOR MANOEL ALENCAR DE CARVALHO. secretaria
da Câmara Municipal de VereadQres da Vitoria de Sant Antãe, em 31 de eut~
!tre de 1.960.
Vist :



1.1/10/1 fif)

camara l\!unleipal de Vereadores da Vitória~o - pew~tn
E enia a pr.pesta erça entaria para 1.96~.

Nº 3/60

J ~Art. 12 - Fica elevaia a subençae ias Escelas Subvencienadas, a -
partir ie l~ ie janeire ie 1.961, ie cr$700,00, para clj(eoo,OOo

Sala. s sessêes, ea 21 ie 10 ie 1.960

Severine ie Queirez Pe reze
verea.er

, .

. '.
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ao OTç~ento Municipal para 1961.

Acrescentem-se, onde eeu ber ~••.

li subvenção mensal de cr$.2.oQO,OO (dois mil C1'\1-

zet ros), a se r paga à UNlAo roa ES1'lJDàN'TES SECUNDJ(RIOS DE VI-

Total crt. 24.000,00 (vinte e qua -

tro mil cruzei ros).!,"

-'gala das Sessoes, em II
I

ile out.ubro 'de1960.

veràsdor.Dr. Ivo de Queimz
e::----

J U3'I'I ll'l UA',t lU

,AUnião, dos Estud.a.ntes Secudários da Vitórta àe

Sant.o §\ntão, é um órgão de el.asse que está a precisar àa

ajuda dos poderes 'PÚblicos, a fim d,e que possa desenvolver

o seu programa que só beneí'fcios "!i:rão>t:razera classe; eo

meio so c ial; ,enfim, a nosaa Comunid'ada.

Inieiati v~ como eatas deverão, semnre, receber

o nosso apôio, não só moral" mas, também, econômico.

Sala das sessõeB,~ I ~outu cro de 1960.

tY~ ...tA
•
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CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA VITilRIA DE SANTO ANTÃO

DECRETA •

Emendasao Orçamento nQ

Art. 1º Fica aumentada a cobrança de Imposto de Industria e
Profissões', de- Ú~para 1,2% da Tabela III riº 0173.

\ .
Art. 2Q Fica aumentada a cobrança de imp0sto de Suines, Capri-

rnos ou Laniger@s, de ~ 15,00 e ~ 7,00 para ~ 20,00 e
tt$ 10,00 respectivamente, tabela IV nº0183-2.

Art. 3º Fiea ereada a eebrança de CR$ 100,00 semanaes das
Tarimbas para o c0rte de b@vinos no Açougue Pub1icG.

Art. 4º Fica aumentada para CR$ 50,00 a iespachG de qualquer
certidão s0licitada a Prefeitura Municipal.

Art. 5Q Fica regu~amentada a cebrança de CR$ 2,50 p~r caia
caixa de temate, entrada para as feiras d@ municipiQ.

Art. 6a Ficam aumentadas as taxas da Tabela XVI nº 4110, conforme
descriminação abaixo: J.,

º 6 de CR$ 1,00 para CR$ 2,00
º 13 de " 5,00" tt m,oo ..
Q 14 n " 5,00" n 10,00
Q 18 n 11 5,00 ti n 20,00
º 2-0 n tt 5,00 It ~It 10,00

27 1t n 5,00" n 10,00
u 5, GO n 11 J Q, 00_

oRa 31 11 It 5,00 n "10,00-nQ 64 " " 5,00" tt 10,00
nº 69 n n 5,00" " 5,00

Art. 7º Esta Lei entrará\ em vig@: na data de sua pUb1icaçãs,
rev0gando-se as tlisposiç0es em contrarie.



CAMARA MUNICIPAL DE V~READOH~S DA VITORIADE SANTO ANTÃO

COMISSÃO DE FAZENDA E ORÇAMENTO

Parecer a Emenda nO ~ __

Esta cemissão tende em mãos a emenda nQ 6 de auterla de Ve-
reaQsr Ivo de QueirG8 Cesta, deixa de apresentar o parecer à mes-
ma •••••••••• aguardande 9 resultad@ da c~missã~ que ficou incu-

-blda de yerificar in l~cG a sit uaça~ da Casa dos Pebresi quando
então poderemos cc>m.o resultado apresentade pela c€)missãe, ep4mar
pela aprova~ãa QU não do projet@, cemo s011cita 6 seu autor.

Sala das CQmi·~~~, em 3 de NovembrQ de 1960.

- ~c..,Relat er
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CAMARA' MUNICIPAL DE VEREADORES DA VITORIK DESA~O ANTRo

COMISSÃO DE FAZENDA E ORÇAMENTO

Estia·.comlssã0 t.ende em mãos' as emendas nQs. 7 e 8 de auto-
,ria do Vereador Ivo Queiroz Cesta, cem o mesma assunto e de pa_

recer que seja as mesmas aprovadas com0 se enêgntram redigida~.

~ala da$comissões, em 3 de Novembro 1e 1960

~~~~ o,f~~elator

-Pt'dvt~



.. ,r-

·YJt~/~" '" /~ ~
p..~~. r-»-. ~ /_i;:Q "'J fltt---.

~BA MUNICIPAL DE VEREADORES DA VITORIADE SANTO ANTÃO

COHISSÃO DE FAZENDA E ORçAMEN'rO

Parecer B.º L
Esta camissãe tendo em mã@s a emeaàa nº 1 de autprma Q0

Vereaà~r Ive Queir~z C9st. apresenta Q seguinte parecer:
~ -Em virtude de ja exiJftir 113 subvençees, a ser distribui-

das c@m Esce1as Paricu1ares, deve 0 aut0r dQ pr@jete s$lieitar
d@ ~.der ExecutivQ,-uma subvençãe para a Escola a que se refere
no projeto paraque nã@ se s@brecarregue ten*e e Orçament$ para
1961, de acerd@ cem a sugestãe apresentada achamos que ~ pro-
jeto não deve ser aprovadG.

das C0miss~es, em 3 de NQvembrG de 1960.

~~ i~ft:f~RI!::h-;fAC;
" ./ -. I

~ ~t::.~~~v.
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CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE~ DA VITORIA-DE SANTO AmAAo

...",

di ~ a"..,~áZ-~.~---.,
,

COMISS-1\::ODE FAZ'ENDA E ORÇAMENTO

PARECER A~ PRrrJEWO DE Lei au emenda nQ' ~

Esta. cGmissã0 tend0 em mãos-: a. emenda, de auteria-ide Vereader
80 de Queirez Costa. que bemeu e :mQ 9, ' e de par ecer que se ja1 a

'mesma aprovaua como se encontra redigida.

Salalda~~comissões, em 3 de Novembro de 1960

<Y~~C' @MmWwcA.tidff-elator
JAj{F ~P( ~et>-r?~
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. /'1.P~~.:.~fl, '762-.a-~
DB; VEREADO~r: VITORIA DE SANTO ANTÃO -

•
COMISSÃO DE FAZENDA E ORÇAMENTO

Parecer a emenda nº ~

VereadG>r Iv~ Q1ileirez C0sta, apresenta 6) seguinte parecer:
Que seja c0brado a quantia de ~ 4.00 p~r caixa de vina-

gre, eu ,seja ~ 1,00 per duzia, em de ~ 8,00 came vinha'sen~G
cobrad~ que de fato era uma exorbitancia, com a emenda apre-
sentada achames que deve ser a mesma aprovada.
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CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA VITORIA DE SA~TO KNTÃO,
COMISSÃO DE FAZENDA E ORÇAMENTO

Parecer aPrOp9st~ Orçamentaria.

Esta cemissãe tende em mães' a·Pro];!>ElstaOrçamentaria' da Peder
Executivo, para" oexerciciClJ.)financeiro de 1961, apresenta I e seguin-
parecer:

, , . A
.!p0S um exame mí.nueí.ase dai material nada temos- a epQr lembra-

mas apenas a inclusão de meias:-par-ai que- nãG> seja- tãe defici taria~
o

eu melhor não venha a mesma a ficar cem um deficit tãe alto, o que
tornaria dificil a coberturrode mesmo cem o superavit que venh~a
ter a arrecadação digo melhor a'Recei:baldG'>proxima exercicio"finen-
ceir.o, e assima achamos'que de ve a mesma ser aprovada."'. .~..•..

Relatar

....

/



CAMARA MUNIC1PAL
"

~/,. ... ~

~ .~ dMtY'-· COMISSÃO DE FAZENDA II ORÇAMENTO

';;[;/. I fl9 D

'.

-

DE VlERJ!: !\DORJi;S DA V l'l'ORIA DI!:SANTO ANTÃO

..
Parecer a Emenda nº

I!:stacemissã@ tenã0 em mã~s a Emenda nº 4 de auteria de
Vereaà0r Ivg Queir0z C$sta, é de parecer que a mesma ••••-de-
ve ser aprovada, Q0mG se eneontrm redigid$.
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-;~ dJ,~~-~~
DE VEREA~~~ DA VITORIA DE SA TO ANTÃO-.-------CAMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DEFAZENDA E ORÇAMENTO

PARECER Nº ~

Esta comissã0 tendo em mã@s a emenda nº 2 a Lei de.
Maios, para e .xereieie Qe 1961, da autoria dQ Vereaàor Ma-
neel Alencar, apresenta o seguinte parecer:

Em virtude dGS relevantes serviç0s prestados FleltilSe-
cretario da Jill'ltaMilitar deste muncnpic, propomes que seja
elevada de ~ 600,00 par a ~ 3.000,00 measaes, em vez de ~
2.000,00 cgmo pede 9 autor da emenda, a.m a emenda apresen-
tada deve ser o mesmo aprovade.

1960.
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v CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Dk VITORIA DE SA~TO AN~ÃO

COMISSAO DE FAZENDA E ORÇAMENTO'

E's·ta·~cemissãe tende em mãos·'a: eme:ndGt1 nQ 3 de amteriaGle
,Veread0r Severin@ de Queir@$ Pedr@ze, e de parecer que a. mes.

ma1 seja 'aprovada ceme se encsntra'redlgida.

•
..., , ,.

•
• o' ". ••'t t?.

cemissães; em 3 de Nevembr0 de 1960

~ of..Q..~; Re1atêr
~()1 dpc.~t:- _

cee 0 1/ ./ O

.-'...• :t • .' .
•

.: ..
. ....•. ::

. .
. . ..' '. . ..
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dor s da Vitória de Santo Rntão -- Pernatnb'1~O

m~nd aO Orç m nto p ra 1.961

Onde couber~

Os meios para manutenç-o gratuita dó Ginasl.:O'} de gosto e Escol
Tecnic de Comercio, ser-o tirados dos~2% do Imposto de Industri e Pro·
fiss"'o;

S Ia das sessôes, em~e 11 de 1.960

), '1vv~~("
Dr. Ivo Costa ~

vere dor

.: cÂ yb-vu~ 't-:" M~

evfVVOu col c.
•
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Garoara lYIunicipal de Vereadores da Vitória de Santo llntão - Psrnambu~i)

equeiro Mesa, ouvido o Plen rio. sej sne minhadó ao sr ir,-
lor do D.A.~. solicitando o im di to cumprim nto d Lei que regul quela
repartiçÃo t no qu eonerne fix çao da voLt em da nergta. ~letrica des-
Ia cidade pois a mesma vari de 160 a 200, caso que v m proporcion do 8e~

~ios prejuizos os consumidores~

Sala das s ssôes m 8-de 11 d 1.960.

Jos Gomes da Silv Sobrinho
vereador

"Copia conforme original"

Mauro Paes Barreto
secretario arquivista



Garoara. ~uniGipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernamb<1eo

•

Art.. 19." lfi.C:a1'l1 ttl.va4Q$ li par1õ1r U4 l~ 4e jMeir ••• 1.961, e.
subsidie •••• eenhere$ 5t.tu-,Pu:fCli t3'S f.iIJs'to Mu"tcipi , para cr$2.000,oo.

Art. 251- lltta el.vaçiGeenett\r. no orç •.••nto para 1.961. era
om elabor.oã., revogaGas a$ 'ispo~içôeeüm eor.tr~io.

, \')l!O~.~~.
----------'--. --"~-,---------------:Qr,JGl.'ge lI"eUcian8 de jU\}uql.tQrqu~

J!trlD 31!i9!1t~

S1fverino ãe Ql.3ir.z PtirQZo
1 ~f:Crt'ltfi~.ie

_~ . r_, ~~ ••~--

Mano.l Aleacard. Carvalh.
2118.c~tU"i.



Caroara ll'Itlnicipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernatnbt1~o

o Ã

Art. 19 •..Fie
ub 1410$ 8 S nh rit

e1 v a parUr e 1 • j eil" •• 1.961•••
b-n:.:feit... • t. !.mieipi t pua er 2.000,00.

n-to pu 1.961.Art. 2i - Dita el..ev
• elaboraç-, revo s dis

... era.
io.

icip&l ,. Ver. ore

•• n.v ••br • 1.960.
Yit ri • n Ant- I. 14 -

~, ? q I

Dr. Joraeliaiano de Albuqu.erqu.President

t

-~~,-----------------------------an e1



ANTÃO

." .
Decreta •

Emenda ao Orçamento nº
•

Art. lQ Fica aumentada a taxá. de calçamen~0 das vias publicas, .,
de ~$t00~ O ~ara' ~t;og 0f @fi; metro quaàraâ€> to
co a rilJ; tD. P

Art. 2Q Rev(i)gam-se as disposiçoes em cG>ntrariQ.

Sala das sessoes, em 14 de NQVambrG de 1960.



Decreta

Emenda ao Orçamento

lº Fica aumentada a cobrança di Imposto de Industria e Pro-
fissees, de l~ para 1,2$ da tabelá 111 no nQ 0173.

Art. 2Q Fica aumentada a corrança de Suinos, Caprinos 'e 'Lanige-
rGs, abatidos para ~~corte,de (l$ 15,00 e"(t$ 7,00' para

, "~~$20,00 e ~$10,00 respectivamente, tabela IV 0183-2.
Art. 3º'Fica cr-eada a cobrança de (ilJ 100,00 semanaes par Tarimba,

para (li corte de bovinos no 'Açougue Publico da Cidade.
Art. 4º Fica aumentada de 19,00 para ~ 50,00 p âespachQ de qual-

quer certiàãe, solicitada a Prefei~ura Hunicipa1.
Art., 5º Fica, regulamentada a cobrança de (f'$ poz caixa de to-

mate, entrada para as feiras do municipio.
Art. 6ºFFicam aumentas as cobranças da Tabela XVI nº 4110, con-

forme descrinmnação abaixe:
nº 13 aumentada de ~ 5,00 para ~ 10,00
nº 14 " n (f'$ 5,00 «(f$ 10,00'
nº 18 " "~ 5,00 n ~ 1e,00
nº 19 " "~ 5,00 ,,~ 15,00
nº 21 n n 11$ 5,00 t1 (f$ 20,00
nº 22 n n ~ 5,00 ,,~ 15,00
nº 23 n "(iY$ 5,00 n (l$ -20,00
nº 24 n "(l$ 5,00 tt tr$ 15,00
nº 27 n n (l$ 5,00 "(fi 15,00
nº 36 " n ~ 5,00 ".~ 10,00

'nº 60 " ti ~ 5,00 n tr$ 10,00
nQ 64 tt 11!lS 5,00 n (l$ 10,00
nº 69 n 11 (l$ 3,00 u (?t 5,00

Art. 7º Revogam-se as disposiçoes em contrarie.
Sala das sessees, em 14 de Novembro de 1960.

IJ./ fX'~~ !'ff'./"'1-:~/,,~/oY [;1'~6Cí;ff~J4; c6~ ()~
~~~o( e, ~~~

~~~~~ ,

~wZ~ .~~A'
'/J r çJr", I • L

~. "" a..;,1o •.•• •• J,... • Y••k.IIA1'i"M

'\
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~unicipat de Vereadores da Vitória de Santo Antão - pernatnb 'so

/'
!t.961. jc,

Pr p sm 8 um' -
e cr$3.000.00, p r' crS70000iOO 1.961.

Sal s s.

/



lintão - Pernambtl~o

• rç ment p r 1.9ól. ~ g

ci."ulL~. B. Milrt
3ub nç;. s se uint.~.

mar .:

cie 1. iiQ p.r 1.500,00
de 500,00 " 1,,000,00
, 500,00 " 1.,000JOO

ie 1000,00 " 1,,500~00

"

li

B

B

de l?~mb 3

Obrair s à~ B m cig d.
B.

32 -
'4º -

ti

1 à s s S A s, m 16. 11 1.960

r
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,Prej te nQ_l~0~3~__ .e Lei

CélmHd ~.j,unicipel de V cre edores dd Vitória de Santo Antão-Pernambuco

~~m(uOOlf«t1i1J1«~uam~til

C•• «««~roIG([

A Câmara Municipal .e Vereaeeres ia Viteria ie Santo Antãe:

Decreta.

a Uniãe
Marque

Art. 1º - Fica centemplada
B.neficiente .es Ratalhieta
•• Herval, 146 nesta ciea.a.

cem uma subvençã •• e cr$500,OO mens i ,
".e Pre.utes Agricelas. cem se.'e na rua

,Art. 22 - Esta Lei entrar em viger a partir i. 19 •• janeire ••
1••961..

Art. 3º - Revegam-se as iispesiçies em centrarie.

Sala ias eesa ••s ia Câmara Municipal •• V.re .~ras ••.Vitoria .a
10"-.-\

Sante Antãe, em 16 .enevembre •• 1.960.

Dr. Jerge Faliciane .e Albuqu.rque
Preei.ente

Sevwrine ee Queirez Peàreze
12 aecr tari.

Mane.l AIancar •• Carvalhe
29 s cretari.
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~mara r.tunlcipal de Vereadores daVltória de Santo Antão - Pernambuco

m n . para o .rç m nto p r 1,,961. )~.;

Ond ceub r:

.,
Pr p m s qu s~j. c no di

" --para &JDn[XuXur, x m nut rrç d

1 cid •..
Espirit

m nsal
~Hub rt

cr$l"000 .ooum subven,
de C mp s-



· ~mara ~UnlGipal de Vereadores da Vitória da .sentc Antão - Pernamb~cn

UIIa 8ubve ç •
pel pro!es.r
t ci4 e, 2144.

12 - ioa o sr. Prefeit. o Município
en al, 'e cr 500,00, a Escola ãe or4

Auit.ri M ri Gui .s, looaliza

ceno à.r

CUQr Muniai de Vere ores êa Vitori •• S nto Ant-o:

De~reta.

o a qUi a, irigi.
ru Vila Cenir, eA

Art. 29 sUJvenção •• que trat o arte l~, eomeç.ri a vig.rar
a p r~ir .e _ia 12 e ete bro o corrente o.

Art. 32 - P a pag ente ea e ai.na subvenção, fica e Prege!
!.autorizado a brir um créJiito eapeei 1, na importancia 4e or 4.000,00,
refereate •.os llêses de setembro ••zembro.o exercicio vigente, revegadas
as. isposiçees em contrario.



5.000',00
3•.000,00
1'.000,00
11.0°°,°0:

500,00

{\ ~ft:_~~~tt~~~~L-~~~~~5LQ20~,~00~~~~\ -u..JWl. vv· fZAAe CV\A.t ~ li~c [ro

"i.a C o, tfl

Emenda-s=:'a:oorçament para' 1'960.

8000 CAMARA MIJNICIPAL
Subsidi de 12 ,Vereadores a CR$ 5.000,00

lRepresenta"'Ç~ de 12; ttr tt CR$ 3.000',00
8Ó2D G'overn '

Viee Pre~eit~ CR$Subsidi0 d
Rep-resentaçã-e de

Subsidie- de

ti "
2Q distrito
3Q li

22 tt

3Q u

Sub Pref"eito
u. "

Rep'resentaç:ã.o ••
, fi

n

MB$SAI. CR$
ti CR~

ensaã' CR$'
n' CR$
" CR$'

" CR$
.t CRf
tt CR$

...
720.000,00
43Z•000,oo

1.152.-000',00

6.0,.000,00
36•000',00
12',000,00
12.000',00

6,000,00'
6.000,00'

Retirar do'·Or-çat;1ente
Rubrica 828 Subvençoes 8284 despesas diversas

I' enfermeira centz-a al. TuberGmlose mensa'i1 600,00
V-e10t e's' de saude End. Rurais U y•.OOO,OO

829 Assistencia SQeia~'
)

8294 Pensã:-o a Maria' Pau'Lí.na - n

838 Centribuições e aux, tt

8384 Sub, Esc. P0iitecnica Recife 11

tr Hel-ena,1Sa.nto s ntt n

855':;FomentE).ecemGJmice
855a Aluguer Séde FGlmente AgricQ'üa n

898 S-ub. Cent, e a.uxl1iQS'
~ 8984 Sub. Clube At1etico Canh~ "

CR$' 7.200,00
It ~'.,OOO\,OO~

tt' 4•.800,00'

tt' ' 6.000,00

'" 3',.600,00
J

rr 6.000,00

400,00

5'00,00
300,00.

500,00

1!.284.000,00

5'00,00 n 6. 000 , 00 ";""'/v

t0taT CR$o9. 600,00

'" 863 Se viçes" U~an@s"/\ .
cria:: ~rg~cr '"aTariG T'e-eríi~~ ~ a
funça~"de direter Padrao'Y com 6.300,00 mensal

899 Diversos
8990 AumentaTgrat, PrQm0t~r de 300,00 para r.ooo,OO CR~ 12~.000,OO

tt 2- ar, Justiça' " 1200 00 n' 1.500,00 •• ~.ooo,oo,
n Es cv , Po1. Pirituba. 300,00 u 400,00 " 4•..800 ,IDO

,,_ _ _._.J _ ___ ._ '.__ '__ ~~~_J _
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Caroara ~ ctpal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambuco

C.miasã. e'Jlcarregacia de averiguar .s ce.prevantes cit. p.jar
Executivg'réferente a. an. de 1961.

M~s õe Jlaneire aia 11 Cheque n2 42 e 4; ,
fi 347 à 362

' ,
ti 11 n " 30 11 If "
" " 11 li rI 19 11 11 " 107 \. 162 .-~.

,
t

Mês àe Fevereiro diaS Cheque nQ 4'46., li. 473 f

"" 11 11 fi 11 18 " 11 ti 517 li 541
" n 11 11 11 25 fi 11 11 7'38 a 746 \,

... ,
MGs <ie Marça di 9- 4- Cheque

.•• .~ c. 833 846nº a
11 li " 11 ff 11 11 li " g05 a 912
fi 11 ~! .: II 24,' 11 " ti '1'2'3'?- a 1247
ti 11\ '~ , '#tt, )~_._. 11

J 25 ' rI 1,1 ti" 1248 a 125') , ,
1 , ,

11 fI fi íl 28 ' 11 ti fi 17}9 a 17QO ''''c,
-,

Mês (].e Abril dia 5 CheqlJe nº 1327 a 1377

M~s àà Junhe (lia :2 Che que Rº 2309 a 23'31

M3s "-e Ju1h$ dia 5 Cheque n2 2til 4 a 2839
-

n n " /I 21 ,~ 11 11 3046 a 3056
r

1>138 e Set.ellbr~ t'liall Cheque JlQ 3692 a 3718
11 11 " fi 11 12 fi " If 371q a 3741~ ,

I

I
MAs .e Outubr. .ia 12 Che ~l.le 1\~ 4217 a 42(8

Mês de N.'ieabre cli Ia 7 Cheque aQ 4455 'a ·1'487 -,

" M's •e Dez.abr • jia27 Cheque "2, ,5403 .'5434
1
i

Viteria ie saat. Antl •• ea 24 •e Már;. •• 196a •
, I

I

d..f2- k -


