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'9945
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Na
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,Total

Trans'p6rte '

CONSTRUÇ_l�9 1?- CONSERV t\ÇA1) DE PROPRIOS
"

'PUBLICOS EM GERAL
\".

Matéria} permanente
.. Pará serviço de proprios municipais
Material de consumo

Para-serviços de proprios _!;Iunicipais.
, ,

lLUMIN:\ÇAU ,PUBLICA
Despesas 'rdive_�sas '�
Iluminação 'publicá da, cidade e da vila de"Tl'l'1'! Barras

, Ellergia :;�al'a motores, 'reparos de instala�es e outras

de�0esas
'

I

5,000,00
:.!o.ooo,oo

�"'.,'
" w

1.800,00 600,00 2,400,00
�

�

I

300,00 �.923,60 ..,4.223,60 -

1.220,00- 1.220,00

DLVERSOS
'Despesas Diyersas
Parei aplicação especial em beneficio de ordem rural
consoante 'o disposto ,no art. 15 .§ 4. da":: Constituição,
Federal, na construção e conservaçâo de rodovias .

Aplicação da taxa rodoviária

Encargos diversos
PE::;SOAL INA.TIVO

Pessoal fixo
A pose II tados
INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E'RESTITU1ÇÕES
Despesas diversas
Restituições de impostos e taxal3,Qe -exercicios encera-
dos.

.

\ ,"

4,740,0.0 1.580;00 6,320,00

ENCARGOS TRANSlTORIOS
Pessoaf fixo
Para subetituição de Iuncionarios e extranumerarios li:
cenciados
Pessoal variavel

. Para admissão de extrauumerarios
.Despesas diversas

'to
v,

Const.rução de pl'f�dios escolares e aquisição"""hos
tivos terrenos

Construção de casas populares
Salario família'
PREMIOS O'E SEGURO E. INDENIZAÇÃO

ACIDENTES

/ 2.000,00-
350,00 250,UO

respe-
4,362,00

POR
6,660,00 2.520,00

2.000,00
600,00

4,362;00

9,180,00

','

"

Despesas' dive;sas

I Seguro contra acidentes 110 trabalho C', •

,S-.égyro de Q,ebs moveis e imovt'i,,_
-

.

I
SUBVENÇOES, CONTRIBUIÇOES E A UXILIOS -

Despesàs diversas". '

I
Contribuições a institutos de aposentadorias E �.A. e

S.Ev S.I.· .

Emolumentos ou custas Oficial Eegistro Clvjl.e Juiz
.

Subvenções consedidas por lei a diversas instituições
Auxilio á "Associação pró Ginasio de Canoinhes"
Auxilio á Associação dos Ex-Combatentes do 'Brasil
Secção de Santa Catarina

.

- ,

.!.
->.

DIVERSOS, "

Despesas diversas ""

,I Aluguel pr.ejiQ_s: i�lt,endencias, cadeias. correios e

I Despesas Imprevistas I

Pensão a' Iamilia de 'Alinor V. Corte
,

.

Pensão a Agusto Gaissler 7

Pensão 14" Agostinho Teixeira de Lima
Pensão a João 'Florentino de Souza

DesI}e.sa_s policiais e Judiciarias
Aquisição de placas "-

Créditos Especiais
Amortização .da divida Flutuante ,.

Despesa oriunda aquisição caminhonete

2.677.30
.441,4q

.
;j .

,;" fI) r

2677.30
880,80

5.126,80',�3.606,90 ; L519,90

5.000,00
20.000,00

telefones
.�

10.--'

370,00 125.,00' c 495,00 .

876,50 11.614,80 12·191,30
1.500,00 -500,00 2,oob,00
).500,00 500,00 2.000,00
] 500,00 _500,00, 21>oo,O'Q
1500.00 ,( '500,00 2.000,00'

386,00 .. 104,00 490,00

262,750,90 172.23i,50 434.988,4'0
68.000,00 68,000,00

.262.750,90 240.237,50' 5,,2.988,40-
109.100,4,0 . 11,823,60 120.924,00
371.851,30

'

252.061,10 623.912,4'0
179.119,00

22.199,00 8u0:031,40
2.409,70

109.515,70
42,20

25.255:60

•

Restos a pagar de 1950
/o'! ". SOMA

Saldo para maio
.

Saldos disponiveis
Na Tesouraria
No Banco Nacional do Comercio
No Banco "Inco"-
Na Caixa Economica. Federal

Hésponsaveis
,NdS Intendencias

Estado de Santa Catarina

.Despe�a co� aJustiça Eleitoral

FUNDO..; VINCULADOS
Banco Nacional do Cóméréio lS.891,l0.,
Caixa Econornic�

.

\ 5Õ2,20

'I
*. 14.393,30

�19 696,80 179.119,00
ALBINO It.,BUDANT

-; Contador v

BENEDITO TERÉZIO DE CARVALHO JUNIOR
Prefeito

Malhas 'de"

,(riacão "'Estrela do Sul
, .

Galos combaten.tes
Propriedade:

"

PEDRO PAULO PORTES _

� �

Canoinhas - Santa t:atari�a
Com 35 anos de exper'iencia em

brigas de galos, oferece de sua criação,
galos, frangos, frangas e ovos para
, \.

mcubação. 'Preços modicos coriL>. as

,melhores garantias p�ossive:i,s feitos, d'e J,
acordo com o pediuo. 16·P

, .

os ·ultinio�. modelos da mais
I

fina lã, sempre nn 9 P

Casa Erlita�

"Tem bom go-st,o?
Tom� Café

�",.

"Relatório da t
{

continuação do numero anterior
'"

-'

B� A.
.

se encontra esta comissão Estadual, com um pequeno saldo em

caixa e sobrecarregada de dividas, deve-se, sem dúvida, á círcuns-.
tância de adrníriistração anterior haver malbaratado as dotações
destinadas ás comissões municipais, conforme salienteí mo capituã
lo' precedente Se computarmos as dotações recebida! pela comis
são Estadual dé'sde novembro <de 1950,' data- -em que. fonam sus-'
pensas as remessas de verbas para ° interior, ternos um total de.

·e1_:$ 1.441,754,70 aplicados 'quase que íntetrafúente nesta Capital;
É -estmho que apezar dessa, Iargueza..de, verbas ainda tenha �>
L, ,:8, A. uma divida a saldar. de, cerca -de ér$�oo,ooo,oo, só em

Florianópolis. ,-.
. .

""
.

-Os gastos, a .cles;t;ei.to de
.

nem sempre; .eorresponderem á,,:
finalidades da L. B. "A: (ámpàro ã materriiclarlê' é inf�nclli),.,.poi��
a�é aéreos .clubes e

�e.n..

tros cult�r�is
.

re.Gebi?rr-rÓ, ,auxi.l.iO.,...;�.,..".;�,..
n

..

·

.•"".ã..

'.?é'". S.'.•...
e

...
-

..

II
cI�cuns;revIam, nunca�,aos� respectivos' d_l:lode�Imo,s. l:'J!;;JI »: gj� rJ

O quadro abaixo "põe em relêvo 8- posição, das' verbãs dês- 'A

tinadas as despesas da Divisão Administrativa e cujos duodéci
mos não foram respeitados:

-<

Alínea N.:
'\ierba

Imp gasta
Duodécimo nos meses

anual: de [an., tev.
e março:

.

1.20J ,968,00 . 100.164,00 208.430,901
(2 meses)

'��60,00ô--;00 5.0'00,00 64.133,90
20.000,00 1.666,70 9.715,50
15.::>00,00 1.250,00 .

6.450,00

15.500,0'0 1.291,70 -16.�50,oô'
....,,_

,�
....

-

t .'"

3.000,00 250,00 -1.7 ,'618 ,00
j" 40,000,00 3.3.33,30 .,,; ,40\242,00

521 - Pessoal efetivo

522
523
525

.� 527

528

535

- Pessoal variável
-- Ajuda de custo
.;- Divulgação �.

-- Conservação e

reparos
- Manutenção � de

veículos /
�

.

- Transportes

7

Como se verifica .,.pelo quadro
-c;

aci�a, h�u�e c�;o�' em que" !

se gastaram em tres meses as verbas destinadas a um ano. 'Ou':./
trossim, é\_ curioso :qtle se haja despendido .cr$.J 7;618,00 com

"manu!enção de veiculo", quando, esta Comíssãrr'Central não pos
sue veiculo algum, não obstante figurar êsse -titulo no Balanço
anexo pelo volor de Cr'$ 45.000;00. Segundo averiguei, havia,' na

,
verdade, um automóvel de propriedade da :Comissão Estadual e

de, uso do Sr. Presidente. Esse veiculo, porem; foi vendido por,
Cr$ 40,000,00 (não se sabe em que data, visto não existir 'no'

arquivo qualquer documento comprovativo dessa tr�nsação) e o

dinheiro depositado em uma conta especial no Banco NacionaÍ
'do comercio, para' compra de um outro' carro 'em' oportuna, Dês
se· deposito -foí tr�nsferiçJa, J5ara a caíxs; a importancia de •..

Cr$ 37.288,50, a titulo de suprimento, ficando ·no Banco ° saldo
de .cr$ 2,711,50. Apesar dessa operação ter sido feita há varios
meses, não se deu baixa do veiculo, Ó qual .-:continua figurando
nos balançcs..como se existisse. ;?'

,

.

Outra írregularídade que merece ser 'consignada .é o des-
VIO de verbas para entidades estranhas ao quadro das institui
ções favorecidas pela L. B. A com dotações fixas, embora se

. trate, quase todas, de entidades, beneficentes.

Nome da entídade : ,

Importân
cia

Paga:

. ,

I Importância .

IOrça mentada

.1
60.000,00

Congregação Nossa Senhora do Bom
Conselho
Asilo de Órfãs
'Associação Pão dos P06res
Centro Social Sõela Maris ' .

Sociedade de Bssistencia aos Lazaros
Igreja Nossa Senhora de Fatim.J

Çaix& de Esmola:.;
.

.

Aéreo._Club de Fl.orianopolis
'.

Escola dominiC'al Presbiteriana
Associação Pobres de Barreiros
CentrQ Cul�ural A. Guimarães
D<aniel Hostin (bispo) Lages
Grupo E;scolar de Arrozeiras
Padre Rodolfo Machado
Sociedade Amparo 80S tuberc�losos
Caixa de esmolas Indigentes Florfàno-
polis

-

Igreja Barreiros
Natal dos Pobres
Sinos de Natal
Natal dos Cegos

"
TOTAL

:5,500,00
26,000,00

2.100,00
1.100,00
5.000�00

�. '500,00
10.000,00

1.200,00
1.700,00

500,00
1,000,00

50,000,00
9.000,00

� 500,00
5.000,00

"

"

120.000,00

-' 18.000,00,

10,Qoo,00
100,00

2,000,0(,)
12000,00
2 ..000,00

145.200,00
----------�'-----�----�--------�----------�---------

• I

Na relação acima figuram a "Caixa de Esmolas Indictentes
d FI' l' '" "r<' b

e. onan9p,0 IS e .....alx.a de EsmoIas", eom um auxilio de
Cr$ 10.'000,�0 I"l3,ra cad>a uma. Verifiquei, todavia,' tratar-sp de
nma so entIrl,ade,. e, seg.�ndo de�laração> categooca1 QO presidente
da mesma, so fOI, recebIda pela, 'Caixa' a importância de .. , .

Cr$ 10,900,00. Ha pof�m, dois documentos,- um de-6--de junbo
.de 1950 e outro de 22 de �etembro do mesmd ano. O primeiro
é. um lançamento do. che9ue ti, 127,879, de. Cr$ 10,000,00, em}.,
tIdo a favor �o refe�'Ido tItular e ° outro ,é um recibo assiQado
pelo. mesmo tItular e entrado po;:. caixa na data da assinatul a.

Consult�do a respei�o,· esclareceu o presid�nte daquela entidad�
que o I e�lbo de. 2� de setembro se refere ao pag�mento por
cheque fl"Ito em' Junho elo mesmo ano, Verificando os documen
tos, constate!. efe.tivamente, que arpbds dizem" respeito ao paga-

" continua "'110 proxúno nUl1lero
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,:�p�.E L (J S· !:."��:'R ;�:"

�' �11éJj D. <D�e li' -�, �'.I'�,- Cpncorrênci!'
, ó!

.

'"
"v

.,., �.53 : "" =i�� ..

''''' parã a execuçao dos""'ser·:,
,," ANIVERSARIAM-�E .�. pia 2�:,' o jõverh Bonif:cio viços de planta cabastral ........ _ta>'·""f"·.......

<Hoje: o"'rpenino Ailton, .filhÓ ''''Joscé Gallotti.-Dna. IVla�ia,.ces�o-<;, e projéto� �.� �esenypivi.. �

,O.O'·ve/t.-er'.:�,·�.n�h.'.·O;' -
. t'

'\'I; •

�"J
Ircio sr. Orlando Ostert, re�H:?en-''''''.li� do sr

.. Norberto ·Eledler" o, " mente urDanastlco da 'd;"'; - .'�,

D
..D.I_I.·".I,p·"a."4' :

...., ...
'

..

f

.....
'I ;to'"

. ,te eih C�ritib�; <a, �jma.···e sr�. Ir_l�'nfu� !ayne Wj:-s�.< de Mar- 'cidade'" de Cá'Lolnhas .. ,,<

IlJ _,pna�na, esposa do sr. Pastor'" cilio DIas; o sr. Alfredo Mayer " •
.. "

Gebrg Wége_r; '8 menina NÜaa,. Segundo..
'c

'" �!. � ri �"'. D�c,?rdem do �enhór ....Pl'efelt�,
'

t;\,� Artigo 2�.-,... A despesa previ��. filha do
. .sr. Walfrído, Gónçalves, D·e 25', "t "L'd '>" • ,":�. Municipal fil",de; acordo com "'a Lei 'LEI N° 12�

<ti. I)' D' _ , .

�

'; .
.

la
.'

a sr �. e a a o ]0- tio 128; de .16- 1-.1951, torno-pu- A uteríâa o Executivó;'a con- 'no attigÓ 1 o correrá por· cont�F,<\_man,ha: 'Q sr: Jacób Seleme; vem Rub�ns, FIlhos do �r; AI-
"," blicó- achas-se âberta "Ílea-ta Secre- thtar a confecção doa planta ca; do credito �spedal;li a ser', aber7a" �rta�", rrac�ldá·:F��f!lll,� .. <:1.0 fr·.f !redo �tulzer; �

.

sr. ,Fr&.pscis.co· tinia; pelo. prazo d� IS (quinze) .dasti aI da cidade e dá outras ...
to opotwnalI!ente. ",J,�,",Cll�to de�LlIpali.a"mentp,a Iva- ,Aug�stl11, de RI? das Pedras, .0", dias contados desta ââta, concor- providencíasw .

•

"

.'{" ·A.rtigo' 3� - Esta Lei entra .em�; fIlha, do �r. ,�l.rv.en�J::, q. ;J;le meruno, I�a?, .fllho ,.d<,J sr, MI- reuciã .puhlica para á execução : Benedito Terezio de Carvalho' vlgc;?,r' na data de sua publica-
\<. �lma; o .memne,» He1cH.').;. Héros, gueJ Dernidíuk, r.esldent� "em dos serviços de planta cadastral Juniois Prefeito Municipal de

..".ção revog�d�s.; as dispúsí�õesfllpo do � sr. Brasil, Fagundes; ..:::; Apuc�rana; a menJ�a Mar ia- da
e projeto de .desenvolvimento da. Canoírrhas, faz saber que a Cit- em �on�rarlO.

"

,. .� p

,

0"5r. Jacó Trernl. ". '/:' buz fllha do sr. Fehx da Costa
., cidade de' Caubiuhuí'. ;

"" mara- Municipal decretou e eu ,,�lefelt'y'r:: M�mclpaI, de Ca-

",,,,OJa ,23: o menino Àlir'iô,/ fi-
..

' G?mes, de 'r"res ,�a:ras. ih
;�

•......Qs preteiide(�es ao serviço de- sanciono', o .seguínte.,
<

,,<C • !,?-olOha.s, _�!i'6 I�� Julho d� 1951.
".r.Iho 'do-sr.' Antonio Dias: a ex- ,l'pIa 26.: o sr. Rogério �1�rques, ·;';;v.�rão apre('jellta�;, suas propostas " Artigo 10 '';'' Fica o Senhor Aljl edo) O. Garcinao

ma. sra, Dna.' Rosa, esposa do su� 'delega�o de P?'.lIC18" em' á rnünicjpalidade," em envelopes "Prefeito "'lV[unicit.aI autorizad� a
. Secretariost. Ithass Seleme; as "meninas" Eapandu�a. ·i." � Iechados e lacrados, .satisfazendo coutratar a' cÇ/nfecção da planta K�" ,,-LEI N.?,,,132 (' >

Ar�ete, f�lha do �r. Jõ'vlno SchTn!'" Dia 27: o jovem Erside� fj'i�o{1 �os "Se'guiutes:' c _�':é>i .' 0 cadastral e projetós de d�sen-·. t' Fixa as Jaxjls e custas jydicil:i--dler; Clea Dems�, filha do sr. l do sr. Jacc,b Trf>ml; o sr. Ans: i'i 1) prova., de s�r o proponente vaivimefita urbanístico da dda- árias e emolumentos "-

Emílio Lemke; Maria' da Luz., tides G'lfebert, de Rio da 'Ún":.J ./Engenheiro' formado p0l' escola, de, cum'::flrma ,êspecia}izac;ta. .

O Prefeito Mun�c�paI de GafÍlha do sr., Lu;ovlco Pacheco' tei"Tres' Barras. .

c

"Olicial �u, recunhecida pelo Go- ArtigO' 20 _ Para êsse- fiJD 3-
.

noinhas faz sa12'€r .qu�:acCama-,

e Nancy, fIlha do' sr.. Leonel A todos nossos sinceu)s pa- vemu Federal.
, r;.brirâ concorrência publica 'p'ara' ra Municipal de,c'r�1fou e eu san:Barcelos. " rabens.

'

. ,iS,� 2) quitação militari!!tuI escolar ápresentação de pr'õposfà''s de o/i dono o �égtiinte:
'"

. .

''''>' '*'" ,do pl'opoueilte. contràtos, com aiS neeessaria�\ . ArtigoJ?!o,,';..,.PaI\a,7às cobran-
.

�

3)' certidões negativfls de cle- c1l;lUsulas"trn que serão espec_i- ç�s das taxas' e.cust.a� j.udi;iá�, i0Teatro :,.;
;',<1 Jornalista bitus dó� pWpClllente perante as

_ ficadas as ca'ract.eristicas 'e COFl- nas e emolumenstos, atnbUldas
Por um grup'O de < a'madores,

" )Tazeudas f�deral, Estadual e $iJç.ges de execução dos serviços: ao Muni�ipio,. {ica adotada à' se-

l1! 'dó � S�milJario" de São Leopoldo, A!bino' Bud'ant
�

(', MuuiciQal.
.

_
,

,,�
. l' Artigo� 3° - l�.s· serviços de 1 guinte t�bela.:'

.'

Ifio Grande" do Súl, será levado' C d d
. "d'" d'

. 4) prova de hayer, o propo- niveldmento devel:ão coinddiL é'. 1) Entrada de r�quenmento
.

_ e�ca, o a amIza. e 0S {I!J.e....>.neIlLe;"�depositado. �na l'e.soúraría' con_1 o' levarit,'âmento 'Já proce-�+CL$ ,.,,�.. 5;,OOJ..'., �

, " .:a efeito, h,·.je, ás ,20 horas,egran. lhe sao caros do amor tl Gal'l '0
.

" ,. ,'. ,"::?ii,
"

_

,;":-
_.

l\1ullicipal,.á titlÍlo de caução, a d'l'r'o pal'a o serviço ctt Ag.ua e
....

2),.... .l��.1.v. ará. de, h,�cen,.,ça Cr$.l
...

0,00. de noit�d'8 ,T,eatraf, no predi'tl da nho de sua Idosa rnae vera tnllls / é
,

"
� ,

_

. .' l';.
.

.. '
.

.

:;.. importallcíl:l de .Cr$ 2.000,00 (pois Esgoto, deco,rrente de cúntf'ato'" �r -. '�'\:pro.�vaç�o de "pla.n,.. tas,,,..
. antiga Escola Evangdieat "" � COI rer malA

..
um fino d� sua ..,gIS- '1""')' C $ O

�." '., .

d' 24d �.
-

"b ,nllCluzellOS, ." "fassmado·peloEstáducomafir-.'.f' 1,,00 ". ',,',i;
.•

��
Uma (las�'p�ças a' se.r �ncenada, ,tenCla, .

Ia
'.

!.! corrente! o a _o

5) dl;;cl'ilflina,çãó., ( minuciosa ,.ft ma Saturri.ino de Brito. 4) Termo de transferencia de
tem o titulo de «Mattires da negada Jo:nahsta s.r. Albmo �"""do,; serviços, a serem",exêcutado$ 'Artigo 40 _ E�ta lei e'ntra ero' dominio.util Cr$10,nO

.'-:"'"

Guanabara », sendo é �Itameílte Bud�nt duetor do lorna! «Barn:� com""tudus us seus caraeteristicos vigor na 'Elata da sua publica:-, 5) . Certidão ne,ga,tíva por re-
h· t'

,.

1" .;> • t" t
�

.

ga- '\ erde.})
d' I

'. ,. .[ '" oc· ,,,,"
t 'C $ 500

'" f�"IS onca, e re IglOsa, POIS 1'8 a·se
,

'

.,
e 01'( em ,teclIlC!!. . -# _

< ção, revoga.das· as. disposições guer�n e r , -i-
..

',.' ..da ·i per,seguição aos hugemot.tes, f
... Ao senhor Albino. "OS nQssos

..

6) Prazo para o .inicio e con- em-'contrario: l' I;;' (6) Busca Ror ,lino Cr$ 2,00..
, .1)o::t,pmJ3o:de,;.Njcolau,:d�t'Yille��· cQmprimenlos, �.éDrn votos'l1ide fe- cl1.l�ão dos serviços. c.

'

Pr�feitlil'a Municipal de Ca-,)'''' 7) - Carta de aforamento ou.5;

ga�non
.

k

'C� -Jicidades. < *" �. ""

."

,,.
'" 7) Preço, isqladamelíte, dos ser� noinhCl�: 16 de Julh·u de. 195L ..

nova via Cr$ 10,00 '.
�

.1 :ii;,.; , '1
�, / �vjçu::, de plauta cadastral e ,projé- ,;A./.ti-t:a..u �.:" .G.uYcintto ,"'

8) .. ICertidão de docume�.to�,��������,,�.�.�����.��.��,..�- to de deseuvolvírnento, <urbanis-
c. Sécre'tano , ,#'por fo.ha CJ$,5,00. .

����C·�O··"�'$N"'�'��'U--�}l'E����'T ·tico. como.itambem fÓI:mas do
,.

,Artjgo2°-ÉstaL�lentraem,.'" > ,"- •

-. '. '",
• \ pagam�Jjto. l !" '" '. LEI N�l::W,t ., vigo alo de janeiro de '1952,'

,
.' -' � 3) Declal'àção "expressa de su-' O Prefeitci"'lVIuni'cipar�d� 'Ca- revogadas as disposições em

1"'" L';'U'RO CO-R'TE"
�

"'. jeitar-�'&, u pruponente, &.'aprovei· noinhas, faz saber'que.'s,·.Câma- contrario. ,,', -

_ ,.,_-,; ,., ..fi' .

.

tem... o ,nrdier... de, comnaar OJ' t'
.

'1' I," do p'o"sl'v'e'l os
�

-

.

-Pref'''1'tura Munl'cl'p''aI de PIaw '1".. 8n, lia me( H 1.. s· , ra. MUÇlcipal ç!eGr'eta e "eu s<!a-' .'.,� .
.

'-' -

� p.CJrentu e- amigOO'J'. de J'uiJ. �pal.j-
.

.�.·;t"ra'ball-ios· prelirBlnares do levan- y. nOÍl1has, 16 de J'ulh� de 19tH. i
,

(ii
'/, r: ciono O 'seg.uinte "

" '_i_/ .

<>:. ·g::.J_ge'nor Oiéira_. GÔfte"".:·' iallJeuto ,pa. pJanta cadastral, 'Artigo l°. - A rec�ita 'dos ce-
" Allrerio, O. Oarcinri(r

•
F da cidade pro'cedidos pela ETUr:·e miterios' obedecerá a seguinte ti> ",,'

"

Secretário",
,,(EllIprêsa de Tipografia, UI'ba�Jis- classificação:· ; ';LEI N. 133 ''Ç_:: nlo e C.onstl'uçãoY; erniÇ dti_(_fl pri- ... a) no' cem·l·te' 1"1'0" 'desta cidade iL_'IF -

;-

Fixa as taxàs de fiscalisação "'

� mento a "conü'àlo firmado com .., "Senultamehto de adultos Cr$G A d L' d 1:1 ... e serviço,s div.,.. e.'f.s.ros.. .'

�\
.o uverno I) L-..stà· o. 20,00 me.no'res áté 15 ':

anos - ,

Os conCOI'I'�'I;tes que não tiv!l- Cr$ 10,00 "l' O Prefeito M�nicipai de çã-
rem .s�as pro�ostaAs ",��eitas: ' le:" b) nos demais cemitérios ,noinhas, faz· �aber .qué_ a ,Çâ-
valltarao a

.

ltnpOl'tancl8 causaHla- Sepun�mentQ de 'AduJto::i Cr$- mara Municipal' rle,creta- e ·�u
da Ila Tesull1'1:II'ia M.ullicipal, de- 10,00' m�i:lOres até 15 al�OS Cr$,- sanciono oJseguinte:.
ve!'ído,�o veifcedor,:assin·ar'lio,.. c(),n. 800.'� ;"'�� ",,�' , .AiUgo 1° -:-- Para"'a eobran-

·'trato para execução dos' servjços, �C) exumação; """
.� ça' das taxas de .fiscalização ,e ".•

contrato ess� ,que espicificará as En)' qualquer oemitério Cr$ 20,00
- serviços) "atribuídas' . ap rqu'nici-�

garantias' recípJlGfas��" B?' dr�end� de"'j�tZig,o perpé.�u?: "PIe'ol' ,fica adot3da a se�dfifj;e ta-,..,.; A, M unicip'àlidasle, atendendo Emrcemltenos .lTI",UlllClpals por b,. Ji. ,

." /,
.

_c...
'

.

'. '1:
.

a08 �interêsse!L coletivos, reflerva- mt2 Cr$ 60,00 ,.". .'

"'� '. a) -;;-- Afe\l�aol;;, de ",_�.ala�as ,J
se :o direito dé'" não.,; aceitar ne- Arti,go. 2� . Éstá Lti �ntra pessos ,e rne�ldas: ,,'.

.

llbuma das ,propostas apl'esen'ta- em vigor a 'I° :âe janeiro., de N p0r. cas� ",come{rc1al Cr$. 30,00"
das,desde que as�jm entenda �Oll- 1952:l'evogadas as ",dispos,içcrés por arQ1J1�em ,Crt,35,no-"venie7Ite... "".

em ct>ntrário.,' .

," '. por açoug�e� ,', CES .35,00,�,
_

E pa�a" que chegu.e ao cünhe- Prefeittu''a "Municimrl 'de .Ga- b) _::. AlInhamento e nl'Ve'la-'"
:'" c}mento de t(J�os,. passo �o pre� l{Óinhas, i6 de j ulh� d� 1951. me.nto

r ,_. � .
. sellte, que sera' fIxado no local

.:.'P..Líredo O. <.iaréindo"" < p�ra construçaQ de cas?s Tut'Q�'cl'o costume ,.8' publ'ieado por dU[js 't,
'S" <,'" . "

/, OLl·�cerca.s Cr$ 15,00,
�! vezes 110 íornal "Correio de N (,r- ;I;

, eCl.e LallO

'?, /' ""no' cjmitério [ C,r$ 10,.00, 'to

te", que publica o expedielltQ da
� ·t� .c' � 'c)�""':'" Numeração

"

"...
LEI N° 131"" ..'Prefeitura.';!! ," ,.'" "

'

de pr8dios. _,.. Cr$ 10,00;_,$Os Dadu e pa�sado nesta cidade
k

'

Aut?riza' a aquisiç.ã() d� �m.a ,d� cafr9�as " . Çr$ 5,00;
.

de
.

Canoinhas, .aos 17,)1 çle inlho , motol1lvdadúra d� tIpo, me�lO. de réboques de call1i;- i

,de 1951: Eu ,AIfr�do .Gar"cindo, Benedito Terezio de Carvalho .
nhão, ;\

. tCr$ 20,00
SecretárÍo o escrevi e subsGrevo. J.unior,. Prefeito MU.l).. i�ipaI de Paragt:afo Único

..�.... ';.' QU?
..

lYlu.""
° .S,E·OR' ]!:TARIO' '.� ,..... l)!).;.' - �'" "

.�
.. C'.õlnoinhas, faz saber,. que a Câ-". urr. mesmo est§lbelecIm,ento pes-

. A1FREDO 'GARCINDO. mara�Munícipal df'cieCou e eu suiJ' mais de uma balansa (lU

-" '.

'-

sanciono '0 seguinte. medida paga,rá, . d� cada, mais,
B,a n I a ncéte, d a Artigo l° - Fica o Senhor'. P'$ 2,0,00 (yinte" cruzeir?:';l:,' w

", Festa 'escolar' "'eni' Salto Prefeito J.\IfunicipaI autorizado a lt� rtI?O 2° ......,. Ésta. leI. en"tral
.

. . abrir cOD,corrêncÍa publica para' '�rr;: vIgor a L, de J�ne,H:,s:, _de,
o

ti· 'd'L.Aglfa Verde. em 1-7-1951
a aquisição "de uma motonive- iJ.9;:,2" re�9�:rd�s ·as dISposl,<..'oes.

AR RE'Cj\DAÇÃO 'Cc$ 5.754.20 ladora �de .tjpo médio.
c

elP co;rtr,rtrlGl.!li !l" "6.�

'�PAGAME�TOS
I

'Cr$' _?_488,50� Paragràfo\Unico: _ O edital bE-prefpitura �unicipal: de Ca,-
j, SALDO LIQUIDO �Cr$ 3.265,70 de concorrência espe.cificará as p'<?Jnhas, ·16 julho de 1951."",.

r

ASS:y;:VIC&NTE NOVASKI '" caràct�risticas"15rincipa.is da mb� c,;!; " Âlfr�do Garrind.o
.; : ,PRESIDENTE' .

"

tonivelad�ra. �
< �,

•

< J. ��\�0retárío.

'.
e

.Noemia· 93. eôrte

�-

!o

para lom'q.rem' parte nO.) je'J'tejOJ' de 'J'ua..f
'

1

."

t, . ,EOP.ÁS. DE PR,�lTÀ' ';c 'l ';_".
a realizar-J'Ê no dia. 24 do ;.c'órrente mêJ'

, 'e::

De�"orq�in da Dir�to'ria fénho �"honra
'

de <<;.on
.,�J,d?r as .sócias pesta �(J�i�9ade", bem.' como '1 �l).:s,:

SJ)ClOS dp Cl:ube Canomhe'nse para ,o grande, baIle,'" .. , . .

.

� ",.em rigosijo à passagem .do seu 300 aniversario; .que.

a mesma ,fará realizar nós salões do Clube Canoi-

nhen�e,,/�m'a. noite q� ?� do cor�énte. .

'

.

,,".Esta grande iioitada será abrilhantada pelo 'óti-
� ,- � r �'t ":'

!fio JaZíz Band .>«�LITE» 4� Corupá. ",,"
',"

. .

Na �esmJl. 'oeas_iãõ s�;á eleÚ"a',' coroad�.e émpos-
c

sada a nova "Rainha desta"fagremia;ão ,para o 8no
.

de 1951"
..

'ú""� '"

•
"

'.

.

� �,.',I],,,,_ 7,;;;]' . '.... _ �. ��." _

-

",' NOTÀ:- A � reservá de mesâs será/ fêita;' com

�Snr.
.

Zelador"do Club"e Canoil1hens�J' .

'"
�

�

.�

� �,,_ m-- �_"

�'VJinorá Furtado '"

�'\
·�Secretaria�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


