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Camara ~unjcipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão - Pernambu&o

Q Presi4ente 4 eâmar Municipal.e Ver adore da Vitoria 4e Stto
ADtão., ao uso •• suas atribuições:

Dacreta.
Art. l~ - c 'brio umcr" i 'to espe.cial na ittlportancill de sete

mil crua.ir s (er 1.000,00),.

.ri;. 2º - O e:ricD.to de que trata o arte 1º. será. d ·sünado a eus-
!~U o p ganen o um m dica cUli"t f· quisiçãoe UIl ocUlós para o fua-
~io artodo ~~o Sacretari Municipaldeste nicipio,M ~o
f BarretoJ e a ost aia do mesmo na Capital QO Estado durante ez (10) ~al. .,Art. ;v - A impartancia cima referid~ no ar~. li, ser~ ~ntra~e
ao Presidente da CâmaraMt1nicip, Qtl ao 10' secret .rio" logo entre em licen-
S. ~ menCionado fUnciortariQe

Art. 41 - Bata .c~'t~ en'tro-r" em vigor n àatA..e sua public~ão

Oâmara MUnioipal do V re"'c.orc::; 4a Vi tori •. de Santo AntiO. em B de Março ••.

•
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Vitória de Santo Antão, 28 de j,ulho. de 19'60.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
NESTA

,,-.
Veaho comunica.r a. V. J:1xcia •. a G1emai~~ereaçt~~, J

que houve equivoco de minha parte na redação do Projeto' nP '~8,
de Lei, de 5 do andante, quando deveria ser ~ 100.000,00, em
vez de as 300.000,00. ,-,--

.-.' .
Sem motivo para mais, sirvo-me da oportuni?ade

para testemunhar a V. Excia. os protestos de. elevada cons.idera-·
ção e estima. ." .•



••
. ,

DECR.ETa :

A-rt. lQ _ Fica o SI. prefeito {do Município ao, Vitória d e sant.o
Antao, a ut.or Lzano aab:rir o crédito especial c.e até

nUZENrro's E C1NOOENTA MIL mlUZRIKYB (cr!l>. 250 .000, 001-

pRra oeorreT eom raa despesas de desapropriação da pos-

-se de um terreno, loeal â zado no-r t-ráz da -nua Herrrique
'Jlias, limitando-se com'o rio ~e nertencen'te
aque La posse àfam{lia Silvério 'Dosas ('Pabú' e teT'cp,i-
ros e o domínio ao atrimônio de ~~os~a senhora do T'O_

, .sar-i o ,

Art. 2~ O Tet"eriao te:rreno destinar-se-á a construção uo DO sso
Estáaio Municipal, orsâe deverá ser eaií'icacla, em toca, '... ,sua a rea uma grano.e pra.ça Qe <i::l.espo-z-:r;Os.

Art.. )9 _ A presente Le i entrará em v í gor na ou t a ae sua pu or ica-
ção, Tevogadas as disposições em contrário.

Sala ãas-' essões, em ,)1 de lq -o ,

" ~
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, E uma necessidade para a 'saúaa :t'ísica e ment.a.L de 1[IOS-

50 povo, o aesenvol-vimenT,o dos DOSSOSdespo:Jr1LOs•0 nosso rut e aol veui

plecisando âncenttvos uo s poderes pú nl í cos , 0 pa.rt1cular uüo oaswa •

.:\"osa.r de jc.: s e ter feit.o algo nêste se t.or, muJittoa í.naa es1t.á por lt.

'Zer. O estádio do 'ldiquen é pequeno, í"al1ta-llle t.udo e a dis~áncia /

- --te sia a rázao do nao osenvol-vimento, da pouea trequê~cia aos jo-

_ gos,- A oc íüad e vitoyiense necessita sai'!' das orgia.s e !1i:rTa.S nas





Gamara ~unlclpal de Vereadores da Vitória de Santo l\ntão~ Pernambuco
Comissão de Viação e Obras Públicas

Parecer n? .__ _ _

A Comissã0 e Viaçã. e Obras Publicas, tend ~em maos • pr.j t.
ie nQ67, ie aut.ria i. n.bre veread.r dr. Iv. C.sta, pele qual s.licita um
credito je er$500000,00, para c.nstruçà.. ie uma esc.la n. Alt••• Galuch. ,
em um terren. pertencente a. sr. J.el Benici., ie parecer que. esm. te~
~a sua v.taçã. adia.a, at. que. F.der Legislativ. c.nsulte • referi.. sr.
se fetiv&laente censente .ita censtruçae , .u se pret n.e venier • mesa. -••
Municipi ••

Sala •.s C.misses, em 10 .e 10 .e 1.960.

/ff1~~dHc}: Relater
An~.ni. Siê::iCi. de L.rena~qd4 ~Ç1 rzI,r .det,.
~guel Ferreira .a Silva .

.,"
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CAMARA W~NICIPAL DE VEHEADORES DA VITORIA DE SANTO ANTÃO

COMISSÃO DE FAZENDA E ORÇ~MgNTO.

Parecer ao Pr~jeto de Lei nº -1Q

• N _~sta comlssao tendo em maas um prGje'~ de Lei que tomeu
o mumero 70, da autoria d$ Vereador Miguel Ferreira da Silva,
e uma petição do Pastor Alcides Barbosa de Araujo, nG mesm0
senti de , apresenta a seguinte Parecer:

Seja cencedid@ ao In.stituto Evangelice de .t!idueação,l(!)ca-
1isad$ no Jardim são Joao Batista, nesta cidade, a quantia de
CR$4.000,00 measat s a partir do 1º de J-aneir0 de 1961, e de
acordo com a emenda apresentada, seja o mesmo aprovado,

Sala das C0miss0es, em 13 de Outubro de 1960.

do.. ~ , Re1at0r

'.
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- CAMARA MUNiCIPAL Df!: Vl:!:H1l:ADOHEI:>DA VI'fUHIA Dj~ SAN'l'O ANTÃO

COHISSÃO DE FAL::;l:!:NDAE OHÇAMl:!:NTO

Parecer ao prejeto de Lei nº -21
~l:!:sta c@missao tarldo em maos b projeto de Lei nº 67, da

autoria de Vereacil0rIv() Queirez, acompanhado dG Parecer da a.-
missãG. de ViaçãG e Obras Publicas, v0ta favoravel ao mesm0 pare-
cer, em virtude de acha-le just@.
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Pareaer ~G pr@jete de Lei nº ~

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA VITORIA DE SANTO ANTÃO

COMISSÃO DE FAZENDA E ORÇA..MENTO

/-

Esta c0missã@ tenda em mãês 8 ppGjeto de Lei da autoria do
Vereador Ivo Queirez Costa,' e> qual desaprGpria um terrem.. para a
construção do Estadi(i)Municipal a.Wresenta e seguinte parecer:

Apesar de ser uma ideia leuvavel· achamos C0lí1:, 'tiente e SG)-

licitamos que seja IlGmeaQa uma cemissãe de veread0res para ".r um.
entehdimente C0ID as ~artes que estão de passe do menci0mada terre-
nG, para que a desapropriaçã~ seja feita em carater amigavel e o
total exato da mesma, em cruzeiros.

Sala das c~missees, em t~ de ~ de 1960.

~ ~11!l~ de- ~",' Relator.~/t~jr~~ ~~ h._),/;~q~ ~P[ dit J;ko-&P'VW; ,
\

I.
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pitnara ~unlelpal de Vereadorj!s da VitórIa de Santo Antão- Pernambueo

muHm«G«MI:,a:«::<K~ftmlS{mRJIemc
fH~ii···--·_----_··_----------

i. L.i

A 8âmar. Municipal •• V.r •••• r.s .a Vitoria •• Sante Antã.:

Decr ta ..

Art. 1º - Fic& elev.a a Subvençã0 d. Cslrgiu Ness~ S~nhera d~
~raç~ ie cr$750,OO, p~. cr$1.500,OO,

~:'rt. 22 - AS ti.sp~sa.s para. ec.rrt~r com _ rcfert •• ' z.ü.mentosera -
inclui.. _ v.rba Subvonç~.s ~ Auxilios..~

,( !

1 ~

1 I
I

_ Art.. 3º - ~st. Lei .ntrar .mvigor a partir ie Janeiro •• 1.961
r voga.as as tiisposiç••s em c.ntrario.

S.lll. ds.~ sess.ss C!!, CÂ.i!laI'L Murücipa1 e > V.r •••• r.s tiaViteria .0
!
I S nt. Antã •.• em 16 '•• nevembro .e 1.960.
i

I,

Dr. Jurge Fe1ici~n 8 •• Albuquerqu
1 Presiuente
1
I

Sev.rlne ie Queiroz Pe.r.zo
1 Q s.cr tuio

" .t.: Mano.l Alencar j~ Carvalho
22 secr.tarie



Gatnara NIunleipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão- Pernambueo
Comissão de Viação e Obras Públicas~-~--~--~-----
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Decreta.

Art. lº - Fica e Chefe d Peàer Executiv& Municipal auterizade a
cene ••• r aoe iuncienari.s do muní.cí.páe, a.tivos e. inatives e em disponibi-
lida.e, uma gratificação intitul~da de Abeno à. Natal.

,Art. 2º - O Abono .0 Natal .e que trata. arte 12, ser. nas mesm
~as properçêes do concedi.o em 1~959.

•

, ..Art. 3º - O Ab.no à. Natal ••V81'1t sar p.g~ at. o dia 24 de .ezo!!!
~rD .0 c,rrente aRO, ficans@ e Chefe do Peder Executivo igualmente a.tori,.!aàe a solicitar e n.cessario cr••ite, para. ocorrer cem as. aesp aas de.-

ta a presente Lei.
Art. 42 - A concessão da gratificaqão ãe Abono à. Natal,

se-a, a. t••os os diaristas qu nãe SQ 6lnquairar no 1º, na. base d.
J:!reàS fiill.r~dt que t,nnam foi te ou ·venham fazer j~s àurante (J môs
novembro •• 1.960,

Art. 5º' - Esta. Lei entrjlr;Ã.m vigor data .0 sua publicação t revo-

extenãer-
50% sê-

à.

ga.as as ãisp siçô.s em contrari9.
Sala i •.s ~essô.s àa Câmara Municipal ele Vere=..ores ••.Vit ri •• S~.nto -
Antã •• em 16· •• novembre •• 1.960

Dr. Jorge Feliciano .e Albuqu rqaa
Presiàente

.•fi

c· Severine i. Qu irez P••rezo
1 º secretario

Mane.l Alencar ie Carva.lhç
2Q secretarie


