Lei Nº 01 de 11 de Novembro de 1949.
Orça a receita e fixa a
Despesa para o exercício de 1949.
O povo do município de Cruzília, por seus representantes decretou e eu, em
meu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º A receita do município de Cruzília, para o exercício de 1949, é orçada em
Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros) de acordo com a seguinte
discriminação:
Receita tributaria:
A) IMPÓSTOS:
011.1 Impostos territoriais Urbanos (8.000,00 Cr$).
012.1 Impostos Prediais (18.000,00 Cr$).
017.3 Impostos sob. Indústrias e profissões (80.000,00 Cr$).
018.3 Impostos de Licenças e Licenças diversas (6.000,00 Cr$).
019.7 Imposto sem atos de economia do município ou semelhantes a
competência deste : taxa de Expediente (1.600,00 Cr$).
025.2 Impostos sob expediente agricultura e Industrial: taxa de fomento
Agrícola (30.000,00 Cr$).
027.3 impostos sob jogos e diversões (400,00 Cr$).
B) TAXAS:
115.4 taxa de Assist. E seg.social taxa de assistência (7.000,00 Cr$).
123.4 taxa de fisc. E serv. Diversos, taxa de aferição de pesos e
medidas(1.500,00 Cr$).
124.1 Taxa de limpeza publica, taxa sanitária , taxa da receita tributária
(9.000,00 Cr$).
Total: 161.500,00
C) Receita Patrimonial:
002.0 renda de capitais (1.000,00 Cr$).

Juros e depósitos (1.000,00 Cr$).
Total da receita de patrim. (1.000,00 Cr$).
D) Receita Industrial:
003.3 Serviços Urbanos:
Taxa de água (5.500,00 Cr$).
Taxa de esgotos (200,00 Cr$).
Total: (5.700,00 Cr$).
E) Receitas Diversas:
411.0 Rec. De merc. Fe. E matadouros:
Receita de matadouros: (500,00 Cr$).
Total das receitas diversas (500,00 Cr$).
Total das receitas Ordinária (168.700,00 Cr$).
F) Receita Extraordinária:
621.0 Multas (800,00 Cr$).
623.0 Eventuais (500,00 Cr$).
Total das receitas Extraordinárias (1.300,00 Cr$).
Total Geral (170.000,00 Cr$).
Art.2º A despesa do município de Cruzília, para o exercício de 1949, é fixado
em Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros) de acordo com a seguinte
discriminação:
Administração Geral Legislativa:
Despesas Diversas.
800.4 Serviço postal, teleg. E telefônico (500,00 Cr$).
Governo:
802.0 Pessoal fixo – subsidio do prefeito (12.000,00 Cr$).
802.0 Representações do prefeito (2.400,00 Cr$).
Material Permanente:
802.2 Aquisições de veículos móveis e Itens. (1.000,00 Cr$).
Despesas Diversas:
802.4 Viagens Administrativas. (2.000,00 Cr$).
Total: (163.400,00 Cr$).
Administração Superior:
Pessoal fixo:
804.0 Secretário Contador (5.000,00 Cr$).
Material de consumo:
804.3 Impressos e Mat. De Expediente (2.000,00 Cr$).

Despesas Diversas:
804.4 Serviço postal (500,00 Cr$).
Serviço de teleg. E telefônico (500,00 Cr$).
Publicação do Expediente (2.000,00 Cr$).
Assinaturas de jornais e revistas of. (200,00 Cr$).
Total: (10.200,00 Cr$).
Serviços Diversos:
Pessoal fixo
809.0 Porteiro continuo (1.500,00 Cr$).
Material de consumo
809.3 para o serviço de limpeza (200,00 Cr$).
Total de serviços de ad. Geral (28.800,00 Cr$).

(1.000,00 Cr$).
(29.800,00 Cr$).

Exação e fisc. Financeira Administração sup.
Pessoal Fixo
810.0 chefe do serviço da fazenda (9.600,00 Cr$).
Todos do serv. De Ex. e fisc.fin (9.600,00 Cr$).
Seg. Publica e Assist. Social:
Despesas Diversas
829.4 A maternidade e a Infância (1.000,00 Cr$).
Total de serviços Públicos e Assistência (1.000,00 Cr$).
Total Geral (40.400,00 Cr$).
Educação Pública:
Ens. Prim. Secun. E Complementar.
Pessoal Fixo:
833.05 Professoras a CR$ 3.600,00 (18.000,00) material permanente.
833.2 Aquisição de Moveis e Utensílios (1.000,00) material de Consumo.
833.3 Material Didático (600,00) Despesas Diversas
833.4 Rep. e aluguel de prédios Esc. (600,00)
Total dos serviços de Educação Pública (19.200,00) (1.000,00) (20.200,00)
Serviços Industriais – Serviços Urbanos
Pessoal Variável
863.1 Op. Dos Serv. De Esgotos (6.000,00)
Material de Consumo
863.3 para os serviços de esgotos (4.000,00)
Total dos Serv. Industriais (10.000,00)
Dívida Pública – Fundada Int. Amort. E Resgate.
Despesas Diversas
873.4 Amort. E Emp. Com particulares (30.000,00)
Total dos Serv. De Div. Pública (80.000,00 Cr$). (30.000,00 Cr$).

Serv. De Utilidade Pública – Administração Superior
Pessoal Fixo:
880.0 Chefe do Serviço De Obras (9.600,00 Cr$).
Const. E cons. De Logr. Público
Pessoal Variável
881.1 Op. Dos serv. De ruas, Prs e jardins (10.000,00 Cr$).
Material De Consumo
881.3 Para os Serv. De RS. PR. e jardins (6.000,00 Cr$).
Despesas Diversas
881.4 transp. De mat. Para os serv. De ruas
Praças e jardins (1.000,00 Cr$).
Total (17.000,00 Cr$).
Const. E conserv. De Rodovias
Pessoal Variável
882.1 Op. Dos serv. De estrada e pontes (10.000,00 Cr$).
Material de consumo
882.3 Para os serv. De. Est. E pontes (10.000,00 Cr$).
Total: (20.000,00 Cr$).
Serviços de Limp. Pública
Pessoal variável
885.1 Op. Dos Serv. De Limp. Pública (5.000,00 Cr$).
Total: (100.600,00 Cr$).
Diversos
Material Permanente
889.2 para const. Do matadouro Mun. (6.000,00 Cr$).
Despesas Diversas
889.4 para extinção de formigueiros (600,00 Cr$).
Total dos serviços. De utilidade publica (52.200,00 Cr$). (58.200,00 Cr$).
Encargos Diversos:
Contribuição para a previdência
Despesas diversas
891.4 cont. para o inst. De prev. Dos servidores do estado de minas gerais
(1.800,00 Cr$).
Encargos Transitórios:
Pessoal Fixo
893.0 Adic. Á funcionários chefes de família (1.000,00 Cr$).
Subvenções, cont e Func em geral
Despesas Diversas
898.4 Subvenções Ordinárias (3.000,00 Cr$).
898.4 Ao delegado de policia de Município (2.400,00 Cr$).
Total (5.400,00 Cr$).

Diversos
Despesas Diversas
899.4 Honorários Custas e outras despesas Judiciais (500,00 Cr$).
899.4 Grat. Ao secret. Da J.A.M (500,00 Cr$).
899.4 Para a taxa de Assist. Aos municípios (1.000,00 Cr$).
899.4 Despesas Imprevistas (1.000,00 Cr$).
Total: (3.000,00 Cr$).
Total dos Encargos Diversos (11.200,00 Cr$).
Total geral: (132.000,00 Cr$), (38.000,00 Cr$), (170.000,00 Cr$).
Art.3º Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor na data
de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Cruzília, em 11 de Abril de 1949.
Excelentíssimo senhor presidente da câmara municipal de Cruzília.
Tenho o prazer de passar as mãos de vsª Excelência, para ser apresentado na
reunião ordinária, de hoje dessa ilustre câmara, projeto de lei dispondo sobre a
proposta orçamentária do município para o corrente exercício. A receita foi
prevista para Cr$, 170.000,00, sem nenhum aumento de imposto ou taxas e a
despesa fixada em igual Importância, discriminada de acordo com as
necessidades da nova comuna.
De conformidade com a lei, deveriam ser anexados quadros comparativos
elaborados pelo serviço de contabilidade, o que deixa de ser feito, por se tratar
do primeiro orçamento, faltando-nos elementos para um melhor confronto.
Arrecadaram-se no exercício de 1948 a importância de Cr$ 128.394,80 de
impostos e taxas, excluídos a quantia de Cr$ 11.500,00 passados para divida
ativa, conforme dados Existentes na prefeitura de Baependi – MG vê-se
claramente que o aumento no orçamento a ser aprovado, foi de apenas Cr$
30.105,20, não exagerado, considerando-se tratar-se de novo município, com
administração própria, fiscalização permanente e possibilidades de progresso.
Essa pequena diferença virá, não com aumento de impostos, e sim com novas
concessões para penas D’água, novas construções, renda própria de
matadouros que será construído etc.
Devo esclarecer aos nobres vereadores, que nenhuma alteração, foi por mim
feita nos lançamentos, existentes, estando seguindo os que encontrei e que
foram feitos pelo meu antecessor , Intendente Márcio de castro.
Saudações:
Jose Maria Maciel (prefeito Municipal)
Maria Celeste Maciel De Souza (secretaria municipal)
Parecer da comissão de redação, justiça e legislação.

A comissão de redação, justiça e legislação a que foi presente o projeto
contendo a proposta Orçamentária para o corrente exercício, e de parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Abril de 1949.
Jose Benedito de Castro
Gustavo Galiano G Ferreira
A comissão de finanças, verificando o orçamento apresentado para 1949, pelo
excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, é de que o parecer seja o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de abril de 1949.
Samuel Andrade Paiva
Gustavo Galiano Ferreira
Paulo Junqueira Ferreira
Projeto de Lei nº 1 (Hum).
A câmara Municipal de Cruzília decreta; e eu sanciono.
Art.1º Ficam Canceladas em dotação do orçamento vigente, as seguintes
Importâncias:
8-73-4 Amortização de Emp. Com Particularidades CR$ 30.000,00
8-63-1 Operários do serviço de esgoto CR$ 6.000,00
8-63-3 Para os serviços de esgoto CR$ 4.000,00
Art.2º Como Recurso decorrente da anulação, de que trata o art.º anterior,
ficam abertos os seguintes créditos suplementares:
8-04-3 Impressos e Mat. De Expediente CR$ 2.000,00
8-81-1 Op. Dos serv. De ruas, praças e jardins CR$ 6.000,00
8-81-3 para os serv. De R. praças e Jardins CR$ 6.000,00
8-82-1 Op. Dos Serv. De est. E pontes CR$ 5.000,00
8-92-2 Para const. do mat. Local CR$ 2.000,00
8-99-4 Despesas Imprevistas CR$ 2.100,00
8-89-1 Encarregados de Matadouro CR$ 900,00
8-88-4 Iluminação Pública CR$ 19.000,00
Total Geral: CR$ 40.000,00
Art.3º Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala de sessões, 13 de junho de 1949
Jose Maria Maciel (prefeito municipal)

Maria celeste de Souza (secretaria municipal)

A comissão de finanças, a que foi presente ao projeto de lei nº1, sobre
anulações de dotação e abertura de créditos suplementares, é de que o
parecer seja o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 13 de junho de 1949.
Pe. Jose de Arantes
Gustavo Galiano Ferreira
Paulo Junqueira Ferreira
PROJETO DE LEI Nº 2
A camara municipal de Cruzília Decreta:
Art.1º Ficam Aprovados as despesas a regularizar feitas pelo senhor Prefeito
Municipal, Doutor Jose Maria Nunes Maciel, de 14 de março a 11 de Abril de
1949, na importância de:
CR$ 20.010,25
Parag. 1º desse total, CR$ 14.303,15, foram gastos no mês de março, e CR$
5.707,10 no mês de Abril.
Art.2º esta, lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 13 de junho de 1949.
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº2, sobre despesa a regularizar
é de Parecer seja o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 13 de junho de 1949.
Gustavo Galiano Ferreira
Pedro Jose de Arantes
Paulo Junqueira Ferreira
RESOLUÇÃO Nº 2:
Dispõe sobre subsídios e representação do prefeito.
A camara municipal de Cruzília decreta e promulga a seguinte resolução:
Art.1º Fica fixado CR$ 12.000,00 (doze mil cruzeiro), anuais, o subsidio do
prefeito Municipal de Cruzília, Para o biemio de 1949-1950.
Art.2º Fica igualmente fixada à representação do prefeito para o mesmo
período, em CR$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos cruzeiros).
Art.3º Esta resolução entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cruzília, 12 de Abril de 1949.
Manoel Maciel pereira
Samuel Andrade Paiva
Francisco Antonio Pereira
Pedro Jose de Arantes
Gustavo Galiano Ferreira
Pedro Augusto Ribeiro
Paulo Junqueira Ferreira
Jose Candido de Castro

PROJETO DE LEI Nº 3
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei.
Art.1º Ficam aprovadas as despesas a regularização, feitas pelo senhor
prefeito municipal, DRº Jose Maria Nunes Maciel, de 14 de março a 11 de abril
de 1949, na importância de CR$ 20.010,25.
Parag.1º Desse total, CR$ 14.305,15 foram gastos no mês de março, e CR$
5.707,10 no Mês de Abril.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Prefeitura municipal de Cruzília, 13 der junho de 1949.
Jose Maria Maciel (prefeito municipal)
Maria celeste M de Souza (secretaria Municipal)
LEI Nº 4
A camara municipal de Cruzília decreta:
Art.1º Até que seja publicado o código tributário padrão, prometido aos
municípios, pelo departamento de assistência aos municípios, vigorá, neste
município, o código Tributário de Baependi, decreto n° 58 de 11 de janeiro de
1936.
Art.2º Fica aprovado, por esta camara o ante-projeto, do código de posturas
municipais, oferecido pelo departamento de assistência aos municípios, como
sugestão as câmaras municipais , segunda edição de 1948.

Art.3º Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala de sessões, 13 de junho de 1949.
Jose Maria Maciel (prefeito Municipal)
Maria Celeste M de Souza (Secretaria Municipal)

LEI Nº 5
Autoriza Contrair empréstimo para o serviço de abastecimento de água.
O povo do município de Cruzília, por seus representantes, decretou, e eu em
seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica a prefeitura municipal de Cruzília, autorizada a contrair o
empréstimo de CR$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros), destinado ao
serviço de água potável desta cidade.
Art.2º A prefeitura dará em garantia do empréstimo, o imposto de indústria e
Profissões, metade da quota federal do imposto sobre a renda e a renda
relativa ao serviço, dando, igualmente, em hipoteca os bens, objetivo de
empréstimo.
Art.3º O prazo do empréstimo é de 05 anos e com juros de 9% ao ano,
vencendo-se a amortização e juros em 30 de abril de 1950. A amortização será
de CR$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), anualmente.
Art.4º Se a prefeitura não efetuar a amortização nas respectivas datas do
vencimento das prestações, fica a caixa econômica federal do município,
autorizada a assumir automaticamente, por intermédio de sua agencia local, a
arrecadação do imposto de indústrias e profissões, metade da quota federal do
imposto de renda, e a venda industrial do respectivo serviço correndo as
despesas para isso, inclusive porcentagens exclusivamente por conta da
prefeitura.
Art.5º A prefeitura poderá antecipar, em qualquer tempo, o pagamento das
prestações de juros e amortização ou da totalidade do empréstimo.
Art.6º A execução das obras poderá ser fiscalizada por engenheiro da caixa
econômica. Sem ônus para a prefeitura de Cruzília.
Art.7º os orçamentos consignarão obrigatoriamente as dotações necessárias
ao pagamento das obrigações assumidas pela prefeitura.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogas as
disposições em contrario.
Sala de sessões, 11 de agosto de 1949.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste M. de Souza – secretaria municipal
Gustavo Galiano Ferreira
Pedro Jose de Arantes
Samuel Andrade Paiva
LEI Nº 06
A camara municipal de Cruzília, por seus representantes decreta, e eu em seu
nome, sanciono a seguinte lei:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)

l)

Art.1º Ficam assim modificadas as denominações dos logradouros públicos
desta cidade;
A rua compreendida entre a Praça capitão Maciel, esquina do bar Central, e a
Rua Capitão Pinto, passará a denominar-se Rua Antonio Furtado Calheiros.
Fica denominada Rua Antonio Ferreira de lima, a nova via publica aberta
recentemente, nesta cidade, partindo do centro da praça Cap. Maciel e
terminando na Rua Capitão Pinto.
A primeira Travessa da Rua Capitão Prudente, a contar de cima para baixo,
passará a denominar-se Rua Coronel Cristiano Meireles.
A segunda travessa da Rua Capitão Prudente passará a denominar-se Rua
Major Arlindo de Paula Ferreira.
A Rua que parte da Praça Monsenhor João Câncio, anglo superior esquerdo e
termina na Rua Major Arlindo de Paula Ferreira, receberá o nome de Rua Major
Jose Flauzino.
A rua que começa na Praça Monsenhor João Câncio, ao lado do grupo Escolar
“Dona Leonina Nunes Maciel” e termina na Rua Major Arlindo de Paula
Ferreira, será denominada Rua Monsenhor Alckmin.
Será denominada Rua Padre Jose Vicente, no bairro Vila Nova a Rua que liga
este Bairro á Rua Capitão Prudente.
Joaquim Rodrigues Denominar-se á Rua principal do bairro Vila Nova.
A Rua Principal do bairro Vila Maria, receberá o nome de Maria Jacinta.
Belmiro Alves Calheiros denominar-se á Rua que parte da Rua Padre Jose
Vicente, no bairro Vila Nova e vai em direção ao Córrego.
A Praça Compreendida entre as Ruas Coronel Cornélio Maciel e Coronel
Serafim Pereira, limitada ao norte pelos terrenos de Marciano Pereira de
Arantes e Afonsina Francisca de Arantes e ao sul pelo Terreno de Maria Rita,
denominar-se á Praça Capitão Jose Pinto Ribeiro Sobrinho.
A Rua que parte da Rua Coronel Cornélio Maciel em frente á casa do senhor
Juvenal Silveira e termina na Rua Capitão Pinto, será denominada Rua
Tenente Joaquim Narciso.

m) A primeira Transversal que liga a Rua Capitão Prudente a vila Nova, receberá o
nome de Rua Major Pedro Carlos Penha.
n) A travessa Capitão João Inácio será denominada o trecho compreendido entre
A Rua Coronel Cornélio em frente à igreja do Rosário e a Rua Coronel Serafim
Pereira.
o) A travessa que liga a Rua Coronel Cornélio em frente ao correio e a Rua
Coronel Serafim, terá o nome de João Tomas do Carmo.
p) Travessa Pedro Jose Arantes será chamada á travessa que liga a Rua Coronel
Serafim ao lado do posto de gasolina, a Rua Capitão Pinto.

Art.2º Serão conservadas as denominações dos atuais logradouros públicos
desta Cidade.
Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Agosto de 1949.
Samuel Andrade Paiva
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº6, que dispõe sobre
nomenclatura dos logradouros Públicos desta cidade é de parecer, seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Agosto de 1949.
Jose Maria Maciel – prefeito Municipal
Maria Celeste M. de Souza – secretaria municipal
Pedro Jose de Arantes
Gustavo Galiano Ferreira
Jose Candido De Castro

LEI Nº 7
A comissão de Finanças é de parecer seja concedida isenção de impostos
sobre indústria e profissões da Mac Lina de beneficiar café, de propriedade do
senhor Jose Mario Meireles, relativamente ao 2º semestre de 1949.
Sala de sessões, 11 de Agosto de 1949.
Jose Maria Maciel – prefeito Municipal
Maria Celeste M. de Souza – secretaria municipal

Samuel Andrade Paiva

Gustavo Galiano Ferreira
LEI Nº 08

Ante- projeto: Isenção de Impostos sobre Industria e profissões de Jardineiras
que vão de Cruzília a Caxambu, e um auxilio mensal.
Sala de sessões, 11 de Agosto de 1949.
Jose Maria Maciel – prefeito Municipal
Maria Celeste M. de Souza – secretaria municipal
Jose Candido de Castro
Paulo Junqueira Ferreira
A comissão de finanças é de parecer que se conceda aos senhores Eduardo
do prado Filho, Jose Mario Meireles, Francisca Martins da Silva e Jose Geraldo
Arantes, estes Três estimos, em sociedade, isenção de impostos Municipais,
no 2º Semestre de 1949.
Sala de sessões, 11 de agosto de 1949.
Jose Maria Maciel – prefeito Municipal
Maria Celeste M. de Souza – secretaria municipal
Samuel Andrade Paiva
Gustavo Galiano Ferreira
Paulo Junqueira Ferreira
LEI Nº 09
Autoriza contrair empréstimo
Para o serviço de abastecimento
De água.
O povo do município de Cruzília, por seus representantes, decretou, e eu, em
seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica a Prefeitura municipal de Cruzília, autorizada a contrair empréstimo
até a quantia de CR$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros), destinado
ao serviço de água potável para a cidade.
Art.2º A prefeitura dará em garantia do empréstimo o imposto, de indústrias e
profissões metade da quota federal do imposto sobre a renda e a renda relativa
ao serviço dando, igualmente, em hipoteca os bens objeto de empréstimo.

Art.3º O prazo Maximo do empréstimo é de 05 anos, e os juros até 11% (onze
por cento) vencendo-se a amortização e juros em 30 de Abril de 1950 e as
demais de seis em seis meses a partir daquela data.
Art.4º Se a prefeitura não efetuar a amortização nas respectivas datas do
vencimento das prestações, fica a caixa Econômica de minas gerais,
autorizada a assumir automaticamente, por intermédio de sua agencia local, a
arrecadação do imposto do Ima e profissões, metade da quota federal do
imposto de renda, e a renda relativa industrial do respectivo serviço, correndo
as despesas para isso, inclusive porcentagem Exclusivamente por conta da
prefeitura.
Art.5º A prefeitura poderá antecipar em qualquer tempo, o pagamento das
prestações de juros e amortização ou da totalidade do empréstimo.
Art.6º A execução das obras será fiscalizadora por engenheiro da caixa
econômica.
Art.7º os orçamentos, consignarão obrigatoriamente as dotações necessárias
ao pagamento das obrigações assumidas pela Prefeitura.
Art.8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala de sessões, 14 de setembro de 1949.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste de Sousa – secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 09, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 13 de setembro de 1949
Samuel Andrade Paiva
Gustavo Galiano Ferreira
Paulo Junqueira Ferreira

LEI Nº 10
Orça a receita e fixa a despesa para
O exercício de 1950.
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º A receita do município de Cruzília, para o exercício de 1950, é orçada em
390.800,00 (trezentos e oitenta mil e oitocentos cruzeiros), de acordo com a
seguinte discriminação.
Receita Ordinária:
Receitas Tributárias:
A) Impostos:

011.1 Imposto territorial Urbano (5.000,00).
012.1 Impostos Predial (15.000,00)
017.3 Imposto s/ Indústrias e Professor (85.000,00)
018.3 Impostos de Licenças Diversas (10.000,00)
019.7 Impostos s/ atos de Econ. Do Mun. Ou Assuntos da competência deste:
taxa de Expediente (1.000,00)
025.2 Imp. Sobre exped. Ag. E Industrial: taxa de fomento rural (25.000,00).
026.3 Imposto sob turismo e hospedagem (500,00)
027.3 Impostos sob jogos e diversão: Impostos Sobre diversões (500,00)
B) Taxas:
115.4 taxa de Assist e seg. social: taxa de Assistência (10.000,00)
123.4 taxa de fisc. E serv. Diversos: taxa de afer. De pesos e medidas (800,00)
124.1 Taxa de limpeza publica – taxa sanitária (8.000,00)
Total da Receita tributária (160.800,00)
C) Receita patrimonial:
202.0 Renda de Capitais: juros e depósitos (1.500,00)
D) Receita Industrial:
303.0 Serviços Urbanos: taxa de água (10.000,00)
Taxas de esgotos (1.500,00)
Total da Receita Industrial (11.500,00)
E) Receitas Diversas:
411.0 receita de feriados, feiras e matadouros: renda de matadouros
(2.500,00).
413.0 receita de quota do imposto sobre combustíveis e lubrificantes (Artº 15
da const. Federal).(500,00).
414.0 Receita de quota do imposto de renda (Artº 15 $ 4º, da const. Federal.
(200.000,00).
415.0 Receita de Quota do excesso da Arrecadação Estadual de impostos
(Art.º20, da const. Federal) (10.000,00).
Total de receitas diversas (213.000,00)
Total de Receitas Ordinárias (386.800,00)
F) Receitas Extras Ordinárias:
612.0 cobrança da divida Ativa (1.000,00)
621.0 Multas (2.000,00)
623.0 Eventuais (1.000,00)
Total da Receita Extraordinária (4.000,00)
Total Geral (390.800,00)

Art.2º A despesa do município de Cruzília, no exercício de 1950, e fixada em
CR$ 390.800,00 (Trezentos e noventa mil, e oitocentos cruzeiros), de acordo
com a seguinte discriminação.
Administração geral – Legislativo
800.3 Impressos, livros e mat. de exp. (500,00).
800.4 Serviço postal teleg. E telefônico (500,00).
Total (1.000,00).
Governo
802.2 Pessoal fixo subsidio do prefeito (12.000,00)
802.2 representação do prefeito (2.400,00)
Despesas Diversas
802.4 viagens Administrativas (3.000,00)
Total geral (17.400,00).
Administração Superior – pessoal fixo
804.0 Secretário (8.000,00)
Material de Consumo
804.3 Impressos, livros e mat. De exp. (2.000,00)
Despesas Diversas
804.4 Serv. Postal, teleg. e telefônico (1.000,00)
804.4 publicação do expediente (3.000,00)
804.4 Assinat. De jornais e revistas. Of. (500,00).
Total: (14.500,00).
Serviços Técnicos e especializados:
Pessoal fixo
807.0 contador (10.000,00)
Serviços diversos
Pessoal fixo
809.0 servente (2.400,00)
Total dos serv. De Adm. Geral (45.300,00)
Exação e fisc. Financeira
Administração superior – pessoal fixo
810.0 chefe do serviço de fazenda (10.800,00)
Material de consumo
810.3 Impressos, livros e mat. De exped. (2.000,00)
Total dos serv. De ex. e fisc. Finan. (12.800,00).
Seg.pub. e Assist. Social
Subvenções cont. e auxílios

Despesas diversas
828.4 Auxilio a Caixa Escolar (2.000,00).
Despesas diversas
829.4 Assistência a mendigos (1.000,00)
829.4 Assistência a mater. E a inf. (1.000,00)
829.4 Assistência a menores abandonados (1.000,00)
Total dos Serviços (5.000,00).
Educação Pública
Ensino Primário segund e compl.
Pessoal fixo
833.0 10 professores a CR$ (3.600,00)
Material Permanente
833.2 Aquisição de móveis e utilização (1.000,00).
833.3 Material Didático (1.000,00)
Total (38.000,00).
Fomento:
Fomento de produção Vegetal
Material Consumo
851.3 Aquisição de adubos, sementes e inset. (3.000,00).
851.3 Aquisição de ferramentas. Agrícolas (10.000,00).
Total dos serv. De Fomento (13.000,00).
Serviços industriais
Serviços Urbanos
Pessoal Variável
863.1 Encarregado dos serv. De água (7.600,00).
863.1 Encarreg. Dos. Serv. De publicidade (9.600,00).
863.1 Operários dos serv. De esgoto (13.000,00).
Material de consumo
863.3 para os serviços de água (15.000,00).
863.3 para o serviço de esgotos (50.000,00).
Despesas Diversas
863.4 Aquisição de energ. Elétrica (13.500,00).
Total dos serviços industriais (104.700,00)
Divida Publica
Fundada interna-Amort. E resgate
Despesas diversas
873.4 Amort. De Emp.com particulares (20.000,00).
873.4 Juros de Emp. Com part. (700,00).
Total dos serv. De divida publica (20.700,00).

Serviços
de
Utilidades
Administração superior
Pessoal fixo
880.0 chefe do serv. De obras (9.600,00)
Despesas diversas
880.4 viagens de interesse do serviço (400,00).
Total (10.000,00)
Const. E cons. De lugar público
Pessoal variável
881.1 Op. Dos serv. De ruas prç. E jardins (21.500,00).
Material de consumo
881.3 para o serv. De ruas prç. E jardins (15.000,00).
Despesas Diversas
881.4 Transp. Para os Serv. De R.p. Jardins (2.000,00)
Total (38.500,00).
Const. E cons. De rodovias
Pessoal variável
882.1 op. dos serv. De conc. De estradas e pontes (30.000,00).
882.1 op. dos serv. De conservação de estradas e pontes (9.200,00).
Material de consumo
882.3 Para os serviços de Const. De estradas e pontes (10.000,00)
Total (49.200,00).
Serviços de Limpeza Pública
Pessoal variável
885.1 Op do serv. De limpeza Pública (5.000,00)
Iluminação Pública
Despesas diversas
888.4 Para iluminação pública (6.000,00).
Diversos
Pessoal variável
889.1 encarregado do serv. De mat. (4.000,00).
Material permanente
889.3 para o serviço de matadouro (2.000,00).
Material permanente
889.2 Aquisição de veículos para Mat. (1.500,00).
Despesas Diversas
889.4 para a extinção de formigueiro (1.000,00)
Total (7.000,00).
Total dos serv. de vot. Publica (115.700,00).
Encargos Diversos

Públicas;

Contribuição para a previdência
Despesas diversas
891.4 Contrib. Para o inst. De prev. Dos serv. Do estado de minas gerais
(4.000,00).
Encargos Transitórios
Pessoal Fixo
893.0 Abono de família a funcionários (5.000,00).
Subvenções, cont e Aux. Em geral
Despesas diversas
898.4 Subvenções Ordinárias (10.000,00).
898.4 Ao delegado de policia do município (6.000,00).
Total (16.000,00).
Diversos
Despesas diversas
899.4 honorários, custas e outras desp. Judiciais (2.000,00).
899.4 gratificação ao secret. Da.J.A. M (800,00).
899.4 para quebra de caixa (300,00).
899.4 Despesas Imprevistas (6.000,00).
Total (9.100,00).
Total dos encargos diversos (34.100,00).
Total geral (390.800,00).
Art.3º revogam-se as disposições em contrario.
Prefeitura municipal de Cruzília, 11 de outubro de 1949.
A comissão de finanças é de opinião que seja aprovado o projeto de lei, que
orças a receita, e fixa a despesa para o ano de 1950.
Sala das sessões, 11 de outubro de 1949.
Samuel Andrade Paiva
Gustavo Galiano Ferreira
Paulo Junqueira Ferreira
Jose Maria Maciel (prefeito municipal)
Maria Celeste M de Souza (Secretária Municipal).
LEI Nº 11
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito municipal de Cruzília, autorizado a contrair com o
governo do estado de minas gerais, o empréstimo de CR$ 150.000,00 (cento e

cinqüenta mil cruzeiros), de conformidade com o que dispõe a lei nº 48 de 1º de
Novembro de 1949.
Art.2º constarão do orçamento, as dotações necessárias ao serviço de
amortização e juros do presente empréstimo.
Art.3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 19 de novembro de 1949.
Jose Maria Maciel (prefeito Municipal)
Maria celeste de Sousa (secretaria Municipal).
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº11, é de parecer seja o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 19 de novembro de 1949.
Samuel Andrade Paiva
Jose Candido de Castro
Paulo Junqueira Ferreira
LEI N º 12
A camara Municipal de Cruzília decreta, e eu em seu nome sanciono a
seguinte lei:
Art.1º Fica criado na prefeitura municipal o serviço de contabilidade que será
regulamentado mediante portaria do respectivo prefeito.
Art.2º Um contador com os vencimentos anuais de CR$ 10.000,00 (dez mil
cruzeiros).
Art.3º Revogadas as disposições em contrário. Esta lei entrará em vigor a partir
de 1º de Janeiro de 1950.
Sala de sessões, 14 de dezembro de 1949.
Jose Maria Maciel (prefeito municipal)
Maria Celeste de Sousa (secretaria municipal)
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 12, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala de sessões, 14 de dezembro de 1949.
Pedro Jose de Arantes.
Gustavo Galiano Ferreira.
Jose Candido de Castro.

LEI Nº 13
A camara Municipal de Cruzília decreta, e eu em seu nome, sanciono a
seguinte lei:
Art.1º ficam criadas no município de Cruzília, mais cinco (5) escolas rurais, a
partir de 1º de janeiro de 1950.
Art.2º será de CR$ 3.600,00 (três mil e seiscentos cruzeiros), o vencimento
anual de cada professora.
Art.3º Revogam-se as disposições em contrario, esta lei entra em vigor a partir
de 1º de janeiro de 1950.
Jose Maria Maciel (prefeito)
Maria Celeste m de Sousa (secretária).
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 13, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 14 de dezembro de 1949.
Pedro Jose de Arantes.
Gustavo Galiano Ferreira.
Jose Candido de Castro.
LEI Nº 14
A Camara Municipal de Cruzília decreta, e eu em seu nome sanciono a
seguinte lei:
Art.1º Fica criado neste Município o cargo de encarregado de eletricidade.
Art.2º O vencimento anual do encarregado de eletricidade, será de
9.600,00(nove mil e seiscentos cruzeiros).
Art.3º Revogam-se as disposições em contrario, está lei entra em vigor a partir
de 1º de janeiro de 1950.
Sala das sessões, 14 de dezembro de 1949.
Jose Maria Maciel (prefeito municipal)
Maria celeste m de Sousa (secretaria municipal).
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº14, é de parecer seja o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 14 de dezembro de 1949.
Pedro Jose de Arantes.
Gustavo Galiano Ferreira.
Jose Candido de Castro.
LEI Nº 15
A camara Municipal de Cruzília decreta, e eu em seu nome, sanciono a
seguinte lei:
Art.1º Fica criado nesta prefeitura o cargo de servente que será oportunamente
preenchido por portaria do senhor Prefeito municipal.

Art.2º Os vencimentos anuais serão de CR$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos
cruzeiros).
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1950, revogadas as
disposições em contrario.
Sala de sessões, 14 de dezembro de 1949.
Jose Maria Maciel (prefeito municipal)
Maria celeste m de Sousa (secretaria municipal).
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº15, é de parecer seja o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 14 de dezembro de 1949.
Pedro Jose de Arantes.
Gustavo Galiano Ferreira.
Jose Candido de Castro.
LEI Nº 16
A camara municipal de Cruzília decreta, e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal, autorizado a concorrer com a
importância de CR$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), para as obras da catedral de
campanha.
Art.2º Para atender a despesa de que trata o artigo 1º, fica cancelada em
dotações do orçamento vigente, a verba 8.33-2, não aplicada em 1949.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 14 de dezembro de 1949.
Jose Maria Maciel (Prefeito Municipal)
Maria Celeste de Souza (Secretaria Municipal).
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº16, é de parecer seja o mesmo
aprovado.
Pedro Jose de Arantes
Gustavo Galiano Ferreira
Jose Candido de Castro
LEI Nº 17
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:

Art.1º Fica o prefeito Municipal autorizado a subvencionar com CR$ 3.000,00
(três mil cruzeiros), anualmente o instituto paroquial São Sebastião e com igual
quantia o instituto Nossa senhora Aparecida, ambos desta cidade.
Art.2º A prefeitura terá o direito de matricular 04 alunos externos em cada
estabelecimento sendo escolhidos, preferencialmente alunos pobres que se
destacarem no 4º ano do grupo escolar, ou nos próprios estabelecimentos
acima referidos.
Art.3º As despesas dessas subvenções correrão por conta da verba 8.98-4 do
orçamento de 1950.
Art.4º esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1950, revogadas as
disposições em contrario.
Sala de sessões, 14 de dezembro de 1949.
Jose Maria Maciel (prefeito municipal).
Maria celeste m de Sousa (secretaria municipal).
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 17, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 14 de dezembro de 1949.
Pedro Jose de Arantes
Gustavo Galiano Ferreira
Jose Candido de Castro
LEI Nº 18
Dispõe sobre a criação do serviço Especial de estradas e caminhos municipais:
O povo do município de Cruzília por seus representantes decretou e eu em seu
nome sanciono a seguinte lei.
Art.1º Fica criado, na prefeitura municipal o serviço especial de estradas e
caminhos municipais, com as seguintes atribuições:
I-

IIIIIIVV-

Promover elaboração do plano rodoviário municipal, em harmonia com os
planos rodoviário nacional e estadual, e tendo em vista, principalmente as
necessidades econômicas e sociais do município.
Executar as obras e serviços de construção, reconstrução, e conservação das
estradas e caminhos, e respectivas obras de arte.
Promover a elaboração de projetos, especificações e orçamentos das obras a
serem construídas, digo executadas por empreitadas ou administração direta.
Fiscalizar as obras e serviços contratados, fazer medições e recebê-las, total
ou parcialmente, para efeitos de pagamento.
Conservar desimpedidas as estradas e caminhos municipais.

VIVIIVIII-

IXX-

XI-

Representar sobre infrações do código e leis relativas ao transito nas estradas.
Requisitar materiais que devam ser empregados em seus serviços e fiscalizar a
sua aplicação.
Propor a admissão dos operários necessários aos serviços e obras a seu
cargo, fiscalizando o ponto e as atividades dos mesmos, bem como organizar
as respectivas folhas de pagamento.
Prestar todas as informações relativas á viação rodoviária municipal.
Organizar, anualmente, pormenorizado e documentado relatório das atividades
dos serviços de estradas e caminhos municipais no exercício anterior, para ser
remetido ao departamento estadual de estradas de Rodagem ou órgão
equivalente.
Executar todas as demais decisões atinentes ás suas atividades.
Art.2º O serviço especial de estradas e caminhos municipais será dirigido por
um funcionário do quadro designado por ato do prefeito, para chefiá-lo,
cabendo-lhe coordenar e dirigir as atividades a ele, atribuídas nesta lei.
Art.3º Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 19 de novembro de 1949.
Jose Maria Maciel (prefeito municipal).
Maria celeste m de Sousa (secretaria municipal).
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº18, é de parecer seja
aprovado.
Sala das sessões, 19 de novembro de 1949.
Samuel Andrade Paiva
Pedro Augusto Ribeiro
Paulo Junqueira Ferreira
LEI Nº 19
A camara municipal de Cruzília decreta, e eu em seu nome, sanciono a
seguinte lei:
Art.1º Fica concedida a subvenção mensal de CR$ 300,00 (trezentos
cruzeiros), à linha de ônibus Barbacena – caxambu, explorada pela viação
nossa senhora da piedade.
Art.2º A verba necessária a esta subvenção, está prevista na dotação 8-89-4
do orçamento de 1950.
Art.3º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1950, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 14 de dezembro de 1949.

Jose Maria Maciel (prefeito municipal).
Maria celeste m de Sousa (secretaria municipal).
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº19, é de parecer seja
aprovado.
Pedro Jose de Arantes
Gustavo Galiano Ferreira
Jose Candido de Castro
LEI Nº 20
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º fica o prefeito municipal de Cruzília, autorizado a contrair um
empréstimo, com particulares até 25.000(vinte e cinco mil cruzeiros), pelo
prazo de seis meses com juros de 7% por cento, ao ano para cobrir o déficit
orçamentário do presente exercício.
Art.2º Amortização e juros, correção por conta das verbas 8-73-4 e 8-74-4 da
lei orçamentária de 1950.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 19 de novembro de 1949.
Jose Maria Maciel (prefeito municipal).
Maria celeste m de Sousa (secretaria municipal).
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 20, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 19 de novembro de 1949.
Samuel Andrade Paiva
Jose Candido de castro
Paulo Junqueira Ferreira
LEI Nº 21
Considerando que o senhor Samuel de Andrade de Paiva, doou a prefeitura
municipal de Cruzília, um terreno de sua propriedade para a abertura da Rua
Capitão Antonio Pereira Lima.
Considerando que a abertura desse logradouro publica, significa apreciável
melhoramento urbano.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:

Art.1º Fica a prefeitura Municipal de Cruzília autorizada a conceder ao senhor
Samuel de Andrade Paiva, isenção permanente de taxa d água.
1º concederá igualmente ao mesmo isenção a todas as taxas e licenças
necessárias a construção do seu prédio residencial á Rua Capitão Antonio
Pereira Lima, nesta cidade.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 14 de dezembro de 1949.
Jose Maria Maciel (prefeito municipal).
Maria celeste m de Sousa (secretaria municipal).
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 21, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 14 de Dezembro de 1949.

Pedro Jose de Arantes
Gustavo Galiano Ferreira
Jose Candido de Castro
LEI Nº 22
Dispõe sobre a criação e localização de escolas rurais.
A camara Municipal de Cruzília decreta, e eu em seu nome sanciono a
seguinte lei:
Art.1º Ficam criadas neste município mais 5(cinco) escolas rurais localizados
nos seguintes bairros:
(Itaquí, Favacho, Recreio – Boa vista, Maria Cecília e Bela Cruz).
Art.2º ficam criados no quadro do funcionalismo municipal mais 05(cinco)
cargos de professores com os vencimentos anuais de CR$ 3.600,00 três mil e
seiscentos cruzeiros cada um.
Art.3º para atender as despesas com as medidas determinadas nesta lei fica o
prefeito municipal autorizado a distender a importância de CR$ 18.000,00
(dezoito mil cruzeiros) pela verba 8-33-0 do orçamento vigente.
Art.4º Os cargos serão preenchidos por portaria do senhor prefeito municipal.
Art.5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1950
Jose Maria Maciel (prefeito municipal).
Maria celeste m de Sousa (secretaria municipal).

A comissão a que foi presente o projeto de lei n° 22, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Samuel Andrade Paiva
Gustavo Galiano Ferreira
Jose Candido de castro
LEI Nº 23
Dispõe sobre isenções de tributos de maquina de beneficiar arroz.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome, sanciono a
seguinte lei:
Art.1º fica concedida ao senhor Serafim Vicente Leal, no exercício de 1950,
isenção dos impostos e taxas que incidirem sobre sua maquina de beneficiar
arroz.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1950.
Jose Maria Maciel (prefeito municipal).
Maria celeste m de Sousa (secretaria municipal).

A comissão a que foi presente o projeto de lei n° 23, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Samuel Andrade Paiva
Gustavo Galiano Ferreira
Jose Candido de castro
LEI Nº 24
Dispõe sobre isenção de tributos de um posto de gasolina.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome, sanciono a
seguinte lei:
Art.1º fica concedida ao senhor Pedro Jose de Arantes, proprietário de um
posto de gasolina nesta cidade, isenção por três anos de todos os impostos e
taxas.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1950.
Jose Maria Maciel (prefeito municipal).

Maria celeste m de Sousa (secretaria municipal).
A comissão a que foi presente o projeto de lei n° 24, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Samuel Andrade Paiva
Gustavo Galiano Ferreira
Jose Candido de castro
Resolução nº3
Aprova as contas do Prefeito Municipal relativas ao exercício de 1949.
De conformidade com o que dispõe o artigo 66º, nº 4 da lei nº28 de 26 de
novembro de 1947, a camara municipal de Cruzília decreta e promulga a
seguinte resolução:
Art.1º Ficam revogadas todas as contas do senhor prefeito municipal no
exercício de 1949.
Art.2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1950.
Parecer da comissão de finanças.
A comissão de finanças a que foi presente a resolução nº3 que dispõe sobre a
aprovação de contas do Senhor Prefeito Municipal de Cruzília, no exercício de
1949, tendo examinado todos os documentos da Receita e da Despesa é de
parecer seja a mesma aprovada.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1950.
Presidente: Samuel Andrade Paiva
Relator: Gustavo Galiano Ferreira
Membro: Jose Candido de castro
LEI Nº 25
Dispõe sobre isenções de taxas e Impostos e fazem subvenções as linhas de
ônibus existentes entre Cruzília e Caxambu.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome, sanciono a
seguinte lei:
Art.1º fica concedida aos senhores Eduardo Prado e Jose Mario Meireles,
proprietários das linhas de ônibus Cruzília – Caxambu, isenções de taxas e
impostos no corrente exercício.
Art.2º Fica o senhor prefeito autorizado a subvencionar mensalmente as linhas
de ônibus mencionados com importâncias de CR$ 7.000,00 (sete mil cruzeiros)
cada uma, digo CR$ 300,00 a cada uma.

Art.3º Para cobrir as despesas relativas ao artigo precedente fica aberto um
credito suplementar á dotação 8-98-4 na importância de CR$ 7.000,00 (sete mil
cruzeiros).
Art.4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1950.
Jose Maria Maciel (prefeito municipal).
Maria celeste m de Sousa (secretaria municipal).
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 25, é de que o parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1950.
Samuel Andrade Paiva
Gustavo Galiano Ferreira
Jose Candido de castro
LEI Nº 26
Dispõe sobre alienação de terreno.
A camara Municipal de Cruzília decreta, e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito autorizado a distender a quantia de CR$ 1.000,00
(um mil cruzeiros), para adquirir um terreno da viúva de Juvenal José machado,
á esquina da Rua Maria Jacinta.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario , digo, correrá por conta da verba 8-99-4 a
importância a ser dispendida com a execução desta lei.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 29 de abril de 1950.
Jose Maria Maciel (prefeito municipal).
Maria celeste m de Sousa (secretaria municipal).
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 26, é de que o parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 29 de Abril de 1950.
Samuel Andrade Paiva
Gustavo Galiano Ferreira

LEI Nº 27
Dispõe sobre isenções de impostos e taxas:
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º fica o senhor Adelino Augusto isento de taxas e impostos, que incidirem
sobre o prédio de sua propriedade e residência, por dois anos.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 29 de Abril de 1950.
Jose Maria Maciel (prefeito municipal).
Maria celeste m de Sousa (secretaria municipal).

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 27, é de que o parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 29 de Abril de 1950.
Samuel Andrade Paiva
Gustavo Galiano Ferreira
LEI Nº 28
Dispõe sobre demarcação e delimitação das áreas urbanas e suburbanas da
sede do município de Cruzília.
São os seguintes limites:
Art.1º A área urbana principia na nascente do córrego da chácara de
propriedade dos filhos de Cornélio Maciel, descendo por este, recebe como
afluente o requeiro da caixa d’água, continuando , vai afluir-se com o córrego
denominado pito aceso, sobe por este até um valo, e por este acima, passando
pela porteira do Anselmo, vai alem alguns metros da estrada de automóvel,
Cruzília – Aiuruoca dali tomando uma reta, passa margeando o campo de
aviação no seu extremo norte, indo imbicar no córrego do olaria subindo por
este até encontrar o valo que sobe os detritos do matadouro local, e daí em
linha reta, até o murro do lado sul do cemitério paroquial, seguindo idêntica
linha até onde tem principio e fim esta demarcação.
Art.2º A área Suburbana principal, na nascente esquerda de um requeiro
situada na base da serrinha, do cruzeiro, terreno dos filhos de Cornélio Maciel,
descendo por ele, vai confluir-se com um pequeno curso d água á direita,
permanecendo o córrego denominado olaria, continuando até encontrar outro
curso d água, que nasce em terreno de Jose Marciano de Arantes, nas divisas
com Manoel Maciel Pereira, sobe por este até o valo que divide os pastos
guatambu e João Maria, por este valo e em reta, atravessa a estrada publica
Cruzília – São Thomé, e continuando vai encontrar o valo que divide o pasto de

baixo com o de Antonio Jacinto Ribeiro e daí sempre em reta, até a confluência
dos córregos Olaria e água vermelha, por este acima até o ponto fronteiro com
o divisor de águas da serrinha, junto ao córrego pito aceso, por este divisor até
um ponto fronteiro a nascente esquerda de um requeiro situado na base da
serrinha, dali em reta até a aludida nascente, onde teve principio e fim esta
demarcação.
Sala das sessões, 29 de Abril de 1950.
Jose Maria Maciel (prefeito municipal).
Maria celeste m de Sousa (secretaria municipal).
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 27, é de que o parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 29 de Abril de 1950.
Gustavo Galiano Ferreira.
Pedro Jose de Arantes.
Jose Candido de castro.
LEI Nº 29
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica aprovado e ratificado, para produzir seus efeitos no que toca ao
governo municipal, o convenio nacional de Estatísticas Municipal realizado e
firmado em Belo Horizonte, aos dez de setembro de mil novecentos e quarenta
e dois, entre a união Federal representada pelo Instituto Brasileiro de geografia
e Estatística, o estado de minas Gerais e seus municípios, nos termos do
decreto de lei federal nº 4.18, de 16/03/1942.
O convenio já confirmado pela união e pelo Estado, “EX VI” do decreto de lei nº
5.981 de 10/11/1943 e decreto de lei estadual nº 861, de 22/10/1942 a que está
anexo o texto das clausulas ajustadas, tem por objeto assegurar
permanentemente no país, a uniformidade e perfeita execução dos serviços de
estatísticas geral brasileira e bem assim, a normalidade dos levantamentos
destinados a servir de base a organização de segurança nacional.
Art.2º como contribuição, do município para o custeio dos serviços estatísticos
nacionais de caráter municipal, bem como de registros, pesquisas, e
realizações, necessárias a segurança nacional e relacionadas com as
atividades do instituto Brasileiro de geografia e Estatísticas (IBGE), fica criado,
tal como se ajustou, sob a forma de selo especial fornecido pelo Instituto, o
imposto adicional de diversões cobrável em todo o território Municipal.
Parag. 1º o imposto mencionado neste artigo será de dez centavos (CR$ 0,10)
por cruzeiro, ou fração de cruzeiro, do valor dos bilhetes de entrada.
Parag.2º Ficam suspeitas a cobrança do tributo de que se trata este artigo às
entradas pagas em casas lugares de diversões, campos de desportos, etc. e
etc.
Parag.3º Os selos especiais para a cobrança da parte do imposto de diversão
atribuída pelo convenio do JBGE e destinadas aos custeios do sistema

nacional dos serviços de estatísticas Municipal, serão apostos aos bilhetes de
ingresso vendidos ou oferecidos pelos empresários, proprietários,
arrendatários, ou qualquer pessoa, física ou jurídica responsável pelo
estabelecimento, casa ou lugar a que se refere o parágrafo anterior.
Parag.4º os bilhetes de entrada para os espetáculos ou exibições, sujeitos ao
imposto previsto neste artigo, serão impressos e deverão constar de duas
partes separáveis e numeradas seguidamente.
Serão enfeixados em talões, e o destaque da parte destinada ao espectador só
se dará no momento da respectiva aquisição, fica proibida a venda de bilhetes
que não se confortarem com esta norma.
Parag.5º O selo será aposto no sentido horizontal do bilhete abrangendo as
duas partes e com o cabeçalho sobre o canhoto, de modo que seja dividido ao
separar-se a parte que o espectador terá de receber para entregar ao porteiro.
Parag.6º Antes da separação do bilhete inutilizar-se a previamente o selo por
meio de um carimbo cujos dizeres indiquem a data do espetáculo ou exibição.
Parag.7º Os selos para os bilhetes do ingresso, ou estes últimos selos
impressos (quando assim adotados), serão adquiridos na agencia
arrecadadora designada pelo IBGE na forma do art.9º alínea b, do decreto lei
federal nº 4181, de 15/03/1942. Tal aquisição será efetuada por meio de guia
assinada pelo responsável ou seu representante, e visada pelo agente de
Estatísticas, ou por quem suas vezes fizerem.
A guia que receberá o competente número de ordem e será expedida em duas
vias, especificará a quantidade de selos que se vai adquirir.
A primeira Via Ficará em poder da Agencia Municipal de Estatísticas para fins
de fiscalização e tomada de contas. A segunda será apresentada a agencia
arrecadadora, que fará o fornecimento cobrando do adquirinte a importância e
o recibo dos selos passados este na própria guia.
Parag.8º È expressamente proibida à venda ou permuta de selos entre os
proprietários ou qualquer responsável pelos clubes, sociedades, casas ou
lugares de diversão. Ao adquirinte fica, todavia, assegurada a indenização da
importância dos selos não utilizados, uma vez restituídos com as mesmas
formalidades do parágrafo antecedente.
Parag.9º As sociedades ou casas de diversões de qualquer espécie que
funcionarem com entradas pagas, será obrigado a registrar, em livro próprio,
por data de função ou exibição, os selos adquiridos, os selos empregados e os
respectivos saldos, bem como a numeração dos primeiros e dos últimos
ingressos vendidos pela empresa, firma ou sociedade, e receberá o visto do
agente Municipal de Estatísticas. O livro poderá ser substituído em espetáculos
avulsos, ou pequenas series por mapas diários manuscritos ou datilografados.
Parag. 10º A fiscalização de imposto de diversão compete aos fiscais da
prefeitura e aos funcionários, da agencia municipal de estatísticas.
A fiscalização verificará entre os mapas ou o livro de escrituração, assim como
o numero de espectadores presentes a cada sessão ou espetáculo,

examinando- se este numero correspondente aos do ingresso utilizados,
constantes dos canhotos.
Parag.11º por qualquer comparada infração no pagamento de impostos
destinado ao custeio do sistema nacional de estatísticas municipal seja por
sonegação do competente selo, ou pela pratica de qualquer outra fraude, será
imposta a multa de CR$ 1.000,00. Sem o pagamento ou depósito dessa multa,
a casa, empresa ou sociedade, autuada como infratora não poderá continuar
funcionar.
Da importância da multa caberá metade dos cofres municipais e metade a
caixa nacional de estatísticas municipal.
Art.3º Para assegurar ao convenio Nacional de Estatísticas municipal fiel e
Integral execução tomará sempre o convenio Municipal as medidas que julgar
necessárias atendendo ao que em nome do governo Federal, lhe representar o
Instituto Brasileiro de geografia e Estatísticas ou o governo do Estado, por
intermédio de qualquer dos órgãos de sua administração.
Art.4º A cobrança do imposto adicional previsto nesta lei, terá inicio na data
marcada pelo conselho Nacional de Estatísticas, na forma da legislação em
vigor.
Prefeitura Municipal de Cruzília – 29/04/1950.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 29, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Abril de 1950.
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
PEDRO JOSE DE ARANTES
JOSE CANDIDO DE CASTRO.
Lei nº 30
Dispõe sobre pagamento de reparos na ponte do comboio, fazenda do
Favacho.
Art.1º A camara de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Fica o senhor Prefeito municipal autorizado a despender a quantia de CR$
2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta cruzeiros), para reparos na ponte do
comboio.

Art.2º A verba correrá por conta da dotação 8-82-1 operários do serviço de
construção de estradas e pontes.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 29 de abril de 1950.
Prefeitura Municipal de Cruzília – 29/04/1950.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 30, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 29 de Abril de 1950.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
Lei nº 31
Dispõe sobre a abertura de credito suplementar, as dotações 8-73-4 e 8-74-4.
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a
seguinte lei:
Art.1º fica aberto o credito suplementar de CR$ 4.300,00, (quatro mil e
trezentos cruzeiros), as dotações 8-73-4 e 8-74-4 para amortização do
empréstimo de CR$ 25.000,00(vinte e cinco mil cruzeiros), autorizados pela lei
nº 19 de 19 de novembro de 1949.
Art.2º Esta lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 12 de junho de 1950
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 31, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 12 de junho de 1950.

GUSTAVO GALIANO FERREIRA
PEDRO JOSE DE ARANTES
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
Lei nº 32
Dispõe sobre abertura de credito suplementar a dotação 8-89-3.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome Sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica Aberto o credito suplementar de CR$ 3.000,00 (três mil cruzeiros), a
dotação 8-89-3, (material permanente para o serviço do matadouro municipal).
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 12 de junho de 1950.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 32, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 12 de junho de 1950.
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
PEDRO JOSE DE ARANTES
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
Lei nº 33
Dispõe sobre campos de pouso.
A camara municipal de Cruzília, por seus representantes decretou e eu em seu
nome sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito Municipal autorizado a entrar em entendimento,
com os proprietários de terrenos adaptáveis a construção do campo de pouso
nas imediações desta cidade adquirindo-os amigavelmente.
Art.2º Se não for possível um acordo, poderá o senhor prefeito Municipal
decretar a utilidade publica do imóvel e proceder a sua desapropriação
amigável ou judicial.

Art.3º para essa operação fica o senhor prefeito municipal, autorizado a abrir
credito e despender a quantia necessária.
Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 12 de junho de 1950.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 33, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 12 de junho de 1950.
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
PEDRO JOSE DE ARANTES
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
JOSE CANDIDO DE CASTRO
Lei nº 34
Autoriza o Senhor Prefeito Municipal a contratar com o executivo de Baependi
– MG, o fornecimento de energia elétrica.
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome, sanciono a
seguinte lei:
Art.1º Fica o prefeito Municipal de Cruzília autorizado a entrar em
entendimentos com o Executivo de Baependi neste Estado, no sentido de
contratar o fornecimento de luz e força entre este e aquele Município.
Art.2º O fornecimento de energia elétrica será regulado por um contrato entre
as duas municipalidades, observadas as normas da liquidação em vigor,
quanto a fixação e aprovação de tarifas pela divisão de águas do ministério da
agricultura e do conselho Nacional de Energia Elétrica.
Parag.1º nos termos do código de águas, a energia elétrica não será superior,
nem inferior a que atualmente está sendo fornecida.
Art.3º O contrato a ser assinado pelas duas municipalidades, vigorará enquanto
o município de Baependi se abastecer de energia produzida pela usina do
ribeirão das Furnas.
Parag.1º Cessará a obrigação de fornecimento logo que o município de Cruzília
instale usina própria ou se abasteça de outra fonte.
Art.4º A elaboração do contrato, obedecerá a orientação de técnico de
comprovada idonidade.

Art.5º Fica o senhor prefeito Municipal, autorizado a despender a quantia
necessária a adaptação ou instalação de aparelhagem de medida, reclamada
pelo povo, serviço.
Art.6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 12 de junho de 1950.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 34, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 12 de junho de 1950.
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
JOSE CANDIDO DE CASTRO
Lei nº 35
Dispõe sobre contrato para execução de obra pública.
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a contratar com a secretaria
da viação e obra publica do estado de minas gerais, a construção de um prédio
para a cadeia local, neste município, assumindo as respectivas obrigações da
dita obra.
Art.2º Para atender as despesas decorrentes do artigo 1º, fica o senhor Prefeito
Municipal autorizado a fazer as necessárias operações de credito.
Art.3º Esta lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 04 de julho de 1950.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 35, é de parecer ser o mesmo
aprovado.

Sala das sessões, 04 de julho de 1950.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
PEDRO JOSE DE ARANTES
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
Lei nº 36
Dispõe sobre cancelamento de verba.
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica cancelada no orçamento vigente a dotação 8-98-4, a importância de
CR$ 3.500,00(três mil e quinhentos cruzeiros).
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 4 de julho de 1950
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 36, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 04 de julho de 1950.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
PEDRO JOSE DE ARANTES
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
Lei nº 37
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art. 1º não tendo sido criado em lei o cargo de encarregado do serviço de
água, fica cancelado no orçamento vigente a verba 8-63-1.
Art.2º A importância de CR$ 3.600,00 (três mil e seiscentos cruzeiros, desta
verba suplementará a verba 8-81-1.
Art.3º Fica transferida da dotação 8-82-1 operários dos serviços de construção
de estradas e pontes, para a dotação 8-82-1, operários do serviço de
conservação de estradas e pontes, a importância de CR$ 20.000,00 (vinte mil
cruzeiros).
Art.4º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a construir uma ponte de
cimento armado nas proximidades da fabrica de laticínios Sorensen.

Art.5º poderá despender para essa obra a importância de (CR$5.000,00 cinco
mil cruzeiros).
Art.6º Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11de Agosto de 1950
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 37, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Agosto de 1950.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
PEDRO JOSE DE ARANTES
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA

a)
b)
c)
d)

Lei nº 38
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º A abertura e o fechamento no município, aos estabelecimentos
comerciais e industriais obedecerão ao bancário seguinte:
Abertura às 8 horas e fechamento às 18 horas no dias úteis, dias santos e
feriados.
Aos domingos abertura às 8 horas e fechamento às 14 horas.
Os salões de barbeiros e cabeleireiros cerrarão, suas portas às 20 horas.
Aos sábados todo comércio em geral poderá funcionar até as 20 horas.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as
disposições em contrário.

Sala das sessões, 11 de agosto de 1950.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 38, é de parecer ser o mesmo
aprovado.

Sala das sessões, 11 de Agosto de 1950.
PEDRO AUGUSTO RIBEIRO
Lei nº 39
Dispõe sobre canalização de nova adutora e abertura de créditos
suplementares.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal autorizado a despender a quantia de
CR$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil cruzeiros) para canalização da nova
adutora destinada ao abastecimento de água no município.
Art.2º Fica, igualmente, autorizado o executivo a fazer operações de credito
daquela importância, para suplementar a verba 8-63-3, do orçamento vigente.
Art.3º Ficam abertos os seguintes créditos suplementares as dotações vigentes
do orçamento vigente.
8-81-3 para os serviços de ruas, praças e jardins, CR$ 10.000,00 dez mil
cruzeiros, 8-81-4, transportes para os serviços de ruas, praças e jardins.
(CR$ 2.000,00 dois mil cruzeiros).
Art.4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de outubro de 1950
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 39, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Outubro de 1950.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
Lei nº 40
Dispõe sobre aquisição de ferramentas agrícolas.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito Municipal autorizado a adquirir ferramentas
agrícolas para distribuição a lavradores pobres do município, até a importância
de CR$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros).

Art.2º As despesas decorrentes dessa transação correrão por conta da verba
8-51-3 do orçamento vigente.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de outubro de 1950
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 40, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Outubro de 1950.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
Lei nº 41
Dispõe sobre criação de cargo de coletor municipal.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica criado na prefeitura Municipal o cargo de coletor municipal,
vencendo mensalmente a importância de CR$ 700,00 (setecentos cruzeiros).
Art.2º No exercício de 1950, si preenchido o cargo, a despesa será feita a
conta da verba 8-99-4.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de outubro de 1950.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 41, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Outubro de 1950.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA

Lei nº 42
Dispõe sobre abandono de família.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal autorizado a pagar 4% do ordenado
mensal, por filho menor de funcionário municipal ou que viva as suas
expensas, a partir de 1950.
Art.2º Pela verba 8-93-0 do orçamento será feita essa despesa.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na Data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de outubro de 1950
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 42, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Outubro de 1950.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
Lei nº 43
A camara de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito municipal autorizado a auxiliar com CR$ 3.500,00
(três mil e quinhentos cruzeiros) das obras da reforma da matriz.
Art.2º Tendo sido anulada na verba 8-98-4 (subvenção ao delegado), a
importância de CR$ 3.500,00 (três mil e quinhentos cruzeiros), fica aberto o
crédito suplementar dessa importância a dotação 8-98-4 (subvenções
ordinárias), por essa verba correrão as despesas de que trata o art 1º.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de outubro de 1950.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 43, é de parecer ser o mesmo
aprovado.

Sala das sessões, 11 de Outubro de 1950.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
Lei nº 44
O povo do município de Cruzília, por seus representantes, decretou e eu em
seu nome sanciono a seguinte lei:
Art.1º A receita do município de Cruzília, para o exercício de 1951 é orçada em
CR$ 500.000,00 quinhentos mil cruzeiros, de acordo com a seguinte
discriminação:
Cód. 0111 imposto territorial /imposto urbano CR$5.000,00.
Cód.0121 imposto predial, CR$ 18.000,00.
Cód.0173 imposto s/ind. e profissões CR$ 95.000,00.
Cód. 0183 imposto de licenças / e diversas CR$ 10.000,00.
Cód. 0197 impostos de econ. Do mun. Ou assuntos da competência destes.
Taxa de expediente CR$ 1.000,00.
Cód.0252 imposto de exploração Agrícola e Industrial, taxa de fomento
Agrícola CR$ 35.000,00.
Cód. 0263 imposto s/ turismo e hospedagem CR$ 500,00.
Cód. 0273 imposto s/ jogos e diversões: CR$ 500,00.
B) taxas.
Cód. 1234 taxa de fisc. E serviços diversos, aferição de pesos e medidas. CR$
800,00.
Cód. 1241 taxa de limpeza publica / taxa sanitária. CR$ 8.000,00.
Cód. 1261 taxa de melhoramentos /calçamento CR$ 74.000,00.
Total de Receita Tributaria: CR$ 247.800,00.
C) Receita Patrimonial.
Cód. 2020 rendas de capitais /juros e depósitos CR$2.000,00.
Total de receitas: CR$ 2.000,00.
D) Receita Industrial:
Cód. 3030 serviços urbanos.
Taxa de água CR$ 10.000,00.
Taxa de esgotos CR$ 1.500,00.
Total da receita industrial: CR$ 11.500,00.
E) Receitas Diversas:
Cód. 4110 Receitas de mercado /feiras/ e matadouros: Renda do matadouro
CR$ 3.000,00.

Cód. 4130 receitas de quota do imposto, sobre combustíveis e lubrificantes
art.15 &2º da const. Federal CR$ 500,00.
Cód. 4140 Receita de quota do imposto de renda art 15º &4º da constituição
federal. CR$ 22.000,00.
Cód. 4150 Receitas da quota do excesso da arrecadação Estadual, de
impostos e art. 20º const. Federal CR$ 10.000,00.
Total das Receitas Diversas CR$ 233.500,00.
Total da Receita Ordinária CR$ 494.800,00.
F) Receita Extraordinária:
6120 cobrança da divida ativa CR$1.200,00.
6210 Multas CR$ 2.000,00.
6230 Eventuais CR$ 2.000,00.
TOTAL GERAL: CR$ 500.000,00.
Art 2º A despesa do município de Cruzília, para o exercício de 1951, é fixada
em CR$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), de acordo com as seguintes
discriminações.
Administração geral:
Legislativo
Material de consumo:
8003 imp. livros e materiais de expediente 1.500,00 CR$
Despesas diversas:
8044 serviços postal, telegráfico e telefônico. 500,00 / 2000,00 CR$.
Governo
Pessoal fixo
8020 subsidio do prefeito 12.000,00 CR$
8020 Representação do prefeito 2.400,00 CR$
Despesas diversas
8024 viagens administrativas 3.000,00CR$
Administração superior 17.400,00CR$
Pessoal fixo
8040 secretario 8.000,00CR$
Material de consumo
8043 Impressos livros e mat. de expediente 3.000,00CR$
Despesas Diversas:
8044 serviços postais, telegrama e telefônico 1.000,00CR$
8044 Publicações do expediente 3.000,00CR$
8044 Ass. De jornais e revistas of. 1.000,00CR$

Total geral: 16.000,00CR$
Serviços técnicos e Especializados.
Pessoal Fixo
8070 Contador 10.000,00CR$
Serviços diversos
8090 Servente 2.400,00CR$
Total dos serviços de Adm geral: 47.800,00CR$
Exação e fisc. Financeira
Administração Superior
Pessoal Fixo
8100 Chefes do serviço de fazenda 10.800,00CR$
Material de consumo
8103 Impressos, livros e mat. de exp. 2.000,00CR$
Total geral 12.800,00CR$
Serviços de Arrecadação
Pessoal Fixo
8110 Coletores municipal 8.400,00CR$
Total geral 21.200,00CR$
Segurança Publica e Ass. Social
Subvenções, cont e Aux em geral.
Despesas Diversas:
8284 auxilio a caixa escolar 2.000,00CR$
Assistência Social
Despesas Diversas
8294 Assistência a mendigos 2.000,00CR$
8294 Assist. A maternidade e infância 3.000,00CR$
8294 Assist. A menor abandonado 2.000,00CR$
Total dos serviços de segurança publica e Assistência social 9.000,00CR$
Ensino Prim. secund. E Complem.
Pessoal Fixo
8330 /12 professores a CR$3.600,00 / 43.200,00CR$
Material Permanente
8332 Aquisição de Móveis e Utensílios 1.000,00CR$
Material de Consumo
8333 material didático 2.000,00CR$
Total dos serviços de Educ. Pública 45.200,00CR$ / 46.200,00CR$
Fomento
Fomento da produção vegetal

Material de consumo
8513 Aquiz, de adubos sementes e inseticidas 2.000,00CR$
8513 Aquiz de ferramentas Agrícolas 10.000,00CR$
Total geral: 12.000,00CR$
Serviços Industriais
Serviços Urbanos
Pessoal Variável
8631 Encarregado do serv. De eletr. 9.600,00CR$
8631 operários do serv. De esgotos 5.000,00CR$
Total geral: 14.600,00CR$
Material Permanente
8632 Para o serviço de eletricidade 10.000,00CR$
Material de consumo
8633 Para o serviço de água 40.000,00CR$
8633 para o serviço de esgoto 10.000,00CR$
Total geral 50.000,00CR$
Despesas Diversas
8634 Aquisição de energia elétrica 15.000,00CR$
Total dos serviços Industriais 79.600,00CR$
Total geral 89.600,00CR$
Divida Pública
Fundada interna, amort e resgate
Despesas Diversas
8734 Amort. De emprest.com part. 25.000,00CR$
Juros
Despesas Diversas
8744 juros de emprest com particulares
Total dos serv. De divida publica 2.000,00CR$ / 27.000,00CR$
Serviços de utilidade Pub.
Administração Superior
Pessoal Fixo
8800 Chefe do serviço de obras 10.800,00CR$
Despesas Diversas
8804 Viagens de interesse do serv. 400,00CR$
Total 11.200,00CR$
Logradouros Públicos
Pessoal Variável
8811 operários dos serviços de ruas, praças e jardins 20.000,00CR$
Material de Consumo
8813 para os serviços de ruas, praças e jardins 15.000,00CR$
Despesas Diversas
8814 Pavimentação de ruas e praças 40.000,00CR$
8814 transporte para os serviços de ruas, praças e jardins 5.000,00CR$

Total geral 80.000,00CR$
Construção e Conserv. De Rod.
Pessoal Variável
8821 operários dos serviços de const. De estr. e pontes 20.000,00CR$
Material de Consumo
8823 para o serviço de const. Estra. E pontes 10.000,00CR$
Despesas Diversas
8824 transp. Para o serv. De estradas e pontes 3.000,00CR$
Total geral: 33.000,00CR$
Serviços de Limpeza Pública
Pessoal Variável
8851 Operários do serv. De limp. Pub 4.000,00CR$
Const. E cons. De próprios
Pub em geral
Despesas Diversas
8874 para a const. De próprios mun. 7.000,00CR$
8874 para a const. Do Aeroporto Mun. 20.000,00CR$
8874 para a const. De próprios mun. 2.000,00CR$
Total geral 29.000,00CR$
Iluminação Pública
8884 para iluminação pública 12.000,00CR$
Diversos
Pessoal Variável
8891 Encarregado do serv. Do matadouro 4.000,00CR$
Despesas Diversas
8894 Conservação de veículos 2.000,00CR$
8894 para a extinção de formig. 3.000,00CR$
Total dos serviços de útil. Pública 151.200,00CR$ / 27.000,00 / 178.200,00
CR$
Encargos Diversos
Contribuição para a previdência
Despesas Diversas
8914 Const. Para o Inst. De prev. dos serv. do Estado de Minas Gerais.
8.000,00CR$
Encargos Transitórios
Pessoal Fixo
8930 Abono de família a funcionários 6.000,00CR$
8930 Substituições Regulamentares 2.000,00CR$
Despesas Diversas
8934 Para levantamento da Planta cadastral da cidade 5.000,00CR$
8934 para a elaboração do plano diretor da cidade Lei 28 Artº 19 3.000,00CR$
8934 Levantamento do mapa do município 10.000,00CR$
Total geral 26.000,00CR$

Subvenções, contr. E auxílios em geral
Despesas Diversas
8984 Subvenção ordinária 10.000,00CR$
8984 Auxílios as obras da matriz 10.000,00CR$
Total 20.000,00CR$
Diversos
8994 Honorários, custas e outras despesas judiciais 5.000,00CR$
8994 Grat. Ao secretario da J.A.M 800,00CR$
8994 para quebra de caixa 200,00CR$
8994 para hospedagens Oficiais 3.000,00CR$
8994 para comemorações cívicas 1.000,00CR$
8994 despesas Imprevistas 5.000,00CR$ / 69.000,00CR$
Total geral 500.000,00CR$
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 44, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 16 de Outubro de 1950.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
JOSE CANDIDO DE CASTRO

LEI Nº 45
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica aberto a verba 8-81-1, operários dos serviços, de ruas, praças e
jardins. O crédito suplementar de (três mil e trezentos Cruzeiros), CR$
3.300,00.
Art.2º Ficam Canceladas no Orçamento vigente, ás dotações 8-04-0,8-07-0 e
8-63-1, na importância total de CR$27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos
cruzeiros) por não terem sido preenchidos os cargos.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de Dezembro de 1950.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 45, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Dezembro de 1950.

SAMUEL ANDRADE PAIVA
PEDRO JOSÉ DE ARANTES
LEI Nº 46
Dispõe sobre isenções de taxas e Impostos.
Considerando o benefício prestado a Cruzília, pelo senhor José Ribeiro de
Arantes, que doou sem ônus para a municipalidade uma nova adutora para o
abastecimento de água a população.
A camara Municipal de Cruzília decreta, e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor José Ribeiro de Arantes, isento do pagamento de todas as
taxas e impostos que incidirem sobre suas propriedades urbanas, suburbanas
e rurais, assim como sobre o industria e profissões de carro de bois.
Art.2º terá o senhor José Ribeiro de Arantes, em sua propriedade uma pena de
água gratuita e permanente.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de Dezembro de 1950.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 46, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Dezembro de 1950.
PEDRO JOSÉ DE ARANTES
LEI Nº 47
Cria a taxa de calçamento e sua conservação.
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica criada a taxa de calçamento e sua conservação, obedecidas às
seguintes disposições:
a) O serviço de calçamento será feito por concorrência pública ou administrativas,
reservando-se a prefeitura o direito de recusar as propostas apresentadas,
desde que não atendam ao interesse coletivo.
Não aparecendo pretendentes ou anuladas a concorrência, por despacho
fundamentado do prefeito, poderá a Prefeitura Executar o serviço por
administração.
b) No caso de concorrência Pública, serão observadas as seguintes condições:
1º Publicação de Editais, em que se convoquem concorrentes, com o prazo
mínimo de vinte dias, e dos quais constem a área por calçar o tipo da
pavimentação e o da abertura das propostas.
2º Os editais serão afixados em lugar próprio, no edifício a municipalidade.

c)

d)

e)

f)

g)

3º Os concorrentes deverão apresentar prova de capacidade profissional
e idonidade.
4º Deverão constar das propostas assinadas, postas em invólucros
fechados e apresentadas sem emendas ou rasuras, alem da discriminação dos
serviços e do prazo para a respectiva entrega, as quantias relativas ao seu
custo, escritas em algarismos e por extenso.
5º Os concorrentes farão previamente na tesouraria da prefeitura, em
dinheiro e apólices a caução arbitrada pelo prefeito, a qual será restituída
depois de cumpridas todas as clausulas contratuais.
Resolvida a execução do serviço do calçamento, o prefeito publicará edital que
ficará a contribuição de cada proprietário, a área correspondente e os prazos
para o pagamento das quotas.
Os proprietários beneficiados pelas obras de pavimentação pagarão um terço
do custo do serviço realizado na testada do imóvel, e as despesas com o meio
fio, seu assentamento e a construção do passeio.
Caso já exista passeio e as obras de calçamento imponham a sua
reconstrução, a despesa correrá igualmente por conta do proprietário do
imóvel.
Será facultado aos interessados, pelo prazo de trinta dias, durante o qual se
receberão reclamações, o exame do orçamento do serviço, findo esse prazo e
proferida decisão sobre as reclamações apresentadas, serão os proprietários
lançados pela quota respectiva, em livro especial havendo lançamento em
separado para cada imóvel.
Dividir-se-á em dez prestações iguais a quota que couber a cada proprietário,
devendo o seu pagamento efetuar-se em épocas determinadas pela prefeitura,
dentro do prazo não inferior a dezoito meses.
Art.2º O pagamento das prestações a que se refere o artigo anterior, iniciar-seá após a conclusão das obras de calçamento da parte em que se localiza o
imóvel lançado.
Art.3º È facultado ao interessado o pagamento integral e antecipado da
contribuição que lhe couber.
Art.4º O proprietário que não pagar a prestação na época determinada,
incorrerá na multa de 10%.
Art.5º Caso não concorde com o orçamento da prefeitura, poderá o proprietário
beneficiado, dentro de trinta dias, após a conclusão da obra, promover-lhe a
avaliação judicial, e de acordo com o vencido em juízo, a administração
cobrará ou restituirá as diferenças que se verificarem.
Parágrafo 1º Em tal caso, o interessado recolherá, previamente a sua
contribuição na tesouraria da prefeitura, sob protesto de avaliação Judicial.
Parágrafo 2º Efetuado sem protesto o pagamento, ou decorrido o prazo
constante neste artigo, sem que se verifique recolhimento prévio da
contribuição, ou avaliação promovida pelo proprietário, prevalecerá à
contribuição lançada.

Art.6º Os proprietários que contribuírem para o calçamento, nos termos do art3º
da presente lei, ficarão isentos por cinco anos da taxa de calçamento.
Parágrafo único, Em caso de alienação a isenção de que trata este artigo, não
se estende aos terceiros dos imóveis e nem aos seus adquirintes.
Art.7º Desde que dois terços dos proprietários, cujos imóveis estiverem
localizados em um mesmo logradouro Público, requeiram o seu calçamento
depositando previamente a devida contribuição, a prefeitura os atenderá, se da
não advier prejuízo para o plano geral de pavimentação.
Art.8º Para efeito do artigo anterior só serão tomadas em consideração, os
pedidos de calçamento referentes a trechos cuja dimensão corresponda, no
mínimo á porção compreendida entre duas ruas transversais.
Art.9º Os proprietários de imóveis situados em esquinas pagarão as
contribuições relativas ás duas frentes.
Art.10º Os proprietários de imóveis situados em praças não ajardinadas
pagarão suas contribuições como se estivessem localizados nas ruas mais
próximas.
Art.11º Terminado o calçamento, os proprietários dos imóveis beneficiados,
serão obrigados a contribuir para a sua conservação respeitadas as
disposições do art.6º, da presente lei;
Parágrafo único: A taxa de calçamento destinada á conservação será cobrada
a razão de CR$1,00 (hum cruzeiro) por metro quadrado, no terço pertencente a
cada proprietário.
Art.12º Ficam Sujeitos, desde logo, a taxa de calçamento os proprietários dos
imóveis localizados em trecho já beneficiado por esse serviço.
Art.13º Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em viger na
data de sua publicação.
Sala das sessões, 11 de Dezembro de 1950.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 47, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Dezembro de 1950.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
PEDRO JOSÉ DE ARANTES
JOSE CANDIDO DE CASTRO
PROJETO Nº44
Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara.
Em vista do grande movimento de automóveis, caminhões e outros veículos
que transitam diariamente pela Rua Capitão Pinto, em virtude de ser essa a rua
mais movimentada da cidade, pelo seu comercio e pelas entradas que ela tem:

venho por meio deste apresentar um projeto, para que seja feito um
calçamento a paralelepípedos na referida rua o qual deva seguir pela rua
capitão prudente até sair à rua coronel Serafim.
Cruzília, 11 de Outubro de 1950.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

PROJETO DE LEI Nº44
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº44, que dispõe sobre
calçamento a paralelepípedos das ruas capitão pinto e capitão prudente, é de
parecer seja o mesmo rejeitado por carência de verba no orçamento vigente.
Sala das sessões, 11 de Outubro de 1950
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PROJETO Nº48
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a despender a importância
de CR$5.000,00 (cinco mil cruzeiros), para o serviço de encascalhamento da
estrada Cruzília- recreio.
Art.2º As despesas correrão por conta da verba 8-82-1 do orçamento de 1951.
Art.3º Esta lei entrará em vigor á 1º de janeiro de 1951, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de dezembro de 1950.

Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
PROJETO Nº49
A camara municipal de Cruzília decreta, e eu em seu nome sanciono a
seguinte lei;
Art.1º Acrescentem-se a tabela 5, série 13, nº10 Alfaiatarias, as letras c e d em
menor escala e escala mínima respectivamente, classes 29 e 3).
Art.2º Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 12 de fevereiro de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 49, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 12 de Fevereiro de 1951.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
PROJETO Nº50
Dispõe sobre isenções e subvenções
A camara Municipal de Cruzília decreta, e eu em seu nome sanciono a
seguinte lei:
Art.1º Fica isenta do imposto de Indústria e profissões a linha de jardineira dos
senhores José Mario dos reis Meireles e Francisco Martins da Silva.
Art.2º A prefeitura Municipal Subvencionará com CR$300,00 por mês a referida
linha.
Art.3º A recusa por parte da empresa, de carga que passageiros fará a cada
cidade desta lei.
Art.4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 12 de fevereiro de 1951.

Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 50, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 12 de Fevereiro de 1951.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
RESOLUÇÃO Nº04
Aprova as cotas do prefeito relativas ao exercício de 1950.
De conformidade com o que dispõe o art 66, nº 04 da lei 28, de 26 de
novembro de 1947, á Camara Municipal de Cruzília decreta e promulga a
seguinte resolução:
Art.1º Ficam aprovadas todas as contas do senhor Prefeito Municipal no
exercício de 1950.

Art.2º Esta resolução entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Sala das sessões, 12 de fevereiro de 1951.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
PARECER DA COMISSÃO DAS FINANÇAS:
A comissão de finanças a que foi presente a resolução nº4 que dispõe sobre a
aprovação das contas do Senhor Prefeito Municipal de Cruzília, no exercício de
1950, tendo examinado todos os documentos da receita e despesa, é de
parecer seja o mesmo aprovada.
Sala das sessões, 11 de Maio de 1951.
Presidente:
Relator: Gustavo Galiano Pereira
Membro: Paulo Junqueira Ferreira
LEI Nº 51
Autoriza a aquisição de uma maquina moto niveladora e da outras
providências.
O povo do município de Cruzília, por seus representantes, decretou e eu em
seu nome sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica a prefeitura Municipal autorizada a adquirir, mediante concorrência
pública, ou administrativa, via moto niveladora destinada aos serviços
rodoviários Municipais, podendo, para esse fim, dispender até CR$250, 000,00
(duzentos e cinqüenta mil cruzeiros).
Art.2º A prefeitura Municipal, para efetuar a aquisição de que trata o artigo
anterior, fica autorizada a contrair com a caixa econômica do Estado de minas
Gerais, um empréstimo até CR$250, 000,00 (duzentos e cinqüenta mil
cruzeiros).
Parágrafo 1º O empréstimo vencerá juros de até 10% (dez) e deverá ser
resgatado no prazo de dez anos, mediante pagamento de prestações anuais,
que incluirão o capital e juros na forma regulada pela “Tabela Price”.
Parágrafo 2º O resgate do empréstimo, desde que os juros correspondentes
sejam descontados, poderá ser antecipado.
Art.3º A prefeitura dará, em garantia do empréstimo, enquanto durar o contrato
respectivo, uma das quotas que lhe couberem do imposto sobre a renda, bem
como o imposto de indústrias e profissões e a própria moto niveladora.
Art.4º O prefeito Municipal inserirá no contrato de empréstimo, clausulas
relativas ao madimplemento, cobrança judicial e multa, que não poderá
exceder de 10% do valor da operação.

Art.5º Para atender a despesa autorizada no art 1º, fica aberto o crédito
especial de CR$250, 000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros).
Art.6º Os orçamentos subseqüentes consignarão dotações necessárias, ás
amortizações anuais, do empréstimo, ficando as mesmas vinculadas á
liquidação da divida até o fim.
Mando, portanto, a todos as autoridades a quem o conhecimento e execução
desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como
nela se contém.
Prefeitura Municipal de Cruzília, 11 de maio de 1951.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
LEI Nº 51
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 51, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Maio de 1951.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
LEI Nº 52
Dispõe sobre desapropriação de móveis e dá outras providencias.
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Ficam declaradas de utilidade pública para o fim de serem
desapropriadas em juízo ou fora dele, as rodovias que ligam Cruzília ao
município de Aiuruoca, via pito aceso laranjeiras, e a rodovia que partindo de
Cruzília vai à estrada de são Thomé até a fonte do Rio do peixe.
Parágrafo único: os imóveis a serem conservados por esta prefeitura, dentro
dos limites deste município destinam-se ao transito livre de veículos entre
Cruzília e os municípios visinhos Aiuruoca e Baependi.
Art.2º As despesas que advierem com a execução desta lei, correrão por conta
da verba 8-82-3 do orçamento vigente.
Art.3º Revogadas as disposições em contrario, esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Sala das sessões, 11 de maio de 1951.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 52, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Maio de 1951.
SAMUEL ANDRADE PAIVA

PEDRO JOSÉ DE ARANTES
JOSE CANDIDO DE CASTRO
LEI Nº 53
Dispõe sobre a construção do aero porto municipal.
A camara Municipal de Cruzília decreta, e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito Municipal autorizado a dispender a importância de
CR$20.000,00 (vinte mil cruzeiros) para a construção do aero porto municipal.
Art.2º a verba destinada a esse serviço está prevista no orçamento vigente sob
a dotação 8-87-4.
Art.3º Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Sala das sessões, 11 de maio de 1951
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 53, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Maio de 1951.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
JOSE CANDIDO DE CASTRO
LEI Nº 54
Dispõe sobre pavimentação de ruas e praças
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a despender a importância
de CR$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) para pavimentação de ruas e
praças.
Art.2° Está consignada em dotação do orçamento vigente 8-81-4 a verba
destinada a atender as despesas daquele serviço.
Art.3º Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de maio de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 54, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Maio de 1951.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
JOSE CANDIDO DE CASTRO
LEI Nº 55
Dispõe sobre extinção da função de encarregado do serviço de Água.

A camara Municipal de Cruzília decreta, e eu em seu nome sanciono a
seguinte lei:
Art.1º Fica extinta a função de Encarregado do serviço de água nesta
prefeitura.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de maio de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 55, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Maio de 1951.
JOSE CANDIDO DE CASTRO
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PEDRO JOSE DE ARANTES
LEI Nº 56
Dispõe sobre isenções de impostos e taxas em beneficio da conferencia
vicentina de Cruzília.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º A conferência Vicentina desta cidade fica isenta de taxas e impostos
para construção de casas destinadas aos pobres, assim como do imposto
predial e territorial.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Sala das sessões, 11 de maio de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 56, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Maio de 1951.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
JOSE CANDIDO DE CASTRO
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
LEI Nº 57

A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito municipal autorizado a subvencionar, no presente
exercício com CR$ 3.000,00 três mil cruzeiros.
O Instituto Paroquial São Sebastião, e com igual quantia, o instituto, nossa
Senhora Aparecida, ambos desta cidade.
Art.2º As despesas decorrentes do art.1º correrão á conta da verba 8-98-4 do
orçamento vigente.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de maio de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 57, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Maio de 1951.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
JOSE CANDIDO DE CASTRO
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
LEI Nº 58
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica aberto o credito suplementar de CR$60.000,00 sessenta mil
cruzeiros, a verba 8-81-4 do Orçamento vigente, pavimentação de ruas e
praças.
Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de Agosto de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 58, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Agosto de 1951.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO PEREIRA

JOSE CANDIDO DE CASTRO
LEI Nº 59
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica isenta do imposto de indústrias e profissões a companhia telefônica
brasileira.
Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de Agosto de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 59, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Agosto de 1951.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
JOSE CANDIDO DE CASTRO
LEI Nº 60
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica transferida para o bairro cajuru, a escola rural de vargem alegre.
Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de Agosto de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 60, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Agosto de 1951.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
JOSE CANDIDO DE CASTRO
LEI Nº 61

A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica criado no município à taxa sobre consumo de luz e energia.
Art.2º Essa taxa será cobrada á base de 20% sobre a arrecadação feita por
Baependi.
Art.3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de Agosto de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 61, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Agosto de 1951.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
JOSE CANDIDO DE CASTRO
LEI Nº 62
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal autorizado a despender a quantia de
CR$4.000,00 (quatro mil cruzeiros) para desapropriação da faixa de terreno
pertencente aos senhores José de Souza Andrade e Pedro Ferreira de Souza,
destinada à retificação da Praça Mons João Câncio, a conta da verba 8-99-4
(despesas Imprevistas).
Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de Agosto de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 62, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Agosto de 1951.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
JOSE CANDIDO DE CASTRO
LEI Nº 63

A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica aberto o credito suplementar de, CR$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros)
a dotação 8-81-1 (operários do serviço de ruas, praças e jardins e
CR$30.000,00 (trinta mil cruzeiros) á dotação 8-82-1. Operários do serviço de
conservação de estradas e pontes.
Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de Agosto de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 63, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Agosto de 1951.
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
JOSE CANDIDO DE CASTRO
LEI Nº 64
Orça a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 1952.
O povo do Município de Cruzília, por seus representantes, decretou e eu
sanciono a seguinte lei:
Art.1º A Receita do município de Cruzília, para o exercício de 1952, é orçada
em CR$ 600.000,00 seiscentos mil cruzeiros, de acordo com a seguinte
discriminação:
Receita Ordinária / Receita Tributária
a) Impostos:
0111 Imposto Territorial Urbano CR$5.000,00
0121 Imposto Predial CR$25.000,00
0173 Impostos s/Indústrias e Profissões CR$110.000,00
0183 Imposto de licenças diversas CR$ 12.000,00
0197 Imposto s/ atos de Economia do Município ou assuntos da competência
deste:
Taxa de expediente Cr$ 500,00
0252 imposto Sobre Exploração / Agrícola e Industrial /taxa de fomento
Agrícola CR$50.000,00
0263 Imposto s/ turismo e Hospedagem CR$ 500,00
0273 Imposto s/ jogos e diversões /públicos CR$500,00

b) Taxas:
1.19.2 taxa s/ consumo de energia elétrica CR$ 10.000,00
1.23.4 Taxa de fiscalização e serviços diversos CR$ 1.000,00
1.24.1 Taxa de limpeza Pública / sanitária CR$ 10.000,00
1.26.1 Taxa de melhoramentos / Calçamento CR$ 80.000,00
Total da Receita Tributaria CR$ 304.500,00
Receita Patrimonial
2.02.0 Renda de capitais / juros de depósitos
CR$ 2.500,00
Total da Receita Patrimonial CR$2.500,00
Receita Industrial
3.03.0 Serviços Urbanos
Taxa de água CR$12.000,00
Taxa de Esgoto CR$2.000,00
Total das Receitas Indust. CR$ 14.000,00
Transporte: CR$321.000,00
4.11.0 Receitas de mercados, feiras e matadouros
Renda de matadouros CR$ 3.500,00
4.13.0 Receita de quota do Imposto s/ combustíveis e lubrificantes CR$500,00
4.14.0 Receita de quota do Imposto de renda (art 15 &4 const. Federal) CR$
260.000,00
4.15.0 receita de quota do excesso da arrecadação Estadual de Impostos
(art.20 const. Federal) CR$ 10.000,00
Total das receitas diversas CR$ 274.000,00
Total das receitas Ordinárias CR$ 595.000,00
Receita Extra Ordinária:
6.12.0 cobrança da divida ativa CR$500,00
6.21.0 Multas CR$1.500,00
6.23.0 Eventuais CR$ 3.000,00
Taxa de receita Extra Ord. CR$ 4.500,00
Total geral: CR$ 600.000,00.
Art.(2º A despesa do município de Cruzília, para o exercício de 1952, é fixada
em CR$ 600.000,00 seiscentos mil cruzeiros) de acordo com a seguinte
discriminação:
Despesa Administração geral / Legislativo
Material de consumo
8.00.3 Impressos, livros e mat. De exp. CR$1200,00
Despesas Diversas
8.00.4 Serv. Postal, teleg. e telefônico CR$500,00

Governo/ pessoal fixo
8.02.0 Subsidio do prefeito CR$12.000,00
8.02.0 Representação do prefeito
8.02.4 Viagens Administrativas CR$3.000,00
Total geral: CR$ 17.400,00
Administração Superior
Pessoal fixo
8.04.4 secretario CR$8.000,00
Material de consumo
8.04.3 Impostos, livros, e mat.esp. CR$2.000,00
Despesas diversas
8.04.4 Serv. postal, teleg. e telefônico CR$ 500,00
8.04.4 Publicação de Expediente CR$ 3.000,00
8.04.4 Ass. De jornais e receitas Ofic. CR$ 1.000,00
Total CR$14.500,00
Serv. Técnicos e Especialidades
Pessoal Fixo
8.07.0 Contador CR$ 8.000,00
Serviços diversos
Pessoal fixo
8.09.0 Servente CR$2.400,00
Total dos serv. De adm geral CR$ 44.000,00
Exação e Fisc. Financeira
Administração Superior
Pessoal Fixo
8.10.0 Chefe do serviço de fazenda CR$ 10.800,00
Material de consumo
8.10.3 Impressos, livros e mat. de exp. CR$ 1.500,00
Total: CR$12.300,00
Serviço de arrecadação / pessoal fixo
8.11.0 Coletor Municipal CR$ 8.400,00
Total dos serviços de CR$ 20.700,00
Exação e Fiscalização Financeira CR$ 20.700,00
Segurança publica e Assistência Social
Subv. Contr. E aux. Em geral
Despesas Diversas
8.28.4 Auxilio a caixa escolar CR$2.000,00

Assistência Social
Despesas Diversas
8.29.4 Assistência a Mendigos CR$2.000,00
8.29.4 Assist. A Mater. e a Infância CR$ 3.000,00
8.29.4 Assist. A menores abandonados CR$ 2.000,00
Total dos serv. de s. p. ass. social CR$ 7.000,00
Educação Pública
Ensino primário, secundário e complementar
Pessoal fixo
8.33.0 12 professoras a CR$ 3.600,00 / CR$43.200,00
Material permanente
8.33.2 Aquisição de moveis e utens. CR$ 1.000,00
Material de consumo
8.33.3 Material didático CR$ 2.000,00
Total dos serv. De educação publica CR$ 45.200,00 /1.000,00/ 46.200,00.
Fomento
Fomento da produção vegetal
Material de consumo
8.51.3 Aquisição de adubos, sementes e inseticidas CR$ 2.000,00
8.51.3 Aquisição de ferramentas agrícolas CR$10.000,00
Total dos serviços CR$ 12.000,00
Serviços Industriais
Serviços Urbanos
Pessoal variável
8.63.1 Encarregado do serv. De eletri. CR$9.600,00
8.63.1 Operários dos serv. De esgotos CR$ 3.000,00
Material Permanente
8.63.2 para o serv. de eletricidade CR$ 10.000,00
Material de consumo
8.63.3 para o serviço de água CR$ 15.000,00
8.63.3 para o serviço de esgotos CR$ 10.000,00
Despesas Diversas
8.63.3 Aquisição de energia elétrica CR$ 15.000,00
Total dos serviços Industriais CR$ 52.600,00 / 10.000,00 / 62.600,00

Divida Pública
Fundada interna amortização e resgate
Despesas Diversas
8.73.4 Amortização de empréstimos com particulares CR$ 25.000,00
8.73.4 Amortização de empréstimos com caixa econômica Estadual CR$
15.686,40
Juros
Despesas diversas
8.74.4 juros de emp. Com particulares CR$ 2.250,00
8.74.4 Juros do emp. Com a caixa econômica estadual CR$25.000,00
Total: CR$27.200,00 / 40.686,40 / 67.936,40
Encargos Transitórios:
Pessoal fixo
8.93.0 Abono de família e funcionário CR$ 5.000,00
8.93.0 Substituições regulamentares CR$ 2.000,00
Despesas Diversas
8.93.4 para levantamento da planta cadastral da cidade CR$ 5.000,00
8.93.4 para a elaboração do plano diretor da cidade lei 28 /art 19/ * x III) CR$
3.000,00
Total CR$ 15.000,00
Subvenções, contribuições e auxílios em geral
Despesas Diversas
8.98.4 Subvenções Ordinárias CR$ 14.000,00
8.98.4 Auxilio as obras da torre da matriz CR$ 20.000,00
8.98.4 Subvenção a ação católica rural da campanha CR$ 12.000,00
Total CR$ 46.000,00
Diversos
Despesas diversas
8.99.4 Honorários custas e outras despesas judiciais CR$ 3.000,00
8.99.4 gratificação ao secret. J.A.M CR$ 800,00
8.99.4 para a quebra de caixa CR$ 200,00
8.99.4 para hospedagens oficiais CR$ 3.000,00
8.99.4 para comemorações cívicas CR$ 1.000,00
8.99.4 Despesas imprevistas CR$ 6.363,60
Total Dos encargos diversos CR$ 81.363,60
Total geral; CR$ 600.000,00
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 1952.

Revogam-se as disposições em contrario.
Prefeitura municipal de Cruzília, 30 de setembro de 1951.
Jose Maria Maciel (prefeito municipal).
Maria celeste m de Sousa (secretaria municipal).
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 64, é de que o parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 12 de Novembro de 1951
Samuel Andrade Paiva
Gustavo Galiano Ferreira
Paulo Junqueira Ferreira
LEI Nº 65
Dispõe sobre abertura de crédito suplementar.
A Camara de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica aberto o crédito suplementar de CR$ 35.000,00(trinta e cinco mil
cruzeiros), á verba 8-81-4 pavimentação de Ruas e Praças e de CR$ 5.000,00
(cinco mil cruzeiros), a verba de 8-82-3 (material de consumo para o serviço de
construção de estradas e pontes).
Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 12 de Novembro de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 65, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 12 de Novembro de 1951
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
LEI Nº 66
Dispõe sobre isenção de taxas e impostos.
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica isenta de taxas e impostos por 5 anos a contar desta data a
empresa cine vitória, de propriedade de Maciel Arantes e Maciel .
Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 12 de Novembro de 1951

Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 66, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 12 de Novembro de 1951
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA

a)
b)
c)
d)

LEI Nº 67
Dispõe sobre denominação de logradouros públicos.
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1ºFicam alterados as seguintes denominações dos logradouros públicos
desta cidade.
A Rua Antonio Furtado Calheiros começa na Praça Cap. Maciel e termina no
bairro de Lourdes nas proximidades do córrego do Olaria.
A Rua Maria Jacinta termina no lugar denominado porteira do Anselmo.
As transversais do bairro de Lourdes a contar de cima para baixo denominarse-ão respectivamente travessa A.B e C.
A Rua Padre José Vicente do bairro vila nova, termina no bairro de Lourdes,
na primeira paralela á Rua Antonio Furtado Calheiros que receberá o nome
de 06 de março.
Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 12 de Novembro de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 67, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 12 de Novembro de 1951
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PEDRO JOSE DE ARANTES
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
LEI Nº 68
Dispõe sobre abertura de credito suplementar.

A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica cancelada no orçamento vigente, á verba 8-33-0 (Educação pública)
a importância de CR$ 20.000,00 vinte mil cruzeiros.
Art.2º Fica aberto à verba 8-63-2 material Permanente para o serviço de
eletricidade, o credito suplementar de (CR$ 8.000,00 oito mil cruzeiros).
Art.3º Fica o senhor prefeito municipal autorizado a dispender o restante de
CR$ 12.000,00 doze mil cruzeiros, na construção da casa do pobre que será
doada pela prefeitura municipal, á conferencia vicentina desta cidade.
Art.4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de Dezembro de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 68, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Dezembro de 1951
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
LEI Nº 69
Dispõe sobre o excedente do empréstimo com a caixa Economia Estadual.
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal autorizado a despender a importância de
CR$ 20.000,00 vinte mil cruzeiros, excedentes da compra da moto niveladora,
cujo custo foi de 230.000,00 duzentos e trinta mil cruzeiros, destinando:
CR$5.000,00 cinco mil cruzeiros para cobrir as despesas judiciais feitas com o
empréstimo de CR$ 250.000,00 duzentos e cinqüenta mil cruzeiros, com a
caixa Econômica Estadual e CR$15.000,00 quinze mil cruzeiros á compra de
peças necessárias á conservação da moto niveladora, e combustível para o
seu funcionamento.
Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de Dezembro de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 69, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Dezembro de 1951
SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
LEI Nº 70
Dispõe sobre a oficialização do “Hino de Cruzília”.
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica oficialmente no município o Hino, Cívico Religioso composto pelo
maestro Francisco Místico, com letra do DRº José Maria Nunes Maciel.
Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de Dezembro de 1951
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 70, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Dezembro de 1951
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
LEI Nº 71
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Os vencimentos e salários do pessoal da Prefeitura passarão a ser os
seguintes:
Encarregados dos serviços de Obras: CR$10.800,00
Chefe dos serviços de fazenda: CR$10.800,00
Encarregado dos serv. Do matadouro CR$ 4.000,00
Diaristas por hora: CR$2,50
Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1952
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 71, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1952
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
SAMUEL ANDRADE PAIVA
RESOLUÇÃO Nº 05
Aprova as contas do prefeito relativas ao exercício de 1951.
De conformidade com que dispõe o art 66, nº 4 da lei 28 de 26 de novembro de
1947, a Camara Municipal de Cruzília decreta e promulga a seguinte resolução:
Art.1º Examinados os comprovantes da receita e da Despesa, ficam aprovados
as contas do senhor prefeito municipal no exercício de 1951.
Art.2º Esta resolução entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1952.
PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
A comissão de finanças a que foi presente a resolução nº5 tendo encaminhado
todos os documentos da Receita e da Despesa, no exercício de 1951, é de
parecer seja o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1952.
Presidente: SAMUEL ANDRADE PAIVA
Relator: GUSTAVO GALIANO PEREIRA
LEI Nº 72
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica criado no quadro de funcionários municipais o cargo de contador,
com os vencimentos anuais de CR$ 8.000,00 oito mil cruzeiros.
Art.2º As dependências decorrentes desta lei, estão previstas no orçamento
vigente de verba 8-07-0.
Art.3º Esta resolução entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Sala das sessões, 12 de Maio de 1952
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 72, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 12 de Maio de 1952
PEDRO JOSE DE ARANTES
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
LEI Nº 73
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a dispender a importância de CR$
80.000,00 oitenta mil cruzeiros para o serviço de pavimentação de ruas e
praças.
Art.2º Consta do orçamento do corrente ano a verba destinada a essas
despesas 8-81-4.
Art.3º Esta resolução entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Sala das sessões, 12 de Maio de 1952
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 73, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 12 de Maio de 1952
PEDRO JOSE DE ARANTES
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
LEI Nº 74
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal de Cruzília autorizado a dispender a
importância de CR$ 10.000,00 dez mil cruzeiros, para as despesas das festas
comemorativas do cinqüentenário do Instituto Paroquial São Sebastião desta
cidade.
Art.2º A verba destinada a cobrir essas despesas, consta do Orçamento
vigente, 8-98-4 subvenções ordinárias.
Art.3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 12 de Maio de 1952

Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 74, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 12 de Maio de 1952
PEDRO JOSE DE ARANTES
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
LEI Nº 75
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1ºFica alterado o código Tributário do município de Cruzília na parte
referente a vendedores ambulantes, de jóias, relógios, cortes de tecido,
armarinhos e roupas feitas que passarão a pagar CR$ 500,00 quinhentos mil
cruzeiros por dia.
Art2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 12 de Maio de 1952
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 75, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 12 de Maio de 1952
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
LEI Nº 76
Dispõe sobre isenções de taxas e impostos.
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor Adelino Augusto Rodrigues isento de taxas e Impostos,
que incidirem sobre o prédio de sua propriedade e residência por quatro anos a
partir de 1952.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 12 de Maio de 1952

Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 76, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 12 de Maio de 1952
PEDRO JOSE DE ARANTES
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
LEI Nº 77
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o Prefeito municipal autorizado a subvencionar no corrente
exercício:
a) O instituto paroquial São Sebastião com CR$ 3.000,00 três mil cruzeiros:
b) O Instituto Nossa Senhora Aparecida com CR$ 3.000,00 três mil cruzeiros:
c) A linha de jardineira Cruzília – Caxambú de propriedade ao senhor José
Geraldo Arantes com CR$ 3.600,00 três mil e seiscentos cruzeiros:
Art.2º Correrão á conta da dotação 8-98-4 do orçamento vigente as verbas
necessárias a execução desta lei.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1952
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 77, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1952
PEDRO JOSE DE ARANTES
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
LEI Nº 78
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Ficam abertos os seguintes créditos suplementares:
CR$ 12.000,00 doze mil cruzeiros, á dotação 8-87-4, para a construção do
aeroporto Municipal, CR$ 50.000,00 cinqüenta mil cruzeiros á dotação 8-82-1

operários, do serviço de conservação de Estradas e Pontes, e 10.000,00 para a
dotação de 8-82-3.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1952
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 78, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1952
PEDRO JOSE DE ARANTES
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
LEI Nº 79
Dispõe sobre denominação de logradouros Públicos.
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º a) Receberá o nome de Jose Bonifacio a rua Recentemente aberta nesta
cidade em terrenos de Francisco Fernandes Maciel e que começa na rua
Coronel serafim e vai em direção ao valo do Anselmo.
b) Receberá o nome de Severino Augusto Maciel á rua paralela á precedente e
compreendida entre a Rua Maria Jacinta e a Rua José Bonifácio.
C) A travessa que liga a Rua Maria jacinta á Rua José Bonifacio, receberá o
nome de travessa do Anselmo.
d) A Rua que parte da praça mons. João Cancio e desce em direção ao
córrego da serrinha, receberá o nome de Mons Alckmin.
e) A Travessa que desce da Praça Mons João Cancio ao lado do grupo Escolar
e que ate agora tinha o nome de Mons Alckmin, receberá o nome de Jacinto
José Ribeiro.
f) Receberá o nome de Justo Fernandes Maciel, a travessa recentemente
aberta, que começa a Rua Capitão Prudente e vai até ao Córrego do Olaria.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1952
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 79, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1952
GUSTAVO GALIANO PEREIRA

PEDRO JOSE DE ARANTES
JOSE CANDIDO DE CASTRO
LEI Nº 80
Dispõe sobre abertura de credito suplementares.
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Ficam abertos os seguintes créditos suplementares:
a) CR$ 30.000,00 trinta mil cruzeiros á dotação 8-81-4 para pavimentação de ruas
e praças.
b) CR$ 15.000,00 quinze mil cruzeiros á dotação 8-63-3 para o serviço de água.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Outubro de 1952
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 80, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Outubro de 1952
PEDRO JOSE DE ARANTES
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PEDRO AUGUSTO RIBEIRO
LEI Nº 81
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o Senhor Prefeito Municipal autorizado a despender a importância
de CR$ 20.796,00 vinte mil setecentos e noventa e seis cruzeiros, para
serviços nas estradas da traituba e CR$ 5.000,00 cinco mil cruzeiros para
reparos na estrada do recreio.
Art.2º Correrão à conta da verba própria do orçamento vigente as despesas do
artigo 1º (8-82-4).
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Outubro de 1952
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 81, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Outubro de 1952

PEDRO JOSE DE ARANTES
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PEDRO AUGUSTO RIBEIRO
LEI Nº 82
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Acrescente-se ao parágrafo 1º da lei nº21, o seguinte:
Concederá igualmente isenção de todos os impostos que incidirem sobre sua
casa e respectivo terreno nesta cidade, pelo prazo de 10 anos, a partir do ano
de 1949.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Outubro de 1952
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 82, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Outubro de 1952
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PEDRO AUGUSTO RIBEIRO
LEI Nº 83
Orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 1953.
O povo de Cruzília, por seus representantes, decreta e eu em seu nome
sanciono a seguinte lei:
Art.1º A receita do município de Cruzília, para o exercício de 1953, é orçado em
CR$ 600.000,00 seiscentos mil cruzeiros, de acordo com a seguinte
discriminação:
Receita Tributária:
a) Impostos:
0111 imposto territorial urbano CR$5.000,00
0121 Imposto predial CR$ 25.000,00
0173 Imposto s/ Indústrias e prof. CR$ 112.000,00
0183 Imposto de Licenças diversas CR$ 12.000,00
0197 Imposto s/ atos de economia do município ou assuntos da competência
deste. Taxa de Expediente CR$ 500,00
0252 Imposto sob Exploração agrícola e Industrial / taxa de Fomento Agrícola
CR$ 40.000,00
0263 Imposto sob turismo e Hospedagem CR$500,00
0273 Imposto sob jogos e diversões publicas CR$500,00

A Transportar CR$ 195.500,00

b) Transporte / Taxas:
1192 Taxa s/consumo de Energia CR$ 10.000,00
1234 taxa de fiscalização e serviço diversos / taxa de Aferição e pesos e
medidas CR$1.000,00
1241 taxa de limpeza publica /sanitária /melhoramentos CR$ 10.000,00
1261 taxa de calçamento CR$ 47.000,00
Total da Receita Tributaria CR$ 263.500,00
Receita Patrimonial:
2020 renda de capitais /juros de depósitos CR$ 2.500,00
Total da Receita Patrim. CR$ 2.500,00
Receita Industrial:
3030 serviços urbanos / taxa de água CR$ 12.000,00
Taxa de esgotos CR$ 3.000,00
Total da receita Industrial CR$ 15.000,00
Receitas Diversas:
4110 Receita de mercados / feiras e matadouros
Renda de matadouros CR$ 3.500,00
4130 Receita de quota do imposto sobre combustíveis e lubrificantes (art.15,
parágrafo 2º da constituição federal) CR$ 500,00
4140 Receita de Quota do imposto de renda art.º15, parag.4º constituição
federal CR$ 300.000,00
4150 Receita de quota do excesso de arrecadação Estadual de impostos
Art.º20 da constituição federal CR$ 10.000,00
Total das receitas diversas CR$314.000,00
Total da receita ordinária CR$595.000,00
Receitas Extraordinárias:
6120 Cobrança da divida ativa CR$ 500,00
6210 Multas CR$ 1500,00
6230 Eventuais CR$ 3.000,00
Total da receita Extraordinária CR$ 4.500,00 / 500,00 / 5.000,00
Total Geral CR$ 599.500,00 / 500,00 / 600.000,00
Art.2º A despesa do município de Cruzília, para o exercício de 1953, é fixada
em CR$ 600.000,00 seiscentos mil cruzeiros, de acordo com a seguinte
discriminação.
Administração geral / legislativo:
Material de Consumo

8003 Impr. Livros e mat. De expd. CR$ 1.200,00
Despesas Diversas:
8004 Serv.postal, teleg e telef. CR$500,00
Total: CR$1.700,00
Governo / pessoal fixo:
8020 Subsidio do prefeito CR$ 12.000,00,
8020 Representação do Prefeito CR$ 2.400,00
Despesas Diversas
8024 Viagens Administrativas CR$ 3.000,00
Total geral: CR$ 17.400,00
Pessoal Fixo:
8040 Secretário CR$8.000,00
Material de consumo
8043 Impressos, livros e material de expediente CR$ 2.000,00
Despesas Diversas
8044 Serviço postal, telegraf e telefone CR$ 500,00
8044 Publicação de expediente CR$ 3.000,00
8044 Assinatura de jornais e revistas oficiais CR$ 1.000,00
Serviço Técnico e Especial / pessoal fixo
8070 Contador CR$8.000,00
Serviços Diversos
8090 Servente CR$ 2.400,00
Total dos serviços de administração geral CR$2.400,00 / 44.000,00
Exação e FIsc. Financeira
Administração superior /pessoal fixo
8100 Chefes do serviço de fazenda CR$ 10.800,00
Material de consumo
8103 Impressos, livros e material de expediente CR$ 1.500,00
Total CR$ 12.300,00

Serviço de Arrecadação / pessoal fixo
8110 Coletor Municipal CR$ 8.400,00
Total dos serviços de Exação e fisc. Finan CR$ 20.700,00
Seg. publica e Assist. Social

Subvenções, contribuições e auxílios em geral.
Despesas Diversas
8284 Auxilio á caixa Escolar CR$ 2.000,00
Assistência social / Despesas Diversas
8294 Assistência a mendigos CR$2.000,00
8294 Assistência a mat. e a infância CR$3.000,00
8294 Assistência a menores abandonados CR$2.000,00
Total dos serviços de segurança publica e Assist. Social
CR$ 7.000,00 / 9.000,00
Total CR$ 73.700,00
Educação Publica
Ensino Primário, secundário e complementar
PESSOAL FIXO
8330 (12) professoras a CR$ 3.600,00 / 43.200,00
Material Permanente
8332 Aquisição de móveis e utensílios CR$ 1.000,00
Material de Consumo
8333 Material Didático CR$ 2.000,00
Total dos serv. de educação publica CR$ 45.200,00 / 1.000,00 / 46.200,00.
Fomento
Fomento da Prod. Vegetal
Material de consumo
8513 Aquisição de adubos, sementes e inseticidas CR$2.000,00
8513 Aquisição de ferramentas agrícolas CR$ 10.000,00
Total dos serviços de fomento CR$ 12.000,00
Total Geral CR$ 131.900,00
Serviços Industriais / Serviços Urbanos
Pessoal Variável
8631 Encarregado do serviço de água CR$ 4.800,00
8631 Encarregado de Serviços de eletricidade CR$ 9.600,00
8631 OP. Do serviço de esgotos CR$ 3.000,00
Material Permanente
8632 para o serv. De eletricidade CR$ 10.000,00
Material de Consumo

8633 para o serv. De água Cr$ 10.200,00
8633 Para o serv. De esgotos CR$ 10.000,00
Despesas diversas
8634 Aquisição de energ. Eletr. CR$ 15.000,00
Total dos serv. Indústrias CR$ 52.600,00 /10.000,00 / 62.600,00.
Divida Pública
Fundada interna, amortização e resgate CR$ 62.600,00.
Despesas Diversas
8734 Amortização de empréstimos com a caixa Econômica Estadual CR$
17.255,00.
Juros
8744 Juros de empréstimos com a caixa econ. Estadual CR$ 23.431,40
Total dos serv. De div Publica CR$ 23.431,40 / 17.255,00 / 40.686,40
Serviços de Utilidade Pública / Administração Superior
Pessoal Fixo
8800 Chefe dos serviços de Obras CR$ 10.800,00
Despesas Diversas
8804 Viagens do interesse do Serviço CR$ 400,00
Total CR$ 11.200,00
Construção e Conservação de logradouros públicos
Pessoal variável CR$ 114.486,40
8811 operários dos serviços de ruas, praças e jardins CR$ 10.000,00
Material de Consumo
8813 para os serviços de ruas, praças e jardins CR$ 5.000,00
Despesas Diversas
8814 Pavimentação de ruas e praças CR$30.000,00
8814 transp. Para serv. de ruas praças e jardins CR$ 5.000,00
Total CR$ 50.000,00
Construção e cons. De rodovias
Pessoal variável
8821 Operários do serviço de conservação de estradas e pontes CR$
70.000,00
Material de consumo
8823 para o serviço de construção de estradas e pontes CR$65.000,00

Despesas Diversas
8824 transporte para serv. de estradas e pontes CR$ 10.000,00
Total CR$ 145.000,00
Serviço de Limpeza Pública CR$ 309.486,40
Pessoal variável
8851 operários do serviço de limpeza pública CR$ 4.000,00
Construção e conservação de próprios públicos em geral
Despesas diversas
8874 para a construção de praça de Esp. CR$ 20.000,00
8874 para a construção de próprios municipais CR$2.000,00
Total geral CR$ 20.000,00
Iluminação Pública
Despesas diversas
8884 para iluminação pública CR$ 5.000,00
Diversos
Pessoal variável
8891 Encarregado do Serv. Do Mat. CR$4.000,00
Despesas Diversas
8894 Conservação de veículos CR$5.000,00
Para extinção da form. CR$3.000,00
Total CR$ 12.000,00 / 249.200,00
Transporte
Total dos Serv. Utilid. Publica CR$ 229.200,00 / 249.200,00
Encargos Diversos
Contribuição para a previdência
Despesas Diversas
8914 Contribuições para o Instituto de Previdência dos servidores do Estado de
Minas Gerais CR$ 6.000,00
Encargos Transitórios
Pessoal Fixo
8930 Abono de família á funcionários CR$ 5.000,00
8930 Substituições regulamentares CR$ 2.000,00
Total geral CR$ 7.000,00
Subvenções, contribuições e auxílios em geral
Despesas diversas

8994 Honorários, custas e outras despesas judiciais CR$ 3.000,00
Transporte
Despesas Diversas
8984 Subvenções Ordinárias CR$74.000,00
8984 Subvenção á Ação católica rural de campanha CR$ 12.000,00
Total CR$ 86.000,00
8994 Gratificação ao secretario da J.A.M CR$ 800,00
8994 Para a quebra de caixa CR$200,00
8994 Para hospedagem oficiais CR$ 3.000,00
8994 Para comemorações Cívicas CR$ 1.000,00
8994 Despesas Imprevistos CR$ 8.613,60
Total Geral CR$ 551.745,00 / 48.255,00 / 600.000,00
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeita Municipal de Cruzília, em 18 de novembro de 1952.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 83, é de parecer ser
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 18 de novembro de 1952.
PEDRO JOSE DE ARANTES
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
GERALDO FRANCISCO OLIVEIRA
LEI Nº 84
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º A prefeitura municipal de Cruzília subvencionará o ginásio paroquial São
Sebastião, com a importância de CR$65.000,00 (sessenta e cinco mil
cruzeiros), no exercício de 1953.
Art.2º Constará do orçamento de 1953, na dotação 8-98-4, a verba necessária
a execução do art.1º desta lei.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das sessões, em 22 de novembro de 1952.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 84, é de parecer ser o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 22de novembro de 1952.
PEDRO JOSE DE ARANTES
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
GERALDO FRANCISCO OLIVEIRA
LEI Nº 85
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica criado o cargo de zelador do serviço de águas.
Art.2º Consta do orçamento de 1953 a verba destinada a pagar os vencimentos
de CR$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos cruzeiros), anuais do cargo
mencionado.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões, em 22 de novembro de 1952.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 85, é de
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 22de novembro de 1952.
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PEDRO JOSE DE ARANTES
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
GERALDO FRANCISCO OLIVEIRA
LEI Nº 86
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito municipal, autorizado a entrar em entendimentos
com os proprietários de terrenos adaptáveis a construção, da praça de
esportes nas aéreas urbanas desta cidade adquirindo-os amigavelmente.

Art2º Se não for possível um acordo, poderá o senhor prefeito municipal
decretar a utilidade publica do imóvel e procederá á sua desapropriação
amigável ou judicial.
Art.3º Para essa operação fica o senhor prefeito municipal autorizado a abrir
crédito e dispender a quantia necessária.
Art.4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões, em 22 de novembro de 1952.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 86, é de
parecer ser o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 22de novembro de 1952.
PEDRO JOSE DE ARANTES
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
GERALDO FRANCISCO OLIVEIRA
LEI Nº 87
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º fica isenta de todas as taxas e impostos municipais a fabrica de ladrilhos
do senhor Armando Gabriel pelo prazo de 10 anos.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões, em 22 de novembro de 1952.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 87, é de
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 22de novembro de 1952.
PEDRO JOSE DE ARANTES
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
GERALDO FRANCISCO OLIVEIRA
RESOLUÇÃO Nº 6

parecer ser o

Aprova as contas do prefeito relativas ao exercício de 1952.
A camara Municipal de Cruzília decreta e promulga as seguintes resoluções:
Art.1º Ficam aprovadas as contas acrescentadas pelo governo do município,
relativas a questão do prefeito DRº José Maria Nunes Maciel,durante o
exercício de 1952.

Art.2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1952
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Francisco Antonio Pereira
PARECER DA COMISSÃO:
A comissão de finanças tendo examinado todos os documentos da Receita e
Despesa, com os respectivos comprovantes, é de parecer seja aprovado para
as contas do senhor Prefeito Municipal, DRº José Maria Nunes Maciel, durante
o exercício de 1952.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1952.
PEDRO JOSE DE ARANTES
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PEDRO AUGUSTO RIBEIRO
LEI Nº 88
Dispõe sobre pavimentação de ruas e praças.
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito Municipal autorizado a despender a importância de
CR$ 30.000,00 trinta mil cruzeiros, para pavimentação de ruas e praças.
Art.2º Consta do orçamento vigente a dotação 8-81-4, a verba necessária para
a execução do artigo 1º desta lei.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões, em 12 de Março de 1953.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 88, é de
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 12 de Março de 1953..
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GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
LEI Nº 89
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Ficam concedidas as subvenções seguintes, no exercício de 1953.

a) CR$ 3.600,00 três mil e seiscentos cruzeiros, a Geraldo Ribeiro (Dádá
jardineiro).
b) CR$ 5.400,00 cinco mil e quatrocentos cruzeiros, ao Instituto Nossa Senhora
Aparecida.
Art.2º As despesas decorrentes desta lei serão pagas pela verba 8-98-4 do
Orçamento Vigente.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões, em 12 de Março de 1953.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 89, é de
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 12 de Março de 1953.
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SAMUEL ANDRADE PAIVA
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
RESOLUÇÃO Nº 7
Dispõe sobre aprovação de contas
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome promulgo a seguinte
resolução.
Art.1º Ficam aprovadas as contas apresentadas pelo governo do município,
relativas à questão do Prefeito DRº José Maria Nunes Maciel, de 1º de janeiro
a 11 de março de 1953.
Art.2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Sala das sessões, 12 de março de 1953
PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
A comissão de finanças, tendo examinado todos os documentos da receita e
despesa, com os respectivos comprovantes, é de parecer seja o mesmo
aprovado, para que as contas do Prefeito Municipal DRº José Maria Nunes
Maciel de 11 de janeiro a 11 de Março de 1953.
Sala das sessões, 12 de Março de 1953.
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
LEI Nº 90

A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a gratificar o senhor
delegado de policia do município de Cruzília, com a quantia de CR$400,00
quatrocentos cruzeiros mensais.
Art.2º Durante o exercício de 1953, esse pagamento será feito por conta da
verba 8-99-4.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das sessões, em 12 de Março de 1953.
Jose Maria Maciel – Prefeito Municipal
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 90, é de
parecer ser o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 12 de Março de 1953.
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
RESOLUÇÃO Nº 08
A camara Municipal de Cruzília decreta e promulga a seguinte resolução.
Art.1º È fixado em CR$ 1.500,00 mil e quinhentos cruzeiros, o subsidio do
Prefeito, no período do que se inicia em 13 de Março de 1953.
Art.2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Sala das sessões, 12 de março de 1953
PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
A comissão de finanças, tendo examinado todos os documentos da receita e
despesa, com os respectivos comprovantes, é de parecer seja o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 12 de Março de 1953.
GUSTAVO GALIANO PEREIRA
PAULO JUNQUEIRA FERREIRA
Excelentíssimo Senhor Presidente da camara Municipal de Cruzília.
Os signatários deste requerem a V ª Excia, ouvida a casa seja lançada na ata
dos trabalhos de hoje, um voto de pesar pelo falecimento de Dona Ana Tereza
de Jesus, esposa do vereador Pedro Augusto Ribeiro, e que lhe seja enviada,
assim como a família enlutada a manifestação do seu pesar.
Sala das sessões, 12 de março de 1953

RESOLUÇÃO Nº 9
A camara Municipal de Cruzília decreta e promulga a seguinte resolução:
Art.1º Fica aprovado o ante projeto de regimento Interno, oferecido como
sugestão pelo DAM. Ás camaras Municipais, tal como se acha redigida no
modelo nº245, com exceção do artigo 38, que terá a seguinte redação:
A camara Municipal se reunirá ordinariamente 3 vezes por ano nos dias 11 de
fevereiro ,julho e novembro, compreendendo cada reunião as sessões que
forem necessárias ao desempenho dos trabalhos da camara.
Art.2º Encontra-se a integra desse ante-projeto na 2ª edição do livro de Lourival
Brasil Filho. A camara Municipal sua Organização e seu funcionamento. 2ª
Edição do ano de 1952 pagina 398 a 411.
Art.3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogada as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Abril de 1953.
RESOLUÇÃO Nº 10
Regimento Interno da Camara Municipal de Cruzília
Capitulo 1º.
Da instalação da Camara
Art.1º No primeiro ano de cada legislatura, em dia e hora designados pelo juiz
de direito da comarca ou na sua falta, pelo da mais próxima reunir-se-ão, na
sede do município, no local próprio os vereadores á camara municipal
diplomados na forma da lei Eleitoral.
Art.2º A esta sessão que deverá ser presidida pelo juiz de Direito, deverá estar
presente a maioria absoluta dos vereadores eleitos.
Art.3º Verificada a autenticidade dos diplomas, o Juiz convidará um dos
vereadores eleitos para funcionar como secretário até a constituição da Mesa.
Art.4º Será então deferido o compromisso regimental para que o Juiz convide o
vereador nominalmente mais votado a fazer a seguinte declaração:
“Prometo cumprir dignamente, o mandato a mim confiado, observando as leis e
trabalhando pelo engrandecimento deste Município”. Cada um dos vereadores
confirmará o compromisso declarando: “Assim Prometo”.
Parágrafo único: A assinatura Dos vereadores, aposta na ata ou termo,
completará o compromisso.
Art.5º Ainda sob. A presidência do juiz proceder-se-á Eleição da mesa,
observadas as normas do capitulo II, deste regimento.
Art.6º Ao juiz que presidir a cerimônia da instalação da camara compete
conhecer da renuncia de mandado e convocar o suplente a que couber a vaga.

Art.7º Depois de haver empossado a mesa, o juiz declarará instalada a camara
cessando com este ato a sua intervenção.
Art.8º Da sessão de instalação lavrar-se-a ata em três vias, sendo uma no livro
próprio e as outras em papel avulso, e que serão para fins de arquivamento,
submetidas à secretaria de estado dos negócios do interior e ao tribunal
regional eleitoral.
Art.9º Quando já instalada a camara, apresentar-se vereador não empossado
ou suplente de vereador convocado, será o compromisso recebido pelo
presidente, perante camara, lavrando-se termo especial no livro de instalação
desta e mencionando-se a ocorrência na ata da sessão respectiva.
Art10º A camara na sessão subseqüente á da instalação, dará posse ao
prefeito, que prestará o seguinte compromisso: “Prometo com lealdade
desempenhar as funções de Prefeito, e defender as instituições e cumprir as
leis”.
Art11º A camara dará ainda, posse ao vice – Prefeito, observando o prazo
estabelecido no artigo precedente.
Art.12º Decorrido o prazo legal sem que se hajam empossado o prefeito e o
Vice, considerar-se-ão renunciadas os respectivos mandatos, salvo motivo de
força maior, reconhecido pela justiça Eleitoral.
Art.13º As sessões da camara somente poderão realizar-se no edifício
destinado ao seu funcionamento, sendo nulas as que se verificarem fora dele.
Parágrafo 1º Nos casos de calamidade publica ou de qualquer outra
ocorrência, que impossibilite o funcionamento da camara em sua sede, poderá
esta ser provisoriamente transferida para outro local.
Parágrafo 2º A transferência em que se refere o parágrafo anterior, será
determinada pela camara, a requerimento da maioria dos vereadores.
CAPITULO II
DA MESA.
Art.14º A mesa da camara eleita anualmente, no inicio da primeira reunião
ordinária, servirá nas seguintes, assim como nas extraordinárias e nas
prorrogações.
Art.15º A mesa compori-se-a do presidente, vice e do secretario, os quais se
substituirão nesta mesma ordem.
Art.16º O mandato da mesa eleita durará até constitui-se a nova eleição,
presidirá salvo no primeiro Ano da legislatura, quando a posse se dará perante
o juiz,
Na forma estabelecida no art.49, da lei estadual nº 28 de 22 de novembro de
1947.
Parágrafo Único - Em caso de Renuncia total ou parcial da mesa, proceder-seá nova eleição, assumindo a presidência para este fim, o vereador mais votado
se a renuncia for total, ou vice presidente se a renuncia for parcial e o
presidente um dos renunciantes.

Art.17º para a eleição da mesa serão, convidados os vereadores a votar
depositando cada um deles, na urna três cédulas: uma para presidente, outra
para vice presidente e outra para secretário.
Art.18º Se o candidato a qualquer dos cargos da mesa, não houver obtido a
maioria absoluta dos sufrágios da camara, realizar-se-á segundo em que
poderá o candidato eleger-se por maioria simples.
Art.19º Na ausência eventual do secretario da mesa, o presidente designara
um dos vereadores presentes para exercer essas funções.
Art.20º A mesa compete assinar as atas das sessões e as proposições
aprovadas pela camara e destinadas à sanção, bem como dirigir todos os seus
trabalhos.
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CAPÍTULO III
DO PRESIDENTE
Art.21º O presidente dirige os trabalhos da camara e representa esta em seus
pronunciamentos coletivos, nos termos deste requerimento.
Art.22º Ao presidente da camara compete:
Abrir, presidir e encerrar as sessões, dirigir os trabalhos e manter a ordem
observando e fazendo observar as leis da republica e do Estado, leis e
resoluções municipais e o presente regimento.
Mandar ler os projetos de leis e resoluções e assinar as atas da camara.
Conceder a palavra aos vereadores não constituindo, digo consentindo de
vagações ou incidentes estranhos ao assunto que for tratado.
Autorizar as despesas de expediente da camara e a impressão de publicidade
dos atos legislativos municipais.
Requisitar ao prefeito as importâncias, para pagamento da ajuda de custo dos
vereadores, vencimento dos servidores da secretária da camara, e outras
despesas que esteja legalmente autorizado a realizar.
Estabelecer o objetivo da discussão e o ponto sobre que deve recair a votação,
dividindo as questões que forem complexas.
Anunciar os resultados das votações, depois de que salvo o caso de
verificação, não poderão as mesmas ser convocadas.
Exercer a função de prefeito, nos casos previstos na constituição e no art.25º,
da Lei Estadual nº28, de 22 de novembro de 1947.
Advertir o orador quando faltar a consideração devida a camara ou a qualquer
de seus membros.
Suspender ou encerrar as sessões, quando as circunstancias o exigirem.
Designar os trabalhos que devem constituir a ordem do dia da sessão seguinte.
Nomear, com aprovação da camara, comissões especiais para fins de
representação ou estudo de matéria de natureza relevante.
Nomear substitutos, digo em caso de falta ou impedimento, para os membros
efetivos das comissões permanentes.
Convocar reuniões, extraordinárias em caso de matéria urgentes ou
requerimento do prefeito ou de um terço dos vereadores.
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Distribuir e encaminhar os projetos de leis e resoluções bem como as
indicações e requerimentos que devem ser informados ou solucionados pelo
prefeito ou sobre que tenham de emitir, pareceres das comissões.
Abrir, nomear, rubricar e encerrar todos os livros destinados aos serviços da
camara ou de sua secretaria.
Assinar a correspondência oficial sobre assuntos afeitos á camara.
Dirigir e superintender todo o serviço da secretária da camara, autorizar as
despesas das mesmas, dentro dos limites do orçamento e requisitar da
prefeitura os respectivos pagamentos.
Dar andamento legal aos recursos interpostos contra atos e decisões do
prefeito e da camara de modo a garantir o direito das partes.
Promulgar e publicar as leis e resoluções da camara não sancionadas, nem
vetadas pelo prefeito, no prazo legal, bem como as que, vetadas pelo prefeito,
hajam sido confirmadas pelo voto de dois terços dos vereadores art.89º, inciso
VII da constituição Estadual).
Regulamentar os serviços da secretaria as camara.
Deferir o compromisso e dar posse ao Prefeito, Vice Prefeito e vereadores, nos
casos previstos neste regimento.
Designar um dos vereadores presentes para exercer as funções de secretário
da mesa, nos casos de ausência ou impedimento deste.
Art.23º Em caso de empate nas deliberações da camara o presidente terá
direito ao voto de qualidade e nas eleições e escrutínios secretos terá apenas o
direito de voto simples.
CAPITULO IV
DO VICE PRESIDENTE
Art.24º Não se achando o presidente no recinto á hora regimental de inicio dos
trabalhos, o vice-presidente o substituirá, cedendo-lhe, entretanto, o lugar, á
sua chegada.
Parágrafo único: Esta substituição se dará igualmente em todos os casos de
ausência, falta, impedimento ou licença do presidente.
Art.25º O vice presidente exercerá, ainda as funções de prefeito nos casos
previstos no art.25º da lei estadual nº28, de 22 de Novembro de 1947.
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CAPITULO V
DO SECRETARIO
Art.26º São atribuições dos secretários:
Proceder á chamada dos vereadores, no inicio das sessões.
Ler os ofícios dirigidos á camara e quaisquer outros papeis presentes á mesa.
Redigir e assinar as atas das sessões.
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Fazer recolher e guardar em boa ordem os projetos, e suas emendas,
indicações, requerimentos, menções e pareceres das comissões, para o fim de
serem apresentadas, quando necessário.
Tomar nota das observações e reclamações que sobre a ata forem feitas.
Contar os votos nas deliberações da camara havendo duvida e fazer a lista das
votações nominais.
Art.27º Em suas faltas ou impedimentos será o secretario substituído, por
qualquer vereador, a convite do presidente.
Art.28º Compete ainda ao Secretario substituir o vice presidente, na forma do
artº15 deste regimento.
CAPITULO VI
DOS VEREADORES
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Art.29º Aos vereadores Compete:
Comparecer no dia, hora e local designados para a realização das sessões.
Não se eximir de trabalho algum, relativo ao desempenho do mandato, salvo
motivo justo que será submetido à consideração de mesa.
Dar nos prazos legais, as informações e pareceres de que forem incumbidos.
Propor a camara por escrito, devidamente fundamentadas, todas as medidas
que julgarem conveniente ao município.
Comunicar a mesa, o justo motivo que tiveram para deixar de comparecer, ás
sessões.
Tratar, com a devida consideração e acatamento a mesa e os demais membros
da camara.
CAPITULO VII
DAS COMISSOES
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Art.30º A camara, em seguida a constituição de sua mesa, elegerá as
seguintes comissões perante composta cada uma de três vereadores e
observada, tanto quanto possível, a representação proporcional das correntes
de opinião defendidas;
De finanças, justiça e legislação.
De viação e obras publicas.
De agricultura, indústria e comercio.
De educação e saúde.

Parag.1º As comissões de policia e de redação são constituídas pela mesa da
camara.
Parag.2º é permitido que o mesmo vereador faça parte de mais de uma
comissão.
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Art.31º Alem das comissões permanentes, a camara poderá nomear comissões
especiais, sempre que as circunstancias o exigirem.
Art.32° As comissões serão presentes os assuntos sujeitos a apreciação da
camara, servindo os seus pareceres de base para as decisões.
Art.33º Os pareceres das comissões, devidamente fundamentados, deverão
ser emitidos explicitamente sobre a conveniência de aprovação, rejeição ou
adiamento dos projetos a que se referem e acompanhados desde logo das
emendas julgadas necessárias.
Art.34º As comissões servirão em todas as sessões de ano até a primeira
reunião ordinária do ano seguinte, na qual se realizará nova eleição.
Art.35º As comissões especiais durarão enquanto for tratado o assunto de que
houverem sido encarregadas, e que tiver dado motivo á sua constituição.
Art.36º A eleição dos membros das comissões permanentes far-se-á por
escrutínio secreto, decidindo-se por maioria simples e em caso de empate a
favor do mais idoso.
Art.37º Cada comissão elegerá o seu presidente e será secretariada nos seus
trabalhos por um funcionário da camara para isso designado.
CAPITULO VIII
Das reuniões ordinárias e extraordinárias.
Art.38º A camara municipal ordinariamente três vezes por ano: em 11 de
fevereiro, em 11 de julho e em 11 de novembro, compreendendo cada reunião
as sessões que forem necessárias ao desempenho dos trabalhos da camara.
Parágrafo único: Quando a sessão inaugural das reuniões ordinárias coincidir
com dia feriado ou santificado de guarda considerar-se-á automaticamente,
transferida para o dia útil imediato.
Art.39º A camara municipal reunir-se-á extraordinariamente quando convocada
com prévia declaração de motivos:
Pelo seu Presidente
Por solicitação do prefeito
Por iniciativa de um terço dos vereadores.
CAPITULO IX
Das sessões preparatórias, ordinárias e extraordinárias.
Art.40º As sessões serão preparatórias, ordinárias e extraordinárias:
Parágrafo 1º preparatórias são as sessões que no primeiro ano de cada
legislação e nos demais, ao se iniciar a primeira reunião ordinária precedem á
inauguração dos trabalhos da camara.
Parágrafo 2º Ordinárias são as sessões cotidianas das reuniões ordinárias.
Parágrafo 3º Extraordinárias são as realizadas em dias ou horas diversas das
prefixadas para as sessões ordinárias.
Art.41º As sessões ordinárias realizar-se-ao nos dias úteis e não excederão de
quatro horas de trabalho, iniciando-se estes às treze horas.

Art.42º As sessões extraordinárias de duração também não excedente de
quatro horas, serão diurnas ou noturnas, podendo realizar-se em qualquer dia,
mesmo nos das ordinárias, antes ou depois destas.
Parágrafo único: A convocação das sessões extraordinárias que se fará pelo
presidente, ou por deliberação da camara, determinará o dia, a hora e a ordem
dos trabalhos e será divulgada em sessão ou por comunicação individual.
Art.43º As sessões ordinárias e extraordinárias serão publicas, salvo o caso
previsto no artigo 44 deste regimento.
Art.44º A camara poderá realizar sessões secretas, se for assim resolvido o
requerimento escrito de qualquer vereador, com indicação precisa do seu
objeto, aprovado por maioria absoluta.
Parágrafo 1º Deliberada à realização das sessões secreta fará o presidente
sair da sala, das sessões, todas as pessoas estranhas, inclusive o funcionário
da camara.
Parágrafo 2º Se a sessão secreta tiver de interromper a sessão publica, será
esta suspensa para se tomarem as providencias referida no parágrafo anterior.
Parágrafo 3º Antes de encerrada a sessão secreta, resolverá a camara sem
debate, se deverão ficar secretos ou constar da ata publica, os nomes dos
requerentes, a matéria versada os debates e a solução.
Art.45º A camara só poderá realizar as suas sessões com a presença pelo
menos, de metade e mais um de seus membros.
Art.46º Quando for de conveniência ou quando seja de vigência ultimar-se
qualquer discussão ou votação, poderá a camara a requerimento de um de
seus membros, prorrogarem a sessão por uma hora, no Maximo, salvo caso de
força maior em que se requeira e se vote por maioria absoluta que seja mais
dilatado o prazo da prorrogação.
Parágrafo único: Esse requerimento será feito ao anunciar o presidente à
leitura da ordem do dia para a sessão seguinte.
Art.47º A hora certa de ter inicio a sessão, o presidente, secretario e demais
vereadores, tomarão seus lugares,o secretario fará a chamada , a que os
vereadores deverão responder e tomará nota dos presentes e ausentes para
fazer constar da ata.
Art.48º Se estiver presente a maioria dos vereadores, o presidente abrirá a
sessão.
Parágrafo único: Só até quinze minutos depois da hora designada para a
abertura, não se achar presente numero legal de vereadores far-se-á a
chamada e logo após, procedir-se-á a leitura da ata do expediente a que se
dará o necessário destino e se feito isto, ainda não houver numero, o
presidente anunciará que não se realizará a sessão.
Art.49º Na ata do dia em que não houver sessão far-se-á referencia aos fatos
que se verificarem, declarando-se nela os nomes dos vereadores presentes e
dos que deixarem de comparecer.
CAPITULO X
Da ordem dos trabalhos.
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Art.50º verificado numero legal e aberta à sessão, os trabalhos obedecerão à
seguinte ordem:
Leitura, discussão e votação da ata da sessão antecedente.
Leitura e despacho do expediente.
Apresentação de indicações, requerimentos e projetos.
Apresentação de pareceres das comissões.
Discussão e votação das matérias dadas para ordem do dia.
Declaração da ordem do dia da sessão seguinte.
Art.51º o secretario fará a leitura da ata da sessão anterior, a qual será posta
em discussão e se não for impugnada, considerar-se-á aprovada
independentemente de votação.
Art.52º As atas deverão conter a descrição resumida dos trabalhos da camara,
durante cada sessão e serão sempre Assinados pela mesa, e demais
vereadores presentes logo depois de aprovadas.
Parágrafo único: Se na sessão em que for aprovada a ata, faltar algum dos
vereadores que tomaram parte na sessão antecedente, será sua assinatura
suprimida digo suprida, declarando presente pelo secretario.
Art.53º No ultimo dia de sessão de cada reunião da camara, o presidente
suspenderá os trabalhos por alguns instantes até que seja redigida a ata, para
ser discutida e aprovada na mesma sessão.
Art.54º Terminada a discussão da ata, seguir-se-ão na ordem firmada no artigo
50º do presente regimento, a leitura do expediente, a apresentação de projetos
e a leitura dos pareceres das comissões.
Parágrafo 1º Esta parte da sessão não deverá exceder da primeira hora, salvo
deliberação da camara para discussão de indicações e requerimentos julgados
matéria urgente.
Parágrafo 2º Aos autores de projetos é permitido preceder a apresentação
destes de breve exposição justificativa, uma vez que não excedam o prazo de
dez minutos.
Art.55º Anunciada a discussão de qualquer parecer de comissão, projeto,
requerimento, moção, etc. se não tiver sido publicado procederá, o senhor
secretario e a sua leitura, antes do debate sobre a matéria.
Art.56º As proposições que se acharem sobre a mesa que não puderem ser
lidas, no mesmo dia ficarão reservadas para a sessão seguinte, na qual terão
preferência sobre as novas oferecidas.
Art.57º A ordem estabelecida no artº precedente, e a que tiver sido dada pelo
presidente para a discussão do dia, não poderá ser alterada senão nos casos
de urgência ou adiamento.
Art.58º o vereador que quiser propor urgência, usará da fórmula: “peço a
palavra para assunto urgente” e se a camara a conceder por meio de votação,
Ser-lhe-á permitido fazer a exposição da matéria que tenha de tratar; caso a
camara entenda que o assunto é de tal importância, que não pode ser
protelado permitirá ao requerimento do orador ou de qualquer outro vereador
que se amplie a urgência até final discussão e votação.
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Art.59º O adiantamento pode ser proposto por qualquer vereador quando
estiver usando da palavra, seja qual for o assunto de que se tratar ou achandose o projeto em primeira, segunda ou terceira discussão; nunca porem, será
proposto, quando a palavra houver sido pedida pela ordem.
Art.60º Rejeitado o Adiamento não poderá ser produzido ainda que por outra
forma prosseguindo-se logo na discussão interrompida.
Art.61º também se poderá, por alguns instantes interromper a ordem dos
trabalhos, quando algum vereador, pedirem a palavra, pela ordem, mas
somente nos seguintes casos:
Para lembrar o melhor método a seguir ao encetar-se qualquer discussão.
Para melhor estabelecer o ponto de votação ou pedir discriminação de partes.
Para reclamar contra a infração do regimento;
Para notar qualquer irregularidade nos trabalhos.
Para rápida explicação pessoal ou declaração de voto.
Art.62º Todas as questões de ordem que forem suscitadas durante a sessão de
cada dia, serão resolvidas pelo presidente, com recurso para a camara o
requerimento de qualquer vereador.
Art.63º No momento em que o presidente anunciar a ordem do dia seguinte,
poderá qualquer vereador lembrar alguma matéria que lhe pareça conveniente,
fazer parte dela, devendo o presidente atender sempre que assim julgar
razoável.
Parágrafo único: No caso de indeferimento, será a questão submetida à
decisão da camara, mediante requerimento.
Art.64º O presidente, na seleção das matérias para discussão, observará em
geral, a ordem de procedência, mas esta poderá ser preferida de acordo com a
urgência e importância das materiais sujeitas à deliberação da camara.
Art.65º Nenhum vereador poderá falar sem que lhe tenha sido concedida a
palavra pelo presidente, a quem deve sempre dirigir ou a camara em geral o
seu discurso.
Art.66º A palavra será dada ao vereador que primeiro a tiver solicitado,
cabendo ao presidente regular a precedência quando muitos a pedirem ao
mesmo tempo.
Art.67º O autor de qualquer projeto, requerimento ou noção e os relatores das
comissões, terão preferência sempre que para discutirem a maioria de seus
trabalhos, pedirem a palavra.
CAPITULO XI
Dos projetos de lei e resoluções:
Art.68º A iniciativa de apresentação dos projetos cabe:
Ao prefeito
A qualquer vereador ou comissão da camara municipal.
Art.69º Nenhum projeto de lei ou resolução será admitido, se não versar
assunto de competência da camara.

Art.70º Os projetos devem ser escritos em artigos concisos, numerados,
concebidos dos mesmos termos em que tenham de ficar como lei e assinados
por seus autores.
Art.71º Os projetos devem conter simplesmente a enunciação do seu objetivo,
sem razoes justificativas; contudo poderá o autor motivar por escrito,
separadamente, a sua proposição, quando não queira fazê-lo verbalmente.
Art.72º Nenhum projeto poderá conter em cada um dos seus artigos duas ou
mais proposições independentes ou antinômicas, nem expressões ofensivas ou
desabonadoras.
Art.73º Os projetos serão lidos pelo secretario e após a leitura de cada um, o
presidente consultará a camara se o julga objetivo de deliberação para ser
votado sem que se proceda à discussão.
Parágrafo único: decidindo-se que não é, objeto de deliberação, considerar-seá rejeitado o projeto e em caso contrário será o mesmo encaminhado ás
comissões para estudo.
Art.74º A comissão a que for remetido o projeto poderá propor suas emendas
que julgar necessárias, ou sua total rejeição.
Art.75º Caso a comissão necessite de informações sobre a matéria do projeto,
poderá requisitá-las de quem de direito por intermédio do presidente da
camara.
Art.76º O projeto sobre o qual a comissão não der parecer dentro de quinze
dias, poderá entrar na ordem dos trabalhos, se assim for requerido por
qualquer vereador e resolvido pela camara, sendo que qualquer de seus
membros, alegando a importância do projeto, poderá solicitar prorrogação de
prazo, desde que a camara á considere necessária.
Art.77º Os projetos apresentados pelas comissões, nos assuntos de sua
competência, serão objeto de deliberação sem dependência de votação.
Art.78º Compete exclusivamente ao prefeito a iniciativa de projetos de lei
orçamentária e dos que aumentem vencimento de funcionários ou criam cargos
em serviços já existentes.
Art.79º Salvo quando precedida de mensagem do prefeito qualquer projeto que
importe aumento de despesa terá o andamento suspenso após a primeira
discussão, até que seja provada a receita competente.
CAPITULO XII
DOS PROJETOS VETADOS
Art.80º Os projetos vetados pelo prefeito serão distribuídos a uma comissão de
três membros para isto eleita pela camara, que sobre eles imitirá parecer
dentro de 08 dias, a contar da data do recebimento.
Parágrafo 1º Dentro de 30 dias, contados da devolução ou reabertura dos
trabalhos, os projetos vetados serão sujeitos a uma só discussão,
considerando-se aprovados se obtiverem o voto de dois terços dos vereadores.
Parágrafo 2º Rejeitado o veto ou confirmado o projeto, O presidente da camara
promulgará o ato e o fará publicar.

CAPITULO XIII
Das Discussões
Art.81º Nenhum projeto poderá ser posto em discussão sem que tenha sido
dado para a ordem do dia, com 24 horas, de antecedência pelo menos depois
de emitido o parecer da comissão competente.
Parágrafo único: Dos projetos e pareceres, fornecerá, á secretaria copias aos
vereadores, dentro do interstício estabelecido neste artigo.
Art.82º Passarão obrigatoriamente por três discussões os projetos que tiverem
por objeto, matéria orçamentária, tributação, posturas municipais, contas do
prefeito, perdão da divida ativa, moratória para pagamento das dividas fiscais,
anexação do município a outro, concessão de favores e privilégio, venda,
doação ou permuta de imóveis e quaisquer outros contratos bem como acordos
e convênios.
Parágrafo único: Os demais projetos de leis e resoluções passarão somente
por duas discussões.
Art.83º Na primeira discussão que versará sobre o projeto e pareceres das
comissões poderão ser apresentados emendas aditivas, modificativas e
supressivas e os substitutivos que tenham imediata relação com a matéria do
projeto, sendo a votação deste e das emendas feitas em separado.
Parágrafo 1º Aprovado em primeira discussão, votarão o projeto emendas e
substitutivos á comissão competente para emitir parecer sobre as emendas e
substitutivos.
Parágrafo 2º Os projetos que não forem emendados ou substituídos e os que
forem dispensados de novo parecer serão dados para ordem do dia seguinte.
Art.84º na segunda discussão em que só serão permitidas emendas de simples
redação discutir-se-á em globo, o projeto com as emendas ou substitutivos que
tiverem sido aprovados em primeira discussão, assim como os pareceres,
devendo a votação ser feita em separado.
Art.85º Se o projeto for rejeitado em primeiras e segundas discussões, será
arquivado na secretaria, e só poderá ser reproduzido, em reunião ordinária do
ano seguinte.
Art.86º Aprovado o projeto em segunda discussão, com alterações ou sem
elas, será no caso do art.82º deste capitulo, remetido a comissão de redações
de onde voltará a camara para a terceira discussão.
Art.87º Os requerimentos, representações e moções, ficarão sujeitas a uma
única discussão e votação imediata, a menos que pela natureza do assunto a
pedido do seu autor, dependam de pareceres de alguma comissão ou de
informações.
Art.88º No inicio de qualquer discussão, o vereador poderá pedir a palavra pela
ordem, para propor o melhor modo de encaminhamento dos trabalhos, o
mesmo se permitindo no final das discussões, quanto ao método de votação.

Art.89º Nenhum discurso poderá durar,mais da metade do tempo destinado ao
expediente, ou mais de uma hora em se tratando de matéria de
debate,podendo a camara conceder prorrogação se for requerida.
Art.90º Aprovado o projeto em sua ultima discussão, conforme a exigência
regimental será extraída duas vias do mesmo, ambas assinadas pela mesa: a
primeira, remetida ao prefeito para os fins legais e a segunda para ser
arquivada na secretaria da camara.
CAPITULO XIV
DAS VOTAÇÕES
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Art.91º As deliberações da camara serão tomadas por maioria de votos
presente mais da metade dos vereadores, assegurada a prioridade de votação
às matérias cuja discussão tiver ficado encerrada na sessão anterior.
Art.92º Só pelo voto de dois terços dos membros da camara se aprovarão as
proposições sobre;
Confirmação dos projetos vetados pelo prefeito (art.89º, inciso VII da
constituição do Estado).
Representação ao senado Federal para empréstimo externo;
Isenção tributaria e concessão de subvenções e serviços de interesse público;
Perdão da divida ativa, nos casos admitidos pela constituição do Estado;
Associação com outras camaras municipais, para propor a reforma da
constituição nos termos do Art.150º da constituição estadual.
Agrupamento do município com outros se constituindo em pessoa jurídica para
a instalação, exploração e administração de serviços comuns;
Acordo com outros municípios para modificação de seus limites e a necessária
representação da assembléia legislativa para efeito de anexação do município
a outro;
Art.93º Só pelo voto da maioria absoluta dos membros da camara se aprovarão
as propostas sobre:
Perda do mandato do prefeito, vice prefeito, e vereadores, nos casos dos
artigos 43,45 e 46 da lei Estadual Nº28 de 22 de novembro de 1947.
Venda doação ou permuta de bens moveis e descaracterização dos bens de
uso comum do povo, para efeito de sua alienação;
Participação da camara no grupo das camaras municipais a que se refere o
art.27º, inciso III da Constituição do Estado, para efeito de encaminhar á
assembléia Legislativa projeto de lei.
Representação a assembléia legislativa sobre acordo com o Estado ou com
outros municípios, a que se refere o artigo 20º, Inciso I da lei Estadual nº28 de
22 de novembro de 1947, para aplicação de renda que direita e imediatamente,
se não refere aos serviços do município.
Art.94º A falta de numero para as votações que se forem seguindo não
prejudicará a discussão das matérias que tiverem sido dadas para a ordem do
dia.
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Art.95º Se no correr das discussões não houver vereador com a palavra, ou se
não estiver na casa alguns dos que a tiverem pedido, o presidente declarará
encerrada a discussão da matéria, de que se tratar e a porá em votação.
Art.96º Sempre que se deixar de proceder a qualquer votação, por não se
achar presente numero legal de vereadores, proceder-se-á a nova chamada,
mencionando-se na ata os nomes dos que se houverem retirados com causa
participada ou sem ela.
Art.97º A votação pode ser feita por três, modos:
Pelo método simbólico, nos casos ordinários;
Pelo método nominal, nos assuntos de maior importância;
III-Por escrutínio secreto, nas eleições ou assuntos de interesse particular;
Art.98º O método simbólico praticar-se-á dizendo o presidente: “os senhores
que aprovam queiram conservar-se sentados”.
Parágrafo único. Se o resultado dos votos for tão manifesto que a primeira vista
se conheça a pluralidade, o presidente o anunciará, mas se esta não se
evidenciar desde logo, ou se parecer a algum vereador que o resultado
publicado pelo presidente não é exato, poderá pedir verificação dos votos
sendo que em qualquer desses casos, dirá o presidente:
“Queiram se levantar os senhores que votaram contra”, contando o secretário
os votos para serem confrontados com os primeiros.
Art.99º Para que a votação seja nominal, é preciso que algum vereador a
requeiram e que a camara o admita por votação.
Art.100º Determinada a votação nominal, o secretario, pela lista geral fará a
chamada de cada um dos vereadores e organizarão duas relações, uma com
os nomes dos que votaram SIM e outra com os nomes dos que votaram NÃO.
Art.101º Os escrutínios secretos serão, feitos por meio de cédulas escritas,
sendo essas lançadas pelos vereadores em uma urna sobre a mesa à medida
que esses forem sendo chamados pelo secretario.
Art.102º Nas deliberações da camara, o presidente não terá direito a voto,
senão o de qualidade, nos casos de empate nas eleições e nos escrutínios,
secretos, terá apenas o direito de voto simples.
Art.103º È vetado a todo vereador votar em assunto de seu particular interesse,
ou de seus ascendentes, descendentes, irmãos, cunhado, sogro, genro, bem
como escuzar-se de votar nos demais casos salvo declarando-se
motivadamente suspeito.
Art.104º Nenhum vereador poderá protestar, verbalmente ou por escrito, contra
a decisão da camara, salvo os casos de recursos previstos da Lei Estadual nº
28 de 22 de novembro de 1947, sendo-lhe facultado, porém fazer inserir nas
atas a sua declaração de voto, apresentando-o na mesma sessão ou na
subseqüente, com exposições de motivos ou sem ela.
Art.105º Qualquer que seja o método de votação, secretario competente,
apurar o resultado e ao presidente anunciá-lo.
Art.106º A solução das deliberações da camara, logo concluídas estas, será
lançado pelo presidente nos respectivos papeis, com a sua rubrica.

CAPITULO XV
Das indicações, representações e requerimentos.
Art.107º Como os projetos de Lei ou resoluções ou requerimento só serão
admitidos, quando versarem assunto da competência da camara Municipal.
Art.108º São requerimentos ainda que outra definição se lhe de todas aquelas
moções ou propostas que tiverem por fim a promoção de algum objeto de
simples expediente, como informações, despensa de trabalhos, especiais e das
comissões, aumento ou prorrogação das horas das sessões, ou alguém
providencia que as circunstancias tornarem necessárias sobre projeto de
simples economia da camara.
Parágrafo único: Estes requerimentos serão admitidos dentro da primeira hora
da sessão, salvo caso de urgência.
Art.109º As indicações e requerimentos só poderão ser feitos por vereadores
presentes a sessão, por eles escritos e assinados, sendo remetidos
independentemente de votação, á comissão ou ao prefeito de acordo com os
termos dos mesmos.
Parágrafo único: Quando remetido a comissão, este emitirá o seu parecer que
será discutido conjuntamente com a indicação: quando ao prefeito, este
providenciará o expediente para o qual estiver autorizado por lei, ou
deliberação da camara.
Art.110º Se a indicação for ao sentido de se estudar determinado assunto para
convertê-lo em projeto de lei, opinando a comissão em sentido contrário com
aprovação da camara, este fato importará em rejeição do projeto.
Art.111º Se, porém a camara não aprovar o parecer na hipótese do artigo
antecedente, é ilícito ao autor da indicação ou a qualquer vereador oferecer
projeto a respeito, que terá andamento, não obstante o parecer em contrario se
for considerado objeto de deliberação.
Parágrafo único: Concluindo o parecer por apresentação do projeto, procederse-á nos termos do artº 81 deste regimento.
CAPITULO XVI
DOS PARECERES DAS COMISSOES
Art.112º Em regra, matéria alguma será objeto de discussão da camara, sem
que antes seja encaminhada a comissão competente para, sobre ela emitir
parecer devidamente fundamentado.
Art.113º A comissão, a que for enviada a matéria, emitirá parecer,por escrito,
que será assinado por todos os seus membros, ou pelo menos pela maioria da
comissão, sem o que não poderá ser lido em sessão.
Parágrafo único: O membro da comissão que não concordar com a maioria,
poderá assinar-se vencido, com restrições, ou dar voto em separado sempre
com justificação.
Art.114º os procederes da comissão, sobre qualquer projeto de lei ou
indicação, serão submetidos a discussão e decisão da camara.

Art.115º Se faltar algum dos eleitos ou nomeados para qualquer comissão, o
presidente da camara nomeará, vereador que o substitua durante a ausência
ou impedimento e no caso de vaga, proceder-se-á a eleição, para o tempo que
faltar o substituto, digo substituído.
Art.116º Mais de uma comissão poderá ser ouvida sobre qualquer assunto,
sendo a ausência sucessiva e não simultânea.
CAPITULO XVII
DA POLICIA DAS SESSOES
Art.117º Aos vereadores é proibido usar de expressões ofensivas ou
desrespeitosas e, por qualquer modo, perturbar a ordem dos trabalhos, sob
pena de serem advertidos pelo presidente.
Parágrafo único: Se o vereador não atender á advertência, o presidente poderá
cassar-lhe a palavra e até se for necessário suspender a sessão.
Art.118º São permitidos os apartes aos oradores desde que, por quando estes
concedidos, não impeçam o prosseguimento da argumentação ou exposição
dos fatos.
Art.119º Sendo publicas as sessões todos poderão a elas assistir, desde que
observem o necessário.
Parágrafo único: As pessoas que perturbarem a sessão serão obrigadas a sair
imediatamente do recinto e em caso de manifestações ruidosas, o presidente
mandará evacuar a sala requisitando se preciso, o auxilio da policia militar.
Art.120º Se o infrator da ordem for o presidente, será licito a qualquer vereador,
ler o artigo do regimento a aplicar-se e indicar a disposição infringida.
Parágrafo único: Se por sua vez o presidente não atender a observação,
poderá o vereador requerer justificadamente a suspensão da sessão, cujo
pedido, Será votado em debate, encerrando-se automaticamente os trabalhos
de aprovado.
Art.121º Todas as questões de ordem serão decididas pelo presidente, com
recurso imediato para a camara caso algum vereador não se conforme com a
decisão.
Art.122º A mesa da camara poderá requisitar, por escrito, a autoridade policial
do Estado, o auxilio da Policia Militar, quando entender necessário, para
assegurar a ordem do recinto das sessões.
Art.123º Poderá a mesa Ex Oficio, ou a requerimento de vereador mandar
prender em flagrante qualquer pessoa que perturbe a ordem dos trabalhos ou
que a descarte e a qualquer membro da camara quando em sessão.
Parágrafo único: O auto de flagrante será lavrado pelo funcionário mais
graduado da secretaria, presente no momento, assinado pelo presidente ou
quem suas vezes fizer e por duas testemunhas, será remetido á autoridade
competente, para o respectivo processo.
CAPITULO XVIII
Da Sanção, promulgação e Publicação das leis ou resoluções.

Art. 124º Aprovado um projeto de lei ou resolução, a camara o enviará ao
prefeito para sanção salvo o presente regimento e o regulamento da secretária
da camara.
Art.125º Se o prefeito vetar total ou parcialmente a lei ou resolução aprovada
pela camara, esta apreciará o veto, confirmando-o ou rejeitando-o por dois
terços dos seus vereadores.
Art.126º Se o prefeito, dentro de oito dias contado do recebimento, não
sancionar nem vetar o projeto, o presidente da camara promulgará o ato e o
fará publicar.
Art.127º Quando a sanção for feita pelo prefeito, a fórmula Será a seguinte:”A
camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei”, ou
resolução e quando a promulgação for feita pelo presidente da camara, nos
casos estatuídos , será a seguinte: A camara municipal de Cruzília decreta e
promulga a seguinte resolução ou Lei.
Art.128º Nenhuma lei ou resolução será obrigatória senão depois de publicada,
por edital, na sede do município, ou na imprensa local, onde houver.
Parágrafo Único: Quando outra coisa não dispuser as leis, resoluções e
regulamentos, só entrarão em vigor, dez dias após a publicação.
Art.129º Serão registrados em livro competente e arquivados na secretaria da
camara, os originais das leis e resoluções, remetendo-se ao prefeito, para fins
indicados, cópia autenticada pela mesa.
CAPITULO XIX
PARA CORRESPONDENCIA OFICIAL
Art.130º As representações da camara dirigidas aos poderes do Estado ou da
união, serão assinados pela mesa e os papeis do seu expediente pelo
presidente que se corresponderá com o prefeito por meio de ofícios.
Art.131º As ordens do presidente relativamente ao funcionamento dos serviços
da camara, serão expedidas por meio de portarias.
Art.132º Nenhuma representação ou oficio, que tenha de ser assinado pela
camara, será expedido sem que tenha sido redigido pela mesa, ou alguma
comissão que o apresentará em forma de parecer para ser discutido e votado
em sessão independentemente da inclusão na ordem do dia.
Art.133º Não é permitido a vereador algum, assinar-se vencido na
correspondência da camara, nem fazer qualquer outra declaração do seu voto.
CAPITULO XX
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.134º O recurso contra atos do prefeito, relativamente aos funcionários
municipais, a que se refere o artigo 118 da lei estadual Nº 28 de 22 de
novembro de 1947, será encaminhado á comissão de finanças, legislação e
justiça, para dar parecer em 10 dias.

Parágrafo 1º Oferecido o parecer, será incluso em ordem do dia para discussão
única e votação.
Parágrafo 2º Da decisão da camara, o presidente remeterá cópia ao prefeito,
para os devidos fins.
Art.135º Para os recursos relativos á matéria de lançamento de impostos e
outras questões surgidas entre os contribuintes e o fisco Municipal, a que se
refere o artigo 139 da lei Estadual Nº28 de 22 de novembro de 1947, será
adotado o mesmo processo do artigo precedente.
Art.136º Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela mesa que
poderá observar no que for aplicável o regimento da assembléia legislativa, do
Estado e os usos e praxes referentes ao legislativo Municipal.
Art.137º Este regimento entrará em vigor depois que a respectiva resolução for
aprovada e promulgada pela mesa.

LEI Nº 91
DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITOS SUPLEMENTARES
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a abrir os seguintes Créditos
Suplementares:
CR$ 5.000,00 cinco mil cruzeiros á dotação 8-02-0 Subsidio do prefeito.
CR$10.000,00 dez mil cruzeiros a dotação 8-81-1 Operários do serviço de
ruas, praças e jardins.
CR$ 75.000,00 setenta e cinco mil cruzeiros á dotação 8-81-4 Pavimentação
de ruas e praças.
CR$ 50.000,00 cinqüenta mil cruzeiros á dotação 8-82-1 Operários do serviço
de conservação de Estradas e pontes.
CR$ 5.000,00 cinco mil cruzeiros á dotação de 8-82-4 Transporte para o
serviço de construção de estradas e pontes.
CR$ 10.000,00 dez mil cruzeiros á dotação 8-81-3 para o serviço de ruas
praças e jardins.
CR$ 10.000,00 dez mil cruzeiros á dotação 8-63-3 para o serviço de água.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de julho de 1953.
PEDRO JOSE DE ARANTES
MARIA CELESTE DE SOUZA

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 91é de parecer seja o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de julho de 1953.
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
LEI Nº92
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica expressamente proibida a criação ou engorda de suínos no
perímetro urbano da cidade, quando as pocilgas ficarem a menos de 30 metros
da via Pública ou da vizinhança.
Art.2º Em todo logradouro publico servido por rede de esgotos, não será
permitida a existência de fossas.
Art.3º esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de julho de 1953
PEDRO JOSE DE ARANTES
MARIA CELESTE DE SOUZA
A comissão a que foi presente o projeto de Lei nº92 é de parecer seja o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de julho de 1953.
GUSTAVO GALIANO FERREIRA
PEDRO AUGUSTO RIBEIRO
JOAO MAGALHAES

LEI Nº93
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a doar ao sete de setembro
futebol clube a verba de CR$ 20.000,00 vinte mil cruzeiros, para aquele clube
adquira sua Praça de Esportes.

Parágrafo único: Correrá a conta da dotação 8-87-4 para a construção da praça
de Esportes ,do Orçamento vigente, a despesa necessária á execução do
presente artigo.
Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de julho de 1953.
PEDRO JOSE DE ARANTES
MARIA CELESTE DE SOUZA

A comissão a que foi presente o projeto de Lei nº93 é de parecer seja o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de julho de 1953.
GUSTAVO GALIANO FERREIRA

LEI Nº94
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a adquirir placa para
numeração dos prédios da cidade.
Parágrafo único: Correrão á conta da dotação 8-81-3 para o serviço de ruas,
Praças e Jardins, as despesas necessárias a execução desta Lei.
Art.2º Esta lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de julho de 1953.
PEDRO JOSE DE ARANTES
MARIA CELESTE DE SOUZA

A comissão a que foi presente o projeto de Lei nº94 é de parecer seja o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de julho de 1953.
PEDRO AUGUSTO RIBEIRO

LEI Nº95
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a encapar a estrada da
Fazenda Recreio.
Parágrafo único: Correrão á conta da dotação 8-82-1 Operários do Serviço de
conservação de Estradas e Pontes, do Orçamento Vigente as despesas
necessárias á execução do presente artigo.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das sessões, 11 de julho de 1953.
PEDRO JOSE DE ARANTES
MARIA CELESTE DE SOUZA

A comissão a que foi presente o projeto de Lei nº95 é de parecer seja o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de julho de 1953.
PEDRO AUGUSTO RIBEIRO

LEI Nº96

A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a permutar com a mitra
Diocesana o terreno da antiga cadeia com a área destinada á construção do
prédio do D.C. T á praça Mons.João Cancio, de 29x15 metros, nos fundos do
grupo Escolar “Dona Leonina Nunes Maciel”.
Art.2º Fica o senhor Prefeito autorizado a doar á união o referido terreno á
Praça Mons João Cancio, para a construção do edifício.
Art.3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Sala das sessões, 11 de julho de 1953.
PEDRO JOSE DE ARANTES
MARIA CELESTE DE SOUZA

A comissão a que foi presente o projeto de Lei nº96 é de parecer seja o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de julho de 1953.
GUSTAVO GALIANO FERREIRA

LEI Nº97
A Camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a isentar da taxa de
construção e conservação de calçamento a Igreja Matriz de Cruzília.
Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de julho de 1953.
PEDRO JOSE DE ARANTES
MARIA CELESTE DE SOUZA

A comissão a que foi presente o projeto de Lei nº97 é de parecer seja o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de julho de 1953.
GUSTAVO GALIANO FERREIRA

LEI Nº98
O povo do Município de Cruzília por seus representantes decretou e eu em seu
nome sanciono a seguinte lei:
Art.1º A receita do município de Cruzília para o exercício de 1954 é orçada em
CR$ 800.000,00 oitocentos mil Cruzeiros, de acordo com a seguinte
discriminação abaixo assim como a despesa.

RECEITA ORDINARIA
RECEITA TRIBUTÁRIA
A) Impostos
0111 Imposto Territorial
Imposto Territorial Urbano CR$ 5.000,00
0121 Imposto Predial CR$ 25.000,00
0173 Imposto s indústria e Profissões CR$ 115.000,00
0183 Imposto e Licenças
Imposto de Licença Diversas CR$ 12.000,00
0197 Imposto sob ato de economia do município ou assuntos da
competência deste /taxa de expediente CR$ 500,00
0252 Imposto sob expediente agr. e industrial CR$ 40.000,00
TRANSPORTE
0263 Imp. s/ turismo e Hosp CR$ 500,00
0273 Imp. s/ Jogos e diversões, imp. s/div públicas CR$ 500,00
B) TAXAS
1192 taxa s/ consumo de Energia Elétrica CR$ 10.000,00
1234 taxa de fiscalização e serviços diversos /taxa de aferição de pesos
e medidas CR$ 1000,00
1241 taxa de limpeza pública / taxa sanitária CR$ 10.000,00
1261 taxa de melhoramentos /taxa de calçamento CR$ 40.000,00
Total da Receita Tributária CR$ 259.500,00
RECEITA PATRIMONIAL
2020 Renda de Capitais
Juros de deposito CR$ 2500,00
Total da Receita Patrimonial CR$ 2500,00
RECEITA INDUSTRIAL
3030 Serviços Urbanos CR$ 262.000,00
TRANSPORTE
TAXA DE AGUA CR$ 24.000,00
Taxa de esgoto CR$ 3.000,00
Total da Receita Industrial CR$ 27.000,00
RECEITAS DIVERSAS
4110 Receita de mercados, feiras e matadouros / renda do Matadouro
CR$ 3.500,00

4130 Receita de quota do Imposto sobre combustíveis e lubrificantes
Art.15 parágrafo 4º da Constituição Federal CR$ 500,00
4140 Receita de quota do imposto de Renda Art.15 parágrafo 4º da
Constituição Federal CR$ 500, 000,00
Receita de quota do excesso de arrecadação estadual de Impostos Art
20 da Constituição Federal CR$ 500,00
Total das Receitas Diversas CR$ 504.500,00
Total das Receitas Ordinárias 793.500,00
TRANSPORTE Cr$ 793.500,00
RECEITA EXTRA ORDINARIA
6120 Cobrança da divida ativa CR$ 1.500,00
6210 Multas 2.000
6230 Eventuais 3.000
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORDINARIA CR$ 5000,00 /1500,00/6500
Total Geral CR$ 798.500,00 /1500 / 800.000,00
Administração Geral
LEGISLATIVO
Material de Consumo
8003 Imp. livros, e material de expediente CR$ 1200
8004 Serviço postal, teleg e telefônico CR$ 500,00 /1700
Governo
Pessoal Fixo
8020 Subsidio do prefeito 18.000,00 CR$
8020 Representação do Prefeito 2400,00 CR$
Material Permanente
8022 Aquisição de moveis e utensílios 6000,00 CR$
Despesas Diversas
8024 Viagens administrativas 3000,00 CR$
Total 23.400,00 CR$ / 6.000,00
Administração Superior
Pessoal Fixo
8040 Secretário 4.000,00 CR$

Material de Consumo
8043 Imp., livros e mat. de exp. 1000,00 CR$
Despesas Diversas
8044 Serv.postal, teleg e tel 500,00 CR$
8044 Pub. Do Expediente 3000,00 CR$
8044 Assim. De jornais e revistas oficiais 1.000,00 CR$
Total 9500,00 CR$
SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal Fixo
8070 Contador 8.000,00 CR$
Serviços Diversos
Pessoal fixo
8090 Servente 2400,00 CR$
Total dos Serviços Admistração Geral 51.000,00 CR$
Exação e Fiscalização Financeira
Administração Superior
Pessoal Fixo
8100 Chefe do Serv. de FAZ 14.400,00 CR$
Material de consumo
8103 Imp.livros e mat. de Expediente 1.500,00 CR$
Total 15.900,00 CR$
Serviço de Arrecadação
Pessoal Fixo
8110 Coletor Municipal 10.800,00 CR$
Total geral 26.700,00 CR$
Segurança Publica e Assist. Social
Subvenções, contr. e auxílios em geral.
Despesas Diversas
8284 Auxilio a CX.esc. 3.000,00 CR$
TRANSPORTE ASS. SOCIAL

Despesas Diversas
8294 Assist. A mendigos 3.000,00 CR$
8294 Assist. Á matern. E a Infância 3.000,00 CR$
8294 Assist. Á Men. Abandonados 2.000,00 CR$
Total dos serviços de segurança Publica e Assistência social 8.000,00 /
11.000,00 CR$
Educação Pública / ensino Primário / Secundário e Complementar
Pessoal Fixo
8330 12 Professoras a 5400,00 / 64.800,00
Material Permanente
8332 Aquisições de Mov. E Utensílios 1.000,00 CR$
Material de Consumo
8333 Materiais Didáticos 2.000,00 CR$ / 66.800,00 / 1.000,00
Serviço de Inspeção
Pessoal fixo
8360 Inspetor Municipal de Ensino 3.600,00 CR$
Total dos Serviços de Educação Pública 70.400,00 / 1.000,00 /
71.400,00
Transporte CR$ 160.100,00
Fomento
Fomento da produção de Veg.
Material de Consumo
8513 Aquisição de Adubos, sementes e inseticidas CR$ 2.000,00
8513 Aquisição de ferramentas Agrícolas CR$ 10.000,00
Total dos serviços de Fomento CR$ 12.000,00
Serviços Industriais
Serviços de Transporte
Pessoal Variável

8611 Motorista CR$ 18.000,00
Serviços Urbanos
Pessoal Variável
8631 Encarregado do serviço de água CR$ 5.000,00
8631 Encarregado do serviço de elétrica CR$ 10.800,00
8631 Operários do serviço de esgoto CR$ 3.000,00
Material Permanente
8632 para o serviço de eletricidade CR$ 10.000,00
Material de consumo
8633 Para o serviço de água CR$ 20.000,00
8633 para o serv. De esgotos CR$ 10.000,00
Despesas Diversas
8634 Aquisição de energia elétrica CR$ 15.000,00 /81.800,00 /10.000 /
91800,00

Transporte
Dívida Pública
Fundada Interna
Amort. E Resgate
Despesas Diversas
8734 Amort de emp. c/a CX Econômica Estadual CR$ 18.980,50
Juros
Despesas Diversas
8744 Juros de Emp. c a caixa Econômica Estadual 21705,90 CR$
Total dos serviços 18.980,50 / 40.686,40 CR$
Serviço de Utilidade Publica
Administração Superior
Pessoal Fixo
8800 Chefe dos Serviços de Obras CR$ 14.400,00
Despesas Diversas
8804 Viag. De Int. do serviço 400,00 CR$ / 14800,00
Construção e Conservação de Logradouros Públicos
Pessoal Variável

8811 Op. Do serv. De ruas, praças e jardins CR$ 10.000,00
TRANSPORTE / MATERIAL DE CONSUMO CR$ 304.586,40
8813 Para os serv. de ruas, praças e jardins CR$ 10.000,00
Despesas Diversas
8814 Pav. De Ruas e Praças CR$ 45.000,00
8814 transp. Para os serviços de Ruas, praças e jardins CR$ 5.000,00 /
70.000,00
Construção e Conservação de Rodovias
Pessoal Variável
8821 Op.dos Serv. de Consumo de estradas e Pontes CR$ 150.000,00
Material de Consumo
8823 Para os serv. De const. de estradas e pontes CR$ 71.000,00
Despesas Diversas
8824 transp. Para o serv. De estradas e pontes CR$ 20.000,00 /
241.000,00
Serviço de Limpeza Pública
Pessoal Variável
8851 Op. do serv. de limpeza pública CR$ 4.000,00
Constr. E conserv. De próprios mun. CR$ 304.586,40
8874 para a construção da praça de Esportes do Sete de Setembro
futebol Clube CR$ 20.000,00
8874 para a Conservação de próprios Municipais CR$ 2.000,00 /
20,000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Despesas Diversas
Para Iluminação Pública CR$ 5.000,00
Diversos
Pessoal Variável

8891 Encarregado do serv. Do Matadouro CR$ 5.000,00
Despesas Diversas
8894 Conservação de Veículos CR$ 5.000,00
8894 Para A extinção de Formigas CR$ 3.000,00
Total dos Serviços de Utilidade Pública 13.000 / 349.800 / 20.000 /
369.800 CR$
ENCARGOS DIVERSOS
Contribuição para a previdência
Despesas Diversas
8914 Contrib para o Inst. De prev. Dos servidores do Estado de Minas
Gerais CR$ 6.000,00 /674.386,40
ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal Fixo
8930 Abono de fam. Á func. CR$ 5.000,00
8930 Substituição Reg. CR$ 2.000,00 / 7.000,00
Subvenções, contribuições e aux em geral.
Despesas Diversas
8984 Subvenções Ordinárias CR$ 100.000,00
Diversos
Despesas Diversas
8994 Honorários custas e outros defesos judiciais CR$ 1.000,00
8994 Grat. Ao Secret. Da J>A>M CR$ 800,00
8994 Para a quebra de caixa CR$ 200,00
8994 para Hosp. Oficiais CR$ 3.000,00
8994 para com. Cívicas CR$ 1.000,00
8994 Despesas Imprevistas CR$ 6.613,60 / 12.613,60
TOTAL DOS ENC. DIVERSOS CR$ 125.613,60 / 49.980,50 /
125.613,60
TOTAL GERAL CR$ 750.019,50 / 49.980,50 / 800.000,00

Art.3º Esta Lei entrará em vigor, a partir de 1º de janeiro de 1954,
revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cruzília, 11 de novembro de 1953
Pedro Jose De Arantes
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 98, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1953.
LEI Nº 99
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Ficam criados no quadro do Funcionalismo Municipal, os cargos de
Motorista com os vencimentos anuais de 18.000,00 dezoito mil cruzeiros e o de
Inspetor municipal de Ensino com os vencimentos anuais de 3.600,00 três mil e
seiscentos cruzeiros.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1953
Pedro Jose De Arantes
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 99, é de parecer ser o mesmo
aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1953.

LEI Nº 100
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Os vencimentos dos funcionários da prefeitura, passarão a ser os
seguintes:
Chefe do serviço de fazenda, por ano CR$ 14.400,00

Coletor Municipal por ano CR$ 10.800,00
Professora Rural CR$ 5.400,00
Encarregado do serviço de água CR$ 5.000,00
Serviço de eletricidade CR$ 10.800,00
Chefe do serviço de obras CR$ 14.400,00
Encarregado do serviço de matadouro CR$ 5.000,00
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1953
Pedro Jose De Arantes
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 100, é de parecer ser o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1953.

LEI Nº 101
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a abrir o seguinte
credito suplementar:
CR$ 252.000,00 duzentos e cinqüenta e dois mil cruzeiros, á dotação 863-3 Para o serviço de água Aquisição e transporte de 2.500 metros de
cano de ferro galvanizado de 2 polegadas, para o novo serviço de
abastecimento de água da cidade.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1953
Pedro Jose De Arantes
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 101, é de parecer ser o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1953.

LEI Nº 102
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a gratificar a
secretária Maria Celeste Maciel de Souza, com a importância de CR$
2.000,00 dois mil cruzeiro, pelos serviços prestados á secretaria do
legislativo Municipal.
Art.2° A verba destinada a execução do art.1º, será á conta da dotação
8-99-4, Despesas imprevistas.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1953
Pedro Jose De Arantes
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 102, é de parecer ser o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1953.
José Mario Nunes Maciel

LEI Nº 103
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a subvencionar no exercício
de 1954 por ano:
A empresa são Geraldo ônibus CR$ 3.600,00 três mil e seiscentos cruzeiros, o
Instituto Nossa Senhora Aparecida com CR$ 5.400,00 cinco mil e quatrocentos
cruzeiros, E o ginásio Paroquial São Sebastião com CR$ 91.000,00 noventa e
um mil cruzeiros.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1953
Pedro Jose De Arantes
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 103, é de parecer ser o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1953.
José Mario Nunes Maciel
LEI Nº 104
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Acrescenta-se a tabela 5 serie A, nº 219, Rádios, Radiolas ou artigos
semelhantes, ás classes 26º e 28º em menor escala e escala mínima
respectivamente.
Art.2º Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1954, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1953
Pedro Jose De Arantes
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 104, é de parecer ser o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1953.
José Mario Nunes Maciel

LEI Nº 105
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica Cancelada no estatuto vigente á dotação 8-98-4 Subvenção á
ação católica rural de campanha, á importância de CR$ 12.000,00 doze
mil cruzeiros, destinando a mesma as despesas do festejo da sagração
da Igreja Matriz de São Sebastião.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1953
Pedro Jose De Arantes

Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 105, é de parecer ser o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1953.
José Mario Nunes Maciel
LEI Nº 106
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Considerando que a Prefeitura municipal realiza grandes serviços para a
melhoria do abastecimento de água potável desta cidade, considerando que a
taxa de CR$ 60 sessenta cruzeiros por ano, não satisfaz as despesas
decorrentes do novo serviço.
Considerando que logo estejam concluídos os serviços, ficará a população
servida por água abundante e de ótima qualidade, resolve:
Art.2º Aumentar para CR$ 120 cento e vinte cruzeiros por ano, a taxa de água
deste município.
Art.3º Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1954
Pedro Jose De Arantes
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 106, é de parecer ser o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1954
José Mario Nunes Maciel
LEI Nº 107
Cria uma escola rural no lugar denominado morro alto.
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica criada uma escola primaria no lugar denominado morro alto neste
município.
Art.2º Fica igualmente criado no quadro dos professores municipais, mais um
lugar de professora padrão, com os vencimentos anuais de...
Art.3º É o poder Executivo autorizado á abrir os créditos necessários á
execução da presente lei.

Art.4º Revogam-se as disposições em contrário, entrando está lei em vigor na
data de sua publicação.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1954
Pedro Jose De Arantes
Maria Celeste m. de Souza – Secretaria Municipal
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 107, é de parecer ser o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1954
José Maria Nunes Maciel
RESOLUÇÃO Nº 11
Aprova as contas do Prefeito relativas ao exercício de 1953.
A camara Municipal de Cruzília decreta e promulga a seguinte resolução:
Art.1º Ficam aprovadas as contas apresentadas pelo governo do município,
relativas a gestão do prefeito municipal Pedro José de Arantes,durante o
exercício de 1953.
Art.2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1954.
José Maria Nunes Maciel

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS:
A comissão de finanças tendo examinado todos os documentos da receita e
despesa, com os respectivos comprovantes, é de parecer seja o mesmo
aprovado, que aprova as contas do Senhor prefeito municipal, Pedro José de
Arantes, durante o exercício de 1953.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1954.
José Maria Nunes Maciel

LEI Nº 108
Excelentíssimo senhor Prefeito municipal de Cruzília.

O abaixo assinado Geraldo Ribeiro, proprietário da Empresa de ônibus são
Geraldo, vem respeitosamente requerer a vossa excelência isenção do imposto
de indústria e profissões, para o veiculo de propriedade da empresa supra
mencionada, que liga essa cidade a caxambu.
Nestes termos, pede deferimento.
Baependi, 22 de março de 1954
Ass. Geraldo Ribeiro
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 108, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 27 de Março de 1954.
REQUERIMENTO
Tendo falecido ontem na capital da Republica o senador Fernando de Melo
Viana, ex- Presidente do Estado de Minas Gerais, vice Presidente da republica,
estadista de grande preeminência no pais,requerer a inserção em ata de um
voto de pesar,é que se oficie em nome da camara municipal á família do ilustre
finado.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1954.
RESOLUÇÃO Nº 12
Concede ao senhor prefeito municipal Pedro José de Arantes, licença por 06
meses.
A camara Municipal de Cruzília decreta e promulga a seguinte resolução:
Art.1º Fica concedida ao senhor Pedro José de Arantes, a licença de 06 seis
meses do cargo que ocupa de prefeito municipal.
Art.2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 27 de março de 1954
A comissão de legislação e justiça a que foi presente a resolução nº12 é de
parecer seja o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 27 de março de 1954

RESOLUÇÃO Nº 13
Dispõe sobre a inscrição e a participação da delegação do Legislativo
Municipal de Cruzília no 3º Congresso municipal de Municípios.
A camara dos vereadores de Cruzília.
Considerando que de 15 a 22 de Maio próximo, se realizará o 3º congresso
Nacional de Municípios, na cidade de São Lourenço, município do mesmo
nome, no Estado de Minas Gerais.
Considerando, a necessidade de que o legislativo municipal se faça
representar no referido conclave, onde serão debatidos problemas do maior
interesse para o fortalecimento do município brasileiro, defesa e expansão de
sua economia e aprimoramento de suas instituições.
DECRETA:
Art.1º A camara dos vereadores de Cruzília, Estado de minas Gerais de 15 a
22 de Maio, será representada no 3º congresso nacional de Municípios, á
realizar-se na cidade de são Lourenço, município do mesmo nome, estado de
Minas Gerais, de 15 a 22 de maio próximo.
Art.2º A delegação desta camara será confiada ao senhor DRº Jose Maria
Nunes Maciel, presidente da camara.
Art.3º A delegação fica autorizada a se entender diretamente com a comissão
Nacional Organizadora do 3º congresso Nacional de Municípios sobre os
problemas e providencias concernentes ao referido congresso, ficando
obrigada a comparecer e participar de todas as atividades do mesmo, bem
como a defender, na ocasião oportuna, os interesses do município que
representa.
Art.4º È autorizada a abertura do credito Especial de CR$ 4.000,00 quatro mil
cruzeiros para ocorrer das despesas de inscrição da delegação no 3º
congresso nacional de municípios.
Art.5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 27 de março de 1954
A comissão á que foi presente a resolução nº13, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 27 de março de 1954
LEI Nº 109
Dispõe sobre abertura de créditos suplementares;

A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica o Senhor Prefeito Municipal autorizado a abrir os seguintes créditos
Suplantares:
CR$ 2.000,00 dois mil cruzeiros á dotação 8-10-3 Impressos livros e materiais
de expediente.
CR$ 55.000,00 cinqüenta e cinco mil cruzeiros á dotação 8-63-3 para o serviço
de água.
CR$ 12.000,00 doze Mil cruzeiros á dotação 8-63-4 aquisição de energia
elétrica.
CR$ 5.000,00 cinco mil cruzeiros á dotação 8-81-3 para o serviço de ruas
,praças e jardins.
CR$ 3.000,00 três mil cruzeiros á dotação 8-87-4 para a conservação de
prédios Municipais.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de junho de 1954
A comissão á que foi presente a lei nº 109, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 11 de junho de 1954.
Gustavo Galiano Pereira
João Magalhães

LEI Nº 110
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a auxiliar com CR$1.000,00
hum mil cruzeiros o SRº Moises maia que vai publicar um livro com referencias
a esta cidade.
Art.2º Correrá a conta da verba 8-99-4 despesas imprevista as despesas com o
artº 1°.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação ,revogando as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de julho de 1954.
A comissão á que foi presente a lei nº 110, é de parecer seja a mesma
aprovada.

Sala das sessões, 11 de junho de 1954.
Gustavo Galiano Pereira
João Magalhães
LEI Nº 111
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a isentar por 5 cinco anos , a
contar desta data, dos impostos de Industrias e profissões,predial e taxas de
esgotos e água , o Sr Joaquim Martins de Barros – Filho , proprietário da
panificadora Cruziliense.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de julho de 1954.
A comissão á que foi presente a lei nº 111, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 11 de junho de 1954.
Gustavo Galiano Pereira
João Magalhães
LEI Nº 112
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Ficam abertos os seguintes créditos suplementares:
CR$ 500 quinhentos cruzeiros á dotação 8-04-04 Serviço Postal telegráfico e
telefônico, CR$ 2.000 dois mil cruzeiros á dotação 8-51-3 aquisição de
ferramentas agrícolas, CR$ 36.500,00 trinta e seis mil e quinhentos cruzeiros á
dotação 8-81-4 Pavimentação de ruas e praças, CR$ 8.232,30 oito mil
duzentos e trinta e dois cruzeiros e trinta centavos, para o serviço de água 863-3.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 28 de setembro de 1954.

A comissão á que foi presente a lei nº 112, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 28 de setembro de 1954.
Gustavo Galiano Pereira
João Magalhães
LEI Nº 113
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Ficam abertos os seguintes créditos suplementares:
CR$ 16.150,00 dezesseis mil cento e cinqüenta cruzeiros, para pagamento de
engenheiros da firma organização sul mineira de Engenharia LTDA, CR$
30.000,00 trinta mil cruzeiros compra do manancial em terras de Herdeiros de
Rita Francisca de Jesus, CR$ 20.000,00 vinte mil cruzeiros para serviços de
construção da Escola do bairro Cachoeirinha.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 28 de setembro de 1954.
A comissão á que foi presente a lei nº 113, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 28 de setembro de 1954.
Gustavo Galiano Pereira
João Magalhães
LEI Nº 114
Orça a Receita e fixa a despesa para o exercício de 1955.
O povo do município de Cruzília, por seus representantes, decretou e eu
sanciono a seguinte lei:
Art.1º A receita do Município de Cruzília, para o exercício de 1955, é orçada
em CR$ 1.000,000,00 hum milhão de cruzeiros de acordo com as seguintes
discriminação:
RECEITA ORDINARIA / TRIBUTARIA
A) IMPOSTOS
0111 Imposto territorial / urbano CR$ 5.000,00

0121 Imposto predial CR$ 30.000,00
0173 Imposto sob indústria e profissões CR$ 150.000,00
0183 Imposto de Licenças diversas CR$ 12.000,00
0197 imposto sob atos de economia do município ou assunto da competência
deste: taxa de Expediente CR$800,00
Transporte CR$ 197.800,00.
0252 Imposto s/ exploração agr. e Industrial
Taxa de fomento Agrícola CR$ 60.000,00
0273 impostos sob turismo e Hosp. CR$ 500,00
0273 Imp. S jogos e diversões públicas CR$ 500,00
B) Taxas
1192 taxa s/ consumo de energia elétrica CR$ 8.000,00
1234 taxa de fiscalização e serviços diversos, taxa de aferição de pesos e
medidas CR$ 1.200,00
1241 taxa de limpeza publica / taxa sanitária CR$ 12.000,00
1261 taxa de melhoramentos / calçamento CR$ 53.000,00
Total da receita tributaria CR$ 333.000,00
RECEITA PÁTRIMONIAL
2020 Renda de capitais / juros de depósitos CR$ 2.500,00
Total da receita patrimonial CR$ 2.500,00
RECEITA INDUSTRIAL
3030 Serviços urbanos:
Taxa de água CR$ 30.000,00
Taxa de esgoto CR$ 3.500,00
Total da receita industrial CR$ 33.500,00
Transporte CR$ 369.000,00
RECEITAS DIVERSAS
4110 Receitas de Mercados, Feiras e matadouros
Renda de Matadouro CR$ 4.000,00
4130 Receita de quota do Imposto sobre combustível e lubrificantes Art.15º
parágrafo 2º da constituição federal CR$ 20.000,00
4140 Receita de quota do imposto de renda Art.15º parágrafo 4º da
constituição Federal CR$ 600.000,00
4150 Receita de quota do excesso de arrecadação, estadual de impostos
Art.20 da constituição Federal CR$ 500,00
Total de receitas diversas CR$ 624.500,00
Total de receita ordinária 993.500,00
RECEITA EXTRA-ORDINARIA

6120 cobrança da divida ativa CR$ 2.000,00
6210 Multas CR$ 2.000,00
6230 Eventuais CR$ 2500,00
Total Geral CR$ 998.000,00 / 2.000 / 1.000,000, 00
Art.2º A despesa do município de Cruzília, Para o exercício de 1955 é fixada
em CR$ 1.000,000, 00 hum milhão de cruzeiros de acordo com a seguinte
discriminação:
Despesa
Administração Geral
MATERIAL DE CONSUMO
8003 Impressos, livros e material de expediente CR$ 1200,00
Despesas Diversas
8004 Serviço postal, telegráfico e telefônico CR$ 500,00 / 1.700,00
Governo
Pessoal Fixo
8020 Subsidio do prefeito CR$ 18.000,00
8020 Representação do Prefeito CR$ 2.400,00
Material Permanente
8022 Aquisição de moveis e utensílios CR$ 6.000,00
Despesas Diversas
8024 Viagens administrativas CR$ 3.000,00
Total CR$ 251.000,00 / 6.000 / 31.100,00
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal Fixo
8040 Secretário CR$ 4.000,00
Material de consumo
8043 Impressos, livros e material de expediente CR$ 1.000,00
Despesas Diversas
8044 Serviço, postal, telegráfico e telefônico CR$ 500,00.
8044 publicação do expediente CR$ 3.000,00
8044 Assinatura de Jornais e Revistas Oficiais CR$ 1.000,00 / 9500

SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal Fixo
8070 Contador CR$ 8.000,00
Serviços Diversos
Pessoal Fixo
8090 Servente CR$ 3.600,00 / 52.200,00
Exação e Fisc. Financeira
Administração Superior
Pessoal fixo
8100 Chefe do serviço de Fazenda CR$ 14.400,00
Material de Consumo
8103 Impressos, livros e material de expediente CR$ 1500,00 / 15.900,00
SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO
Pessoal Fixo
8110 coletor Municipal CR$ 12.000,00
Total dos serviços CR$ 27.900,00 / 80.100,00
Seg. publica e Assistência social
Subvenções, contribuições e aux em geral
Despesas Diversas
8284 Aux a caixa escolar CR$ 3.000,00
Assistência Social / total / 83.100,00
Despesas Diversas
8294 Assistência a mendigos CR$ 3.000,00
8294 Assistência a maternidade e a infância CR$ 3.000,00
8294 Assistência a menores abandonados CR$2.000,00
Total dos serviços de segurança publica e assistência social CR$ 8.000,00 /
11.000,00
EDUCAÇÃO PÚBLICA
Ensino Primário, secundário e complementar
Pessoal Fixo
8330 12 professoras a CR$ 6.000,00 / 72.000,00

Material Permanente
8332 Aquisição de moveis e utensílios CR$ 1.000,00
Material de Consumo
8333 Material didático CR$ 2.000 / 74.000 / 1000
Serviço de Inspeção
8360 Inspetor Municipal de ensino CR$ 4.800
Total dos serviços de educação Pública CR$ 78.800 / 1000 / 79.800
Total Geral CR$ 173.900,00
Fomento
Fomento da prod. Vegetal
Material de Consumo
8513 Aquisição de adubos, sementes e inseticidas CR$ 2.000
8513 Aquisição de ferramentas agrícolas CR$ 20.000,00
Total dos serviços de fomento CR$ 22.000,00
SERVIÇOS INDUSTRIAIS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Pessoal Variável
8611 Motorista CR$ 21.600,00
8874 Para a construção da praça de esportes do sete de setembro futebol
clube CR$ 20.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Despesas Diversas
8884 para iluminação pública CR$ 5.000,00
Total geral 242.500,00
Serviços Urbanos
Pessoal Variável
8631 Encarregado do serviço de água CR$ 6.000,00
8631 Encarregado do serviço de eletricidade CR$ 14.400,00
8631 Operários do serviço de esgotos CR$ 3.000,00
Material permanente

8632 para o serviço de eletricidade CR$ 10.000,00
Material de consumo
8633 para o serviço de água CR$ 20.000,00
8633 para o serviço de esgoto CR$ 10.000,00
8633 Aquisição de energia elétrica CR$ 15.000,00 / 68.400,00
Total dos serviços CR$ 90.000 / 10.000 / 100.000,00
Divida Pública fundada interna Amortização e resgate CR$ 342.500,00.
Despesas Diversas
8734 Amortização de empréstimos com a caixa econômica estadual CR$
20.878,60
JUROS
Despesas Diversas
8744 Juros de empréstimo com a caixa Econômica Estadual CR$ 19.807,80
Total dos serviços de div. Pública CR$ 19.807,80 / 20.878,60 / 40.686,40
Serviços de Utilidade Pública
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal Fixo
8800 Chefe dos serviços de obras CR$ 15.600,00
Despesas Diversas
8804 Viagens de interesse do serviço CR$ 400,00 / 16.000,00
Construção e Conservação de logradouros Públicos
PESSOAL VARIAVEL
8811 Operários dos serviços de Ruas, praças e jardins CR$ 10.000,00
Material de consumo
8813 para os serviços de rua praças e jardins CR$ 10.000,00
Despesas Diversas
8814 Pavimentação de ruas e praças CR$ 95.000,00
8814 Transporte para os serviços de ruas, praças e jardins CR$ 5.000,00
/120.000,00
Construção e conservação de rodovias
Pessoal Variável
8821 Operários dos serviços de conservação de Estradas e Pontes CR$
153.800,00
Material de consumo
8823 Para os serviços de construção de Estradas e Pontes CR$ 160.000,00

Despesas Diversas
8824 Transporte para os serviços de estradas e pontes CR$ 45.000,00 /
358.800,00
Serviço de Limpeza Pública
Pessoal variável
8851 Operários do serviço de limpeza publica CR$ 4.000,00 /4000,00
Construção e conservação prédios públicos em geral
Despesas diversas
8874 Para Conservação de Prédios Municipais CR$ 2.000,00
Diversos
Pessoal Variável
8891 Encarregado do serv. Do matadouro CR$ 6.000,00
Despesas Diversas
8894 Conservação de veículos CR$ 5.000,00
8894 Para a Est. De formigueiros CR$ 2.000,00 / 13.000,00
Total dos serviços de utilidade Pública CR$ 508.800,00 / 20.000,00 /
538.800,00
Encargos diversos
Contribuição para a previdência
Despesas Diversas
8914 Contribuição para o instituto dos servidores do Estado de Minas Gerais
CR$ 6.000,00
Encargos Transitórios
Pessoal Fixo
8930 Abono de Família á funcionários CR$ 6.000,00
8930 Substituições regulamentares CR$ 2.000,00
Subvenções, contribuições e auxílios em geral
Despesas Diversas
8984 Subvenção Ordinária CR$ 100.000,00
Diversos
Despesas Diversas
8994 honorários, custas e outras despesas judiciais CR$ 1.000,00

8994 Grat. Ao secretario da JAM CR$ 2.000,00
8994 Para a quebra de caixa CR$ 200,00
8994 Hospedagens Oficiais CR$ 3.000,00
8994 Comemorações Cívicas CR$ 1.000,00
8994 Despesas Imprevistas CR$ 6.413,60
Total dos Encargos diversos CR$ 13.613,60 / 127.613,60
Total Geral CR$ 942.121,40 / 57.878,60 / 1.000,000,00
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1954.
A comissão á que foi presente a lei nº 114, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1954.
Gustavo Galiano Pereira
João Magalhães
LEI Nº 115
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica o Senhor Prefeito Municipal autorizado a subvencionar no exercício
de 1955 por ano:
Empresa são Geraldo ônibus, CR$ 3.600,00 Três mil e seiscentos cruzeiros, o
Instituto Nossa Senhora Aparecida com CR$ 5.400,00 cinco mil e quatrocentos
reais, e o ginásio Paroquial São Sebastião com CR$ 91.000,00 noventa e hum
mil cruzeiros.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1954.
A comissão á que foi presente a lei nº 115, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1954.
Gustavo Galiano Pereira

João Magalhães

LEI Nº 116
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica o Senhor Prefeito Municipal de Cruzília autorizado a doar ao Sete
de Setembro Esporte Clube a verba de CR$ 20.000,00 vinte mil cruzeiros, para
que aquele clube complete sua Praça de Esportes (exercício de 1955).
Parágrafo único – Correrá a conta da dotação 8-87-4 (Para a Construção da
Praça de esportes) do orçamento vigente á despesa necessária á execução do
presente artigo.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1954.
A comissão á que foi presente a lei nº 116, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1954.
Gustavo Galiano Pereira
João Magalhães

LEI Nº 117
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica Suprimido o desconto de 10% dez por cento de que beneficiarem os
contribuintes que pagas sem de uma só vez os impostos Municipais.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1954.
A comissão á que foi presente a lei nº 117, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1954.
Gustavo Galiano Pereira

João Magalhães

LEI Nº 118
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Ficam abertos os seguintes créditos suplementares: CR$ 616,00
seiscentos e dezesseis Cruzeiros á dotação 8-93-0 abono a família de
funcionários.
CR$ 36.000,00 Trinta e seis mil cruzeiros á dotação 8-82-3 para o serviço de
construção de estradas e pontes, CR$ 20.000,00vinte mil cruzeiros á dotação
8-82-1 operários do serviço de conservação de estradas e pontes.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1954.
A comissão á que foi presente a lei nº 118, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1954.
Gustavo Galiano Pereira
João Magalhães

LEI Nº 119
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Os vencimentos dos funcionários da prefeitura, passarão a ser ops
seguintes, a partir de 1º de janeiro de 1955.
Coletor Municipal por ano CR$ 12.000,00
Professora rural por ano CR$ 6.000,00
Insp. Municipal por ano CR$ 4.800,00
Servente CR$ 3.600,00
Motorista CR$ 21.600,00
Encarregado do serviço de água CR$ 6.000,00
Encarregado do serviço de elétrica CR$ 14.400,00
Chefe do serv. De obras CR$ 15.600,00
Encarregado do serviço do matadouro CR$ 6.000,00
Gratificação ao secretario CR$ 2.000,00

Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1954.
A comissão á que foi presente a lei nº 119, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1954.
Gustavo Galiano Pereira
João Magalhães
LEI Nº 120
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Autoriza o senhor prefeito municipal a fazer operações de crédito até a
importância de CR$ 90.000,00 noventa mil cruzeiros, para cumprir o que
dispõe a lei nº 103, de 11 de novembro de 1953.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1954.
A comissão á que foi presente a lei nº 120, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1954.
Gustavo Galiano Pereira
João Magalhães
RESOLUÇÃO Nº 14
A camara Municipal de Cruzília decreta, e eu promulgo a seguinte resolução:
Art.1º Fica aprovado o anteprojeto de requerimento interno oferecido como
sugestão pelo D>A>M as camaras municipais, tal como se acha redigida no
modelo nº 245.
Art.2º Encontra-se na integra desse anteprojeto na 2ª edição do livro de
Lourival Brasil Filho: “A camara Municipal sua organização e seu
funcionamento” 2ª edição do ano de 1952, pagina 398 a 411.

Art.3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Sala das sessões, 1º de fevereiro de 1955

RESOLUÇÃO Nº 15
Aprova as contas do prefeito relativas ao exercício de 1954.
A camara Municipal de Cruzília decreta e promulga a seguinte resolução:
Art.1º Ficam aprovadas as contas apresentadas pelo governo do município
relativas á gestão do Prefeito Municipal, vice prefeito em exercício Gastão de
Paula Ferreira durante o exercício de 1954.
Art.2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Sala das sessões, 1º de fevereiro de 1955
PARECER DA COMISSÃO
A comissão de finanças tenso examinado todos os documentos da Receita e
despesa, com os respectivos comprovantes,é de parecer seja aprovada a
resolução nº 15 , que aprova as contas do Sr vice prefeito GASTÃO DE PAULA
FERREIRA durante o exercício de 1954.
Sala das sessões, 1º de fevereiro de 1955

RESOLUÇÃO Nº 16
Dispõe sobre aprovação de contas.
A camara Municipal de Cruzília decreta e promulga a seguinte resolução:
Art.1º ficam aprovadas as contas apresentadas pelo governo do município
relativo á gestão do senhor Vice prefeito Municipal, no exercício de 1º de
janeiro a 31 do mesmo de 1955.
Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 1º de fevereiro de 1955
PARECER DA COMISSÃO
A comissão de finanças tendo examinado todos os documentos da Receita e
despesa, com os respectivos comprovantes,é de parecer seja aprovada a
resolução nº 16 , que aprova as contas do Sr vice prefeito GASTÃO DE PAULA
FERREIRA durante o exercício 1 de janeiro a 31 do mesmo de 1955.
Sala das sessões, 1º de fevereiro de 1955

Lei nº 121
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica aberto o credito suplementar especial de CR$ 30.000 trinta mil
cruzeiros, para os serviços de construção da escola rural do bairro Itaqui.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Junho de 1955.
A comissão á que foi presente a lei nº 121, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 11 de Junho de 1955.
Gustavo Galiano Pereira
João Magalhães
Lei nº 122
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica aberto o credito suplementar especial de CR$ 60.000 sessenta mil
cruzeiros á dotação 8-63-3 para o serviço de água.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Junho de 1955.
A comissão á que foi presente a lei nº 122, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 11 de Junho de 1955.
Gustavo Galiano Pereira
João Magalhães

Lei nº 123
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Não é permitido ao proprietário de imóveis na zona urbana e suburbana.
Lançar na via pública, água servida do domicilio ou dependências. Onde Não
existir ainda rede de esgotos, o proprietário construirá fossa seca, para receber
a água, evitando-se assim a poluição e estragos dos logradouros públicos.

Parágrafo único- A não observância desta lei,será punida com a multa de CR$
500,00 quinhentos cruzeiros o dobro na reincidência e corte da pena d’água do
domicilio infrator.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Junho de 1955.
A comissão á que foi presente a lei nº 123, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 11 de Junho de 1955.
Gustavo Galiano Pereira
João Magalhães
Lei nº 124
O povo do município de Cruzília, por seus representantes, decretou e eu em
seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art.1º A receita do município de Cruzília, para o exercício de 1956 é orçada em
CR$ 1.000,000, 00 hum milhão de Cruzeiros de acordo com a seguinte
discriminação:
RECEITA ORDINARIA / RECEITA TRIBUTARIA
a) Impostos:
0111 Imposto Territorial
Urbano e suburbano CR$ 16.000,00
0121 Imposto predial CR$ 30.000,00
0173 Imposto sobre Inds. E prof. CR$ 138.000,00
0183 Imposto de licenças / imposto de licença Div. CR$ 12.000,00
0197 Imposto sob atos de economia do município ou assuntos de competência
deste: taxa de Expediente CR$ 800,00
0252 Imposto sobre Exploração Agrícola e Industrial: taxa de fomento Agrícola
CR$ 55.000,00
0263 Imposto s/ turismo e Hosp. CR$ 500,00
0273 Imp. s/ jogos e diversões: Imp. s/ diversões publicas CR$ 500,00
b) Taxas
1192 taxa s/ consumo de energia elétrica CR$ 8.000,00

1234 Taxa de fiscalização e serviços diversos: taxa de aferição de pesos e
medidas CR$ 1.200,00
1241 Taxa de limpeza Pública / taxa sanitária CR$ 15.500,00
1261 Taxa de melhoramentos: taxa de calçamentos CR$ 53.000,00
Total da receita tributaria CR$ 330.500,00
RECEITA PATRIMONIAL
0020 Renda de Capitais: juros de depósitos CR$ 2.500,00
Total da receita patrimonial CR$ 2500,00
RECEITA INDUSTRIAL
3030 Serviços urbanos: taxa de água CR$ 30.000,00
Taxa de Esgoto CR$ 6.000,00
Total da receita Industrial CR$ 36.000,00
RECEITAS DIVERSAS
4110 Receita de mercados, feiras e matadouros:
Renda do matadouro CR$ 4.000,00
4130 quota prevista no art.25º parágrafo 2º da constituição federal receita de
combustíveis E lubrificantes CR$ 20.000,00
4140 Quota prevista no art 15º parágrafo 4º da constituição federal , quota do
imp. s/ a renda CR$ 600.000,00
4150 Quota prevista no art.20º (30% do excesso de arrecadação do estado sob
a do município CR$ 500,00).
Total das Receitas Diversas e Ordinárias CR$ 624.500,00
RECEITA EXTRA ORDINARIAS
6120 Cobrança da divida ativa CR$ 2.000,00
6210 Multas CR$ 2.000,00
6230 Eventuais CR$ 2500,00
Total da receita extraordinária CR$ 4500,00 / 2000 / 6.500,00
Total geral CR$ 998.000,00 / 2000 / 1.000,000,00
Art.2º A despesa do município de Cruzília, para o exercício de 1956, é fixada
em CR$ 1.000,000,00 Hum milhão de cruzeiros de acordo com a seguinte
discriminação:
Despesa Administração Geral Legislativo, material de consumo
8003 Imp. Livros e material de expediente CR$ 5.000,00

Despesas diversas
8004 serv. Post. Teleg. E telefônico CR$ 1.000,00 / 6.000
Governo
Pessoal Fixo
8020 Subsidio do prefeito CR$ 18.000,00
8020 Representação do prefeito CR$ 5.000
Material Permanente
8020 Aquisição de moveis e utensílios CR$ 6.000
Despesas Diversas
8024 Viagens administrativas CR$ 6.000 / 29.000 / 6.000
Administração Superior
Pessoal fixo
8040 Secretário CR$ 4.000
Material de consumo
8043 IMp.livros e mat. de expediente CR$ 2.000
Despesas Diversas
8044 Serv. Post.teleg e telefônico CR$ 500,00
8044 Publicação do Expediente CR$ 3.000
8044 Ass. De jornais e ver. Oficiais CR$ 1.000 / 10.500
Serv.Técnicos e Especializadas
Pessoal Fixo
8070 Contador CR$ 8.000
Serviços Diversos
Pessoal Fixo
8090 Servente CR$ 3600
Total dos serv. De Administração Geral CR$ 3600,00 / 57.100 / 6.000 / 63.100
Exação e fisc. Financeira
Administração Superior
Pessoal Fixo
8100 Chefe do serviço de fazenda CR$ 14.400,00
Material de Consumo
8103 Imp. Livros e mat. De exp. CR$ 1.500,00 / 15.900

Serviço de Arrecadação
Pessoal Fixo
8110 Coletor Municipal CR$ 12.000,00
Total dos serv. De Exc. CR$ 27.900,00 / 91.000,00
Seg. pub. E Assist. Social
Subvenções, contribuições e auxílios em geral
Despesas Diversas
8284 Auxilio a caixa escolar CR$ 3.000,00
Assistência social
Despesas Diversas
8294 Assistências a mendigos CR$ 5.000,00
8294 Assisten. A maternidade e a Inf. CR$ 5.000,00
8294 Assist. A menores abandonados CR$ 2.000,00
Total dos serv. De segurança publica e assistência Social CR$ 12.000,00
Educação publica
Ensino primário, secundário e compl.
Pessoal fixo
8330 12 professoras a CR$ 600,00 / 72.000,00
Material Permanente
8332 Aquisição de moveis e utensílios CR$ 4.000,00
Material de consumo
8333 material didático CR$ 3.000,00 /75000,00 / 4.000
A transportar CR$ 185.000,00
Serviço de inspeção
Pessoal fixo
8360 insp. Mun de ensino CR$ 4800
Total dos serviços de educação Publica CR$ 4800 / 79.800
Fomento
Da produção vegetal
Material de consumo
8513 Aquisição de adubos e sementes e inseticidas CR$ 2.000,00
8513 Aquisição de ferramentas agrícolas CR$ 20.000,00
Total dos serviços de fomento CR$ 22.000

Serviços Industriais
Serviços de transportes
Pessoal Variável
8611 motorista CR$ 21.600,00
Serviços Urbanos
Pessoal Variável
8631 encargos dos serviços de água CR$ 6.000
8631 enc. dos serv. de eletricidade CR$ 14.400
8631 op. Dos serviços de esgotos CR$ 3.000
Material Permanente
8632 para os serv. De eletricidade CR$ 70.000,00
Material de consumo CR$ 234.000 / 70.000 / 326.800
8633 para os serviços de água CR$ 20.000,00
8633 para os serv. de esgotos CR$ 10.000,00
Despesas Diversas
8634 Aquisição de energia elétrica CR$ 15.000,00
Total dos serviços industriais CR$ 90.000,00
Divida Publica
Fundada interna –amortização e resgate
Despesas Diversas
8734 Amortização de empréstimo com a caixa econômica estadual CR$
22.966,50
Despesas diversas
8744 juros de empréstimo com a caixa econômica estadual CR$ 17.719,90
Total dos serviços públicos CR$ 22.966,50 / 40.686,40
Serviços de Utilidade Pública
Administração Superior
Pessoal fixo
8800 chefe dos serviços de obras CR$ 15.600,00
Despesas Diversas
8804 viagem de interesse de serviço CR$ 3.000,00 / 18.600,00

Const. E conserv de logradouros públicos
Pessoal variável
8811 operários dos serviços de ruas, praças e jardins CR$ 10.000,00
Material de consumo
8813 para os serviços de ruas, praças e jardins CR$ 10.000,00
Despesas diversas
8814 Pavimentação de ruas e praças CR$ 29.000,00
8814 Transporte para os serviços de ruas, praças e jardins CR$ 5.000,00 /
54.000,00
Construção e conservação de rodovias
Pessoal variável
8821 operários dos serviços de conservação de estradas e pontes CR$
153.800,00
Material de consumo
8823 para o serviço de construção de estradas e pontes CR$ 16.000,00
Despesas Diversas
8824 Transporte para os serviços de estradas e pontes CR$ 45.000,00 /
358.800,00

Serviços de limpezas públicas
Pessoal variável
8851 op. Do serv. De limpeza publica CR$ 4.000 / 847.886,40
Construção e conservação de prédios públicos em geral
Despesas diversas
8874 para a conservação de prédios municipais CR$ 2.000,00
8874 para a construção da praça de esportes “7 de setembro FC” CR$
10.000,00
Iluminação Pública
Despesas diversas
8884 para iluminação publica CR$ 50.000,00
Diversos CR$ 50.000,00

Pessoal variável
8891 Encarregado do serviço de matadouro CR$ 6.000
Despesas Diversas
8894 conservação de veículos CR$ 5.000,00
8894 Para a extinção de formigueiros CR$ 2.000,00 / 13.000
Total dos serviços de utilidade Pública CR$ 500.400,00
Encargos Diversos
Contribuição para a previdência
Despesas Diversas
8914 Contribuição para o instituto de prev. Dos serv. Do est. M.gerais CR$
6.000,00
Encargos Transitórios
Pessoal fixo
8930 Abono de família a funcionário CR$ 6.000,00
8930 Substituição regulamentar CR$ 2.000 / 8.000
Subvenções Contribuições e auxílios em geral
Despesas Diversas
8984 Subvenções Ordinárias CR$ 50.000,00
Diversos
Despesas Diversas
8994 Honorários, custas e outros CR$ 1.000,00
8994 Gratificação ao secret. Da JAM CR$ 2.000,00
8994 Para a quebra de caixa CR$200,00
8994 Para hospedagens oficiais CR$ 3.000,00
8994 para comemorações cívicas CR$ 1.000,00
8994 Despesas Imprevistas CR$ 5.913,60 / 13.113,60
Total dos Encargos Diversos CR$ 77.113,60 / 887.033,50 / 112.966,50 /
1.000,000, 00
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 1456, revogando-se
as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Cruzília, 11 de novembro de 1955.
LEI Nº 124
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 124, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1955.

LEI 125
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a subvencionar no exercício
de 1956 por ano:
Empresa são Geraldo (ônibus) 3.600 e ao senhor Pedro Florêncio Pereira
(ônibus) 1.000 hum mil cruzeiro.
Instituto Nossa Senhora Aparecida CR$ 5.400 cinco mil e quatrocentos
cruzeiros.
Ginásio Paroquial São Sebastião com CR$ 20.000,00 vinte mil cruzeiros.
Hospital DRº Candido Junqueira com CR$ 20.000,00 vinte mil cruzeiros.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1955.
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 125, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1955.

LEI 126
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a efetuar o pagamento da
promotoria de CR$ 90.000,00 noventa mil cruzeiros, juros de um ano
correspondente á divida autorizada com o senhor Moacir de Paula Ferreira e
autorizada pela lei nº120 de 11 de novembro de 1954.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1955.
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 126, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1955.

LEI 127
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Eleva no orçamento de 1956, para 5% o imposto territorial rural urbano e
suburbano e para CR$ 50,00 cinqüenta cruzeiros a taxa anual de esgoto.
Art.2º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1956.
Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1955.

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 127, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1955.

LEI 128
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Ficam abertos os seguintes créditos suplementares: CR$ 624,00
seiscentos e vinte quatro cruzeiros, á dotação 8-93-0 Abono de família a
funcionários e de CR$ 1.000,00 hum mil cruzeiros á dotação 8-99-4 para
hospedagens oficiais.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1955.

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 128, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1955.

LEI 129
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art.1º Fica o senhor prefeito municipal autorizado a doar ao “clube sete de
setembro FC” a importância de CR$ 10.000,00
Dez mil cruzeiros, para que aquele clube complete a sua praça de esportes
(Exercício de 1956).
Parágrafo único: (correrá á conta da dotação 8-87-4 para a construção da
Praça de Esportes) do orçamento vigente.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1955.

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 129, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1955.

LEI 130
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal de Cruzília, autorizado a dispender a
quantia de CR$ 70.000,00 setenta mil cruzeiros, á dotação 8-63-2 para os
serviços de eletricidade.
Art.2º Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1956.

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 130, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1956.

LEI 131
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art.1º Fica o senhor prefeito municipal de Cruzília, autorizado a dispender a
quantia de CR$ 29.000,00 vinte nove mil cruzeiros, á dotação 8-81-4
pavimentação de ruas e praças.
Art.2º Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1956.

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 131, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1956.

LEI 132
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal de Cruzília, autorizado a dispender a
quantia de CR$ 160.000,00 cento e sessenta mil cruzeiros á dotação 8-82-3
para os serviços de construção de estradas e pontes.
Art.2º Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1956.

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 132, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1956.

LEI 133
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art.1º Fica o senhor prefeito municipal de Cruzília, autorizado a dispender a
quantia de CR$ 181.300,00 cento e oitenta e hum mil e trezentos cruzeiros,
sendo CR$ 91.000,00 noventa e hum mil cruzeiros, diferença de material e
CR$ 90.300,00 noventa mil e trezentos cruzeiros, 20% da companhia “soleco”
construtora responsável pela obra, como suplemento á dotação Federal, para a
construção do prédio de A.P. J, desta cidade.
Art.2º Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Sala das sessões, 11 de Julho de 1956.

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 133, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1956.

LEI 134
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal de Cruzília, autorizado a dispender a
quantia de CR$ 5.000 cinco mil cruzeiros para a reforma da ponte sobre o rio
Ingaí.
Parágrafo 1º as despesas correrão pela verba de estradas e pontes do
orçamento vigente.
Art.2º Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Sala das sessões, 11 de Julho de 1956.

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 134, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1956.

LEI 135
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal de Cruzília, autorizado a dispender a
quantia de CR$ 10.000,00 dez mil cruzeiros para pagamento de serviços
executados na estrada de Cruzília, estrada da Traituba, inclusive ponte e
aterro.
Parágrafo 1º As despesas correrão pela verba de estradas e pontes do
orçamento vigente.
Art.2º Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Sala das sessões, 11 de Julho de 1956.

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 135, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1956.

LEI 136
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica estabelecido o fechamento das casas de comercio e barbearia em
todo o município, nos dias de domingo,
Parágrafo 1º fica aberto uma farmácia de plantão, em dias de domingo.
Parágrafo 2º Aos infratores desta lei será delicada a multa de CR$ 1.000,00
hum mil cruzeiros, dobrada na reincidência.
Art.2º revogam-se as disposições em contrario.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1956.

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 136, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1956.

LEI 137
Art 1º Fica o poder Executivo autorizado a inscrever o município como sócio
contribuinte do instituto Brasileiro de Administração Municipal (J.B.A.M), com
sede na cidade do Rio de janeiro .
Art.2º A contribuição anual do município, para o (J.B.A.M) é fixada em CR$
1.000 hum mil cruzeiros, pagáveis de uma só vez.
Art.3º A despesa decorrente da execução da presente lei, será consignado em
verba orçamentária própria, a partir do próximo exercício.
Parágrafo único: Fica o poder executivo autorizado a abrir o credito especial de
hum mil cruzeiros, a conta dos recursos financeiros disponíveis no município,
para atender a execução da presente lei, no exercício em curso.
Art.4º Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de julho de 1956.

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº 137, é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1956.

RESOLUÇÃO Nº 17
Aprova as contas do Prefeito relativas ao exercício de 1955.
A camara municipal de Cruzília decreta e promulga a seguinte resolução.
Art.1º Ficam aprovados as contas apresentadas pelo governo Municipal
relativas à gestão do Prefeito Cornélio Pereira Maciel, durante o exercício de
1955.
Art.2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1956.

RESOLUÇÃO Nº 17
Parecer da comissão de finanças
A comissão de finanças tendo examinado todos os documentos da Receita e
Despesa com os respectivos comprovantes, é de parecer seja o mesmo
aprovado para a resolução nº 17 que aprova as contas do Sr Prefeito Municipal
Cornélio Pereira Maciel, durante o exercício de 1955.
Cruzília, 11 de fevereiro de 1956

LEI 138
Orça a Receita e fixa a despesa para o exercício de 1957.
O povo de Cruzília por seus representantes decretou e eu em seu nome
sanciono a seguinte lei:
Art.1º A receita do município de Cruzília, para o exercício de 1957, é orçada em
CR$ 1.000.000.00 hum milhão de cruzeiros de acordo com a seguinte
discriminação:
Receita Ordinária
Receita Tributaria
A) Impostos
0111 Imp. Territorial / urbanos CR$ 16.000,00
0121 Imp. Predial CR$ 30.000,00
0173 Imp. Sob indústrias e profissões CR$ 138.000,00
0183 Imposto de Licenças diversas CR$ 12.000,00
0197 Imp. s/ atos de economia do município ou assuntos da competência deste
/ taxa de expediente CR$ 800,00.
0252 Imp. s/ Exploração agrícola e Industrial / taxa de Fomento Agrícola CR$
55.000,00
0263 Imp. s/ turismo e hospedagem CR$ 500,00
0273 Imp. Sob jogos e diversões / publicas CR$ 500,00
B) Taxas
1192 taxa s/consumo Energia Elétrica CR$ 8.000,00
1234 Taxa de fiscalização e serviços diversos /taxa de aferição de pesos e
medidas CR$ 1.200,00
1241 Taxa de limpeza pública / taxa sanitária CR$ 15.500,00
1261 Taxa de melhoramentos / calçamento CR$ 53.000,00
Total da Rec. Tributaria CR$ 330.500,00

Receita Patrimonial
2020 Renda de Capitais
Juros de depósitos
Total da Rec. Patrimonial CR$ 2.500,00
Receita Industrial
3030 Serviços Urbanos
Taxa de água CR$ 30.000,00
Taxa de Esgotos CR$ 6.000,00
Total da Rec. Industrial CR$ 36.000,00
Receitas Diversas
4110 Receitas de mercados, feiras e matadouros CR$ 4.000,00
4130 Receita de quota do imposto sobre combustíveis e lubrificantes (art.15 &
da Const. Federal). CR$ 20.000,00
4140 Receita de quota do Imposto de renda (art.15 const. federal) CR$
600.000,00.
4150 Receita quota do excesso da arrecadação Estadual de impostos (art.20
da const. Federal) CR$ 500.00 / 624.500,00 / 993.500,00
Receitas Extraordinária
6120 Cobrança da divida ativa CR$ 2.000,00
6210 Multas CR$ 2.000,00
6230 Eventuais Cr$ 2.500,00
Total da rec. Extraordinária / total geral CR$ 998.000,00 / 2.000 / 1.000.000,00
Art.2º A despesa do município de Cruzília, para o exercício de 1957 é fixada
em CR$ 1.000,000,00 hum milhão de cruzeiros de acordo com a seguinte
discriminação.
Administração Geral
Legislativo
Material de consumo
8003 Impressos, livros e material de expediente CR$ 5.000,00
8004 serviço postal, telegráfico e telefônico CR$ 1.000,00
Governo
Pessoal Fixo
8020 Subsídio do prefeito CR$ 18.000,00
8020 Representação do prefeito CR$ 5.000,00

Material Permanente
8022 Aquisição de imóveis e utensílios CR$ 2.000,00
Despesas Diversas
8024 viagens administrativas CR$ 6.000,00
Administração superior CR$ 31.000,00
Pessoal fixo
8040 Secretario CR$ 5.000,00
Material de Consumo
8043 Impressos livros e material de expediente CR$ 2.000,00
Despesas Diversas
8044 Serviço postal, telégrafo e telefônico CR$ 500,00
8044 Publicação do Expediente CR$ 3.000,00
8044 Assinatura de jornais e revistas oficiais CR$ 1.000,00 / 11.500,00
Serviços Técnicos e Especializados
Pessoal Fixo
8070 Contador CR$ 8.000,00
Serviços Diversos CR$ 8.000,00
Pessoal Fixo
8090 Servente CR$ 3.600,00
Total dos serviços de administração geral CR$ 60.100,00
Exação e Fiscalização financeira
Administração Superior
Pessoal Fixo
8100 chefe do serviço de fazenda CR$ 17.400,00
Material de consumo
8103 Impressos,livros e material de expediente CR$ 1.500,00
Serviço de arrecadação CR$ 18.900,00
Pessoal fixo
8110 coletor Municipal CR$ 14.400,00
Total dos serviços de exação CR$ 14.400,00
Fiscalização Financeira CR$ 33.300,00
Segurança Pública e Assist. Social.
Despesas Diversas

8284 Auxilio a caixa escolar CR$ 3.000,00
Ass. Social CR$ 3.000,00
Despesas Diversas
8294 Assistência a mendigos CR$ 5.000,00
8294 Assistência á maternidade e á infância CR$ 5.000,00
8294 Assistência a menores abandonados CR$ 2.000,00
Total serv. Segurança publica e ass. Social CR$ 12.000,00 / 15.000,00
Educação Pública CR$ 108.400,00
Ensino primário lei complementar
Pessoal Fixo
8330 (12) professoras a CR$ 6.400,00 / 72.000,00
Material Permanente
8332 aquisição de moveis e utensílios CR$ 2.000,00
Material de consumo
8333 material didático CR$ 2.000,00
Serviço de Inspeção CR$ 74.000,00 / 2.000,00
Pessoal Fixo
8360 Inspetor Municipal de Ensino CR$ 4.800,00
Total dos serviços de educação pública CR$ 78.800,00 / 2.000 / 80.800,00
Fomento da produção Vegetal
Material de consumo
8513 Aquisição de ferramentas agrícolas CR$ 18.000,00
Total dos serv. De fomento
Serviços Industriais / serviços de Transportes
Pessoal Variável
8611 Motorista CR$ 24.000,00
Serviços Urbanos CR$ 24.000,00
Pessoal Variável
8631 Encarregado ao serviço de água CR$ 7.200,00
8631 encarregado do serviço de eletricidade CR$ 16,800,00

8631 operários do serviço de esgotos CR$ 3.000,00
Material Permanente
8632 para o serviço de eletricidade CR$ 51.000,00 / 70.000,00 / 207.200,00
Material de consumo
8633 para o serviço de água CR$ 10.000,00
8633 para o serviço de esgotos CR$ 5.000,00
Despesas Diversas
8634 aquisição de energia elétrica CR$ 25.000,00
Total dos serviços Industriais CR$ 91.000 / 70.000 / 161.000,00
Divida Pública
Fundada Interna – amortização e resgate
8734 amortização de empréstimo com a caixa Econômica Estadual CR$
25.263,10
Juros CR$ 25.263,10
Despesas diversas
8734 juros de empréstimo com a caixa econômica estadual CR$ 15.423,30
Total dos serv. Divida pública CR$ 15.423,30 / 25.263,10 / 40.686,40
Serviços de utilidade pública
Administração Superior
Pessoal Fixo
8800 chefe do serviço de obras CR$ 18.000,00
Despesas diversas
8804 viagens de interesse do serviço CR$ 3.000,00
Constr. Conserv. Ser. Públicos CR$ 21.000,00
Pessoal variável
8811 operários do serviço de ruas e praças CR$ 10.000,00
Material de consumo
8813 para o serviço ruas, praças e jardins CR$ 10.000,00 / 20.000,00
Despesas Diversas
8814 pavimentação de ruas e praças CR$ 24.000,00

8814 transporte para o serviço de ruas, praças e jardins CR$ 5.000,00
Const. Conserv. De rodovias CR$ 49.000,00
Pessoal variável
8821 operários do serviço de conservação de estradas e pontes CR$
150.200,00
Material de consumo
8823 para o serviço de construção de estradas e pontes CR$ 160.000,00
8824 transporte para o serviço de estradas e pontes CR$ 45.000,00 /
355.700,00
Pessoal variável
8851 operários do serv. De limpeza pública CR$4.000,00
Construção municipais CR$ 4.000,00
Despesas Diversas
8874 conservação dos prédios municipais CR$ 2.000,00
Iluminação Pública CR$ 2.000,00
Despesas Diversas
8884 iluminação pública CR$ 50.000,00 / 50.000,00
Pessoal variável
8891 enc. Do serviço de matadouros CR$ 7200,00
A transportar CR$ 63.200,00
Despesa Diversas
8894 conservação de veículos CR$ 5.000,00
8894 extinção de formigueiros CR$ 2.000,00
Total serv. Utilidade publica CR$ 495.400,00
Encargos Diversos
Contribuições para previdência
Despesas diversas
8914 contribuição para o instituto de previdência dos servidores do estado de
minas gerais CR$ 6.000,00
Encargos transitórios CR$ 6.000,00
Pessoal Fixo
8930 Abono de família a funcionários CR$ 8.000,00

8930 substituições regulamentares CR$ 2.000,00
Cont. auxílios em geral CR$ 10.000,00
Despesas Diversas
8984 Subvenções ordinárias CR$ 63.600,00
8994 honorários, custas e outras despesas judiciais CR$ 1.000,00
8994 gratificação ao secretario da JAM CR$ 5.000,00
8994 quebra de caixa CR$ 200,00
8994 hospedagens oficiais CR$ 3.000,00
8994 comemorações cívicas CR$ 1.000,00
8994 Despesas Imprevistas CR$ 5.913,60 / 16.113,60
Total dos encargos diversos Cr$ 95.713,60 / 902.736,90
Art.3º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1957, revogando-se
as disposições em contrario.
Cruzília, 12 de novembro de 1956.
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº138, é de parecer que o
mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 12 de novembro de 1956.
Maria celeste m de Souza – secretaria municipal
LEI Nº139
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica aberto o credito suplementar de CR$ 864.000 oitocentos e sessenta
e quatro cruzeiros á dotação 8-93-0 abono de família a funcionários.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrario.
Cruzília, 12 de novembro de 1956.
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº139, é de parecer que o
mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 12 de novembro de 1956.
Maria celeste m de Souza – secretaria municipal
Gustavo Galiano Pereira

Jose Vieira Sobrinho
Sebastião Candido Ribeiro
LEI Nº140
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal autorizado a subvencionar no exercício
de 1957 por ano:
Empresa são Geraldo (ônibus) CR$ 3.600,00 três mil e seiscentos cruzeiros.
Ginásio paroquial São Sebastião CR$ 20.000,00 vinte mil cruzeiros
Hospital DRº Candido Junqueira CR$ 20.000,00 vinte mil cruzeiros
Clube recreativo encruzilhadense CR$ 20.000,00 vinte mil cruzeiros
Art.2º esta lei entrara em vigor na data de sua publicação , revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 12 de novembro de 1956.
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº140, é de parecer que o
mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 12 de novembro de 1956.
Maria celeste m de Souza – secretaria municipal
Gustavo Galiano Pereira
Jose Vieira Sobrinho
Sebastião Candido Ribeiro

LEI Nº141
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica isenta de taxas e impostos por 5 cinco anos a contar desta data a
Empresa “ Cine Vitória” de propriedade de Maciel Arantes e Maciel.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 12 de novembro de 1956.

A comissão a que foi presente o projeto de lei nº141, é de parecer que o
mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 12 de novembro de 1956.
Maria celeste m de Souza – secretaria municipal
Gustavo Galiano Pereira
Jose Vieira Sobrinho
Sebastião Candido Ribeiro

LEI Nº142
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal de Cruzília autorizado a subvencionar
no corrente exercício, com CR$ 20.000,00 vinte mil cruzeiros, o clube
Recreativo Encruzilhadense para a construção de sua sede.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 12 de novembro de 1956.
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº142, é de parecer que o
mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 12 de novembro de 1956.
Maria celeste m de Souza – secretaria municipal
Gustavo Galiano Pereira
Jose Vieira Sobrinho
Sebastião Candido Ribeiro

LEI Nº143
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Revoga no art. 1º da lei nº 136, o que se refere ao horário de barbearias
aos domingos.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Sala das sessões, 12 de novembro de 1956.
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº143, é de parecer que o
mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 12 de novembro de 1956.
Maria celeste m de Souza – secretaria municipal
Gustavo Galiano Pereira
Jose Vieira Sobrinho
Sebastião Candido Ribeiro

LEI Nº144
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Os vencimentos dos funcionários da prefeitura, passarão ser os
seguintes:
Secretario por Ano: CR$ 5.000,00
Chefe do serv. Da fazenda por ano CR$ 17.400,00
Coletor municipal por ano CR$ 14.400,00
Chefe de serv. De obras por ano CR$ 18.000,00
Motorista por ano CR$ 24.000,00
Enc. Do serviço de água CR$ 7.200,00
Enc. Do serviço de eletricidade por ano CR$ 16.800,00
Enc. Do serviço matadouro, por ano CR$ 7.200,00
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1957.
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº144, é de parecer que o
mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1957.
Maria celeste m de Souza – secretaria municipal
Gustavo Galiano Pereira
Jose Vieira Sobrinho
Sebastião Candido Ribeiro

LEI Nº145
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito municipal de Cruzília, autorizado a dispender a
quantia de CR$ 70.000,00 setenta mil cruzeiros a dotação 8-63-2 para o
serviço de eletricidade.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1957.
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº145, é de parecer que o
mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1957.
Maria celeste m de Souza – secretaria municipal
Gustavo Galiano Pereira
Jose Vieira Sobrinho
Sebastião Candido Ribeiro
LEI Nº146
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º fica o senhor Prefeito Municipal de Cruzília autorizado a despender a
quantia de CR$ 160.000,00 cento e sessenta mil cruzeiros á dotação 8-82-3
para o serviço de construção de estradas e pontes.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1957.
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº146, é de parecer que o
mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1957.
Maria celeste m de Souza – secretaria municipal
Gustavo Galiano Pereira
Jose Vieira Sobrinho
Sebastião Candido Ribeiro

LEI Nº147
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal de Cruzília autorizado a dispender a
quantia de CR$ 24.000,00 vinte e quatro mil cruzeiros á dotação 8-81-4
pavimentação de ruas e praças.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1957.
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº147, é de parecer que o
mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1957.
Maria celeste m de Souza – secretaria municipal
Gustavo Galiano Pereira
Jose Vieira Sobrinho
Sebastião Candido Ribeiro
LEI Nº148
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal de Cruzília, autorizado a abrir os
seguintes créditos especiais.
CR$ 5.000,00 cinco mil cruzeiros para o seminário diocesano da campanha.
CR$ 5.800,00 cinco mil e oitocentos cruzeiros para a impressão do jornal “o
cruziliense”.
CR$ 3.000,00 Três mil cruzeiros para o auxilio ao IV congresso dos municípios,
a realizar-se no período de 27 de abril a 5 de maio.
CR$ 2.000,00 dois mil cruzeiros auxilio a corporação musical “são Sebastião”.
CR$ 6.000,00 seis mil cruzeiros para a secretaria da camara.
CR$ 6.000,00 seis mil cruzeiros para construção de uma sala na escola rural
do bairro “morro alto”.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1957.
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº148, é de parecer que o
mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1957.
Maria celeste m de Souza – secretaria municipal
Gustavo Galiano Pereira
Jose Vieira Sobrinho
Sebastião Candido Ribeiro

LEI Nº149
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º aprova o plano rodoviária do município para o ano de 1957.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1957.
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº149, é de parecer que o
mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1957.
Maria celeste m de Souza – secretaria municipal
Gustavo Galiano Pereira
Jose Vieira Sobrinho
Sebastião Candido Ribeiro

RESOLUÇÃO Nº 18
Aprova as contas do prefeito relativas ao exercício relativas ao exercício de
1956.
A camara municipal de Cruzília decreta e promulga a seguinte resolução:
Art.1º ficam aprovadas as contas apresentadas pelo governo municipal,
relativas á gestão do prefeito municipal Cornélio Pereira Maciel, durante o
exercício de 1956.

Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1957.
A comissão a que foi presente a RESOLUÇÃO Nº 18,
É de parecer que o mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1957.
Maria celeste m de Souza – secretaria municipal
Gustavo Galiano Pereira
Jose Vieira Sobrinho
Sebastião Candido Ribeiro

RESOLUÇÃO Nº 19
Dispõe sobre a inscrição e a participação da delegação do legislativo municipal
no IV congresso nacional de municípios. A camara dos vereadores de Cruzília,
considerando que se realizará o IV congresso nacional do município promovido
pela associação brasileira de municípios, na cidade do rio de janeiro, distrito
federal.
Considerando, a necessidade de que o legislativo municipal se faça
representar no referido conclave, onde serão debatidos problemas do maior
interesse para o fortalecimento do município brasileiro, defesa e expansão de
sua economia e aprimoramento de suas instituições.
Decreta:
Art.1º A camara dos vereadores do município de Cruzília, Estado de Minas
Gerais, Será representada no IV congresso nacional do município a realizar-se
na cidade do rio de janeiro de 27 de Abril a 5 de Maio de 1957.
Art.2º A delegação desta camara será exercida pelo Srº presidente e
autorizado a delegar esse poder a um parlamentar ou representante da região.
§1º Os delegados serão designados pela mesa, ouvindo o plenário, mediante
votação por maioria simples.
§2º os designados se reunirão logo após a designação e elegerão o seu
presidente, dando conhecimento a casa desse fato na mesma sessão ou
sessão seguinte.
Art.3º A delegação fica autorizada a entender-se diretamente com a comissão
nacional organizadora do IV congresso Nacional de municípios e com a
associação Brasileira de municípios sobre os problemas e providencias
concernentes ao referido congresso, ficando obrigada a comparecer e

participar de todas as atividades do mesmo, bem como a defender, na ocasião
oportuna, os interesses do município que representa.
§ único- O presidente da delegação, após o regresso da mesma, deverá
apresentar relatórios verbais ou escritos dos principais acontecimentos do IV
congresso nacional de municípios, especialmente daqueles que de perto
interessam a vida de nossa comunidade.
Art.5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

A comissão a que foi presente a RESOLUÇÃO Nº 19,
É de parecer que o mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1957.
LEI Nº 150
Dispõe sobre abertura de créditos suplementares:
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º ficam abertos os seguintes créditos suplementares CR$ 10.000,00 dez
mil cruzeiros, a dotação 8-81-1 operários dos serviços de ruas, praças e
jardins. CR$ 50.000,00 cinqüenta mil cruzeiros á dotação 8-81-4 pavimentação
de ruas e praças. CR$ 40.000,00 quarenta mil cruzeiros á dotação 8-82-1
operários dos serviços de conservação de estradas e pontes.
CR$ 1.840,00 hum mil oitocentos e quarenta cruzeiros, a dotação 8-93-0 abono
de família a funcionários.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
A comissão a que foi presente a lei Nº 150,
É de parecer que o mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 11 de julho de 1957.
Maria celeste – secretaria municipal
LEI Nº 151
Dispõe sobre abertura de credito especial.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:

Art.1º Fica o senhor prefeito municipal de Cruzília autorizado a abrir o seguinte
credito especial: CR$ 20.000,00 vinte mil cruzeiros , para reorganização dos
arquivos dos cartórios da camara, digo, comarca de Baependi.
Art.2º Está lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
A comissão a que foi presente a lei Nº 151,
É de parecer que o mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 11 de julho de 1957.
Maria celeste – secretaria municipal

LEI Nº 152
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º fica o senhor prefeito municipal de Cruzília autorizado a adquirir nesta
cidade, um terreno para ser doado a região Brasileira de assistência e nele
construído um posto de puericultura.
Art.2º Fica aberto um credito especial de CR$ 30.000,00 trinta mil cruzeiros
para atender a despesa dessa aquisição.
Art.3º esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 02 de agosto de 1957.

A comissão a que foi presente a lei Nº 152,
É de parecer que o mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 02 de agosto de 1957.
Maria celeste – secretaria municipal

LEI Nº 153
Dispõe sobre abertura de credito suplementar.
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art.1º Fica o senhor Prefeito municipal de Cruzília, autorizado a abrir credito
suplementar de CR$ 80.000,00 oitenta mil cruzeiros á dotação 8-81-4
pavimentação de ruas e praças.
Art. 2º Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 02 de agosto de 1957.

A comissão a que foi presente a lei Nº 153,
É de parecer que o mesmo seja aprovado.
Sala das sessões, 02 de agosto de 1957.
Maria celeste – secretaria municipal
RESOLUÇÃO Nº 20.

Autorizando ao poder executivo a fazer cessão, por doação, de área de terra á
legião Brasileira de Assistência.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte resolução:
Art.1º Fica o poder Executivo Municipal autorizado a fazer a cessão, por
doação, á região Brasileira de assistência, da área de terra pertencente á
municipalidade, medindo 7m / 11m, confrontando de um lado com Bernardino
Martins Pereira e dos outros três com o Hospital DRº Candido Junqueira e o
posto Higiene, para nela ser construído um posto de assistência á maternidade
e a infância.
§ único: serão clausulas expressas da cessão.
IInalienabilidade da área de terra cedida.
IIObrigatoriedade de ser iniciada a construção das obras dentro do
prazo de seis meses a contar da data da publicação desta resolução,
e conclusão das mesmas dentro do prazo de um ano.
IIIReversão á municipalidade, sem direito de indenização das
benfeitorias existentes, no caso do não cumprimento das clausulas
anteriores, ou quando ocorrer a cessação da utilidade do mesmo
para os serviços da legião Brasileira de Assistência.
Art.2º Dentro do prazo de 30 dias, da promulgação desta resolução, o
governo do município mandará demarcar a área doada e dentro dos 30 dias
seguintes, outorgará á donatoria competente escritura de doação.
Art.3º A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação
revogada as disposições em contrario.

Sala das sessões, 02 de agosto de 1957
A comissão a que foi presente a resolução nº20, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Sala das sessões, 02 de agosto de 1957
Jose Vieira sobrinho
Armando Gabriel
LEI Nº 154
Orça a Receita e Fixa a despesa para o exercício de 1958.
O povo do município de Cruzília por seus representantes legais decretou e eu
em seu nome sanciono a seguinte lei:
Art.1º A receita do município de Cruzília, para o exercício de 1958, é orçada em
CR$ 1.218.000,00 de acordo com a seguinte discrimição:
Receita ordinária / receita tributaria
a) Impostos
0111 Imposto territorial urbano CR$ 20.000,00
0121 imposto predial CR$ 36.000,00
0173 imp. s/ind.profissões CR$ 146.000,00
0183 Imp. De licenças CR$ 12.000,00
0197 Imp. Sobre atos de economia do município ou assuntos da competência
deste: taxa de expediente CR$ 800,00.
0252 Imp. s/ explorações agrícolas e Industriais / fomento agrícola CR$
55.000,00
0263 imp. s/ turismo e hospedagem CR$ 500,00
0273 imp. Sob jogos e diversões CR$ 500,00

b) Taxas
1192 taxa s/consumo energia elétrica CR$ 8.000,00
1234 taxa de fiscalização e serviços diversos, taxa de aferição de pesos e
medidas. CR$ 1.200,00
1241 taxa de limpeza publica, taxa sanitária CR$ 15.500,00

1261 taxa de melhoramentos CR$ 53.000,00
Total da rec. Tributaria 348.500,00
Receita patrimonial
2020 renda de capitais / juros de depósitos CR$ 2500,00
Total da receita de patrimônios CR$ 2500,00
Receita industrial
3030 Serviços Urbanos
Taxa de água CR$ 30.000,00
Taxa de esgoto CR$ 6.000,00
Total da REc. Industrial CR$ 36.000,00
Receitas diversas
4110 receitas de mercados / feiras / matadouros CR$ 387.000,00
Renda do matadouro CR$ 4.000,00
4130 Receitas de quota do imposto sobre combustíveis e lubrificantes Art, 15 §
2º da constituição federal. CR$ 20.000,00

4140 receita de quota do imposto de renda (art 15, § 4º da constituição
Federal) CR$ 800.000,00
4150 Receita de quota do excesso da arrecadação Estadual de Impostos
(Art20 da const. federal). CR$ 500,00
Total das receitas diversas CR$ 824.500,00
Total da rec. Ordinária CR$ 1.211.500,00
Receita Extraordinária
6120 cobrança da divida ativa CR$ 2.000,00
6210 multas CR$ 2.000,00
6230 Eventuais CR$ 2500,00
Total da receita extraordinária CR$ 4500,00
Total geral CR$ 1.216,000, 00
Art.2º A despesa do município de Cruzília ,para o exercício de 1958 é fixada
em 1.218.000,00 de acordo com a seguinte discriminação:

Administração geral
8003 impressos, livros e material de expediente CR$ 5.000,00
Despesas Diversas
8004 Serviço postal, telégrafos e telefônicos CR$ 1.000,00
Governo CR$ 6.000,00
Pessoal Fixo
8020 Subsidio do Prefeito CR$ 18.000,00
8020 representação do prefeito CR$ 5.000,00
Material permanente
8022 aquisição de moveis e utensílios. CR$ 2.000,00
Despesa diversas
8024 viagens administrativas CR$ 10.000,00
Administração Superior CR$ 33.000,00
Pessoal fixo
8040 secretario CR$ 5.000,00
Material de consumo
8043 impressos livros e materiais de expediente CR$ 2.000,00
Despesas diversas
8044 serviço postal, telégrafos e telefônicos CR$ 500,00
8044 publicação do expediente CR$ 3.000,00
8044 assinaturas de jornais e revistas oficiais CR$ 1.000,00 / 11.500,00
Serv. Técnicos e especializados
Pessoal fixo
8070 contador CR$ 8.000,00
Serviços diversos
Pessoal fixo
8090 servente CR$ 3.600,00
Total das despesas dos serviços de administração geral CR$ 62.100,00
Exação e fiscalização financeira
Administração superior
Pessoal fixo
8100 chefe do serviço de fazenda CR$ 17.400,00

Material de consumo
8103 impressos livros e material de expediente CR$ 1500,00
Serviço de arrecadação CR$ 18.900,00
Pessoal fixo
8110 coletor municipal CR$ 14.400,00
Total dos serviços de exação e fiscalização financeira CR$ 33.300,00
Segurança publica e assistência social
Despesas diversas
8284 auxilio a caixa escolar CR$ 3.000,00
Assistência social CR$3.000,00
Despesas diversas
8294 assistências a mendigos CR$ 5.000,00
8294 assistência a menores abandonados CR$ 2.000,00
Assistência a maternidade e a infância CR$ 5.000,00
Total geral 12.000,00
Transporte
Total dos serviços de segurança publica e assistência social CR$ 15.000,00
Educação Pública
Ensino Prim. sec. complementar
Pessoal fixo
8330 ref. 12 professores a CR$ 5.400,00 /72.000,00
Material Permanente
8332 aquisição de imóveis e utensílios.
Material de consumo
8333 material didático CR$ 2.000,00
Serviço de inspeção CR$ 74.000,00
Pessoal fixo
8360 inspetor municipal de Ensino CR$ 4800,00
Total dos serviços de Educação Pública CR$ 4800,00 / 78.800,00
Saúde Publica
Administração superior
Despesas diversas

8404 aluguel de prédios CR$ 7.200,00
Total dos serviços de saúde publica CR$ 7.200,00
Fomento
Fomento da produção vegetal
Material de consumo
8513 aquisição de ferramentas agrícolas CR$ 20.000,00
Total dos fomentos CR$ 20.000,00
Serviços industriais / transportes
Pessoal variável
8611 motorista CR$ 24.000,00
Serviços urbanos CR$ 24.000,00
Pessoal variável
8631 Encarregado do serv. Água Cr$ 7.200,00
8631 Env. Serv. Eletricidade CR$ 16.800,00
8631 operários do serv. De esgotos CR$ 3.000,00
Material permanente
8632 para o serv. De eletricidade CR$ 70.000,00
Material de consumo
8633 para o serv. De água CR$ 10.000,00
8633 para o serv. de esgotos CR$ 5.000,00
Despesas diversas
8634 aquisição de energia elétrica CR$ 25.000,00
Total dos serviços Industriais CR$ 67.000,00 / 91.000,00
Divida pública fundada interna – amortização e resgate
Despesas Diversas
8734 amortização de empréstimo com a caixa econômica estadual CR$
27.789,10
Juros CR$ 27.789,10
Despesas Diversas

8744 Juros de empréstimo com a caixa econômica estadual CR$ 12.897,30
Total dos serviços de divida publica CR$ 12.897,30
Transporte
Serviços de utilidade publica
Administração superior
Pessoal fixo
8800 chefe do serviço de obras CR$ 18.000,00
Despesas diversas
8804 viagens do interesse do serviço CR$ 3.000,00
Const. Conserv. Logra. Públicos CR$ 21.000,00
Pessoal Variável
8811 Operários do serviço de ruas, praças e jardins CR$ 10.000,00
Material de consumo
8813 para o serviço de ruas,praças e jardins CR$ 10.000,00
Despesas diversas
8814 Pavimentação de ruas e praças CR$ 50.000,00
8814 Transporte para o serviço de ruas e praças e jardins CR$ 5.000,00
Construção e conservação de rodovias CR$ 75.000,00
Pessoal Variável
8821 operários do serviço de conservação de estradas e pontes CR$
193.800,00
Material de consumo
8823 para o serviço de construção de estradas e pontes CR$ 165.800,00
Despesas Diversas
8824 Transporte para o serviço de estradas e pontes CR$ 45.000,00
Total CR$ 404.600,00
Serviço de limpeza pública

Pessoal variável
8851 operários do serviço de limpeza publica CR$ 4.000,00
Const. Conserv. Próprios públicos CR$ 4.000,00
Despesas Diversas
8874 para a conservação de próprios municipais CR$ 2.000,00
Iluminação Pública CR$ 2.000,00
Despesas diversas
8884 Para iluminação Pública CR$ 50.000,00
Diversos CR$ 50.000,00
Pessoal Variável
8891 Encarregado do serviço do matadouro CR$ 7.200,00
Despesas diversas 8894 conservação de veículos CR$ 25.000,00
8894 para a extinção de formigueiros CR$ 2.000,00
Total dos serviços de utilidade Pública CR$ 34.200,00 / 590.800,00
Encargos Diversas
Pessoal inativo
Pessoal Fixo
8900 Aposentados CR$ 18.000,00
Contribuição para a previdência CR$ 18.000,00
Despesas diversas
8914 Contribuição para o instituto de previdência dos servidores, m. gerais
CR$ 6.000,00
Transporte
Encargos Transitórios

Pessoal Fixo
8930 abono de família a funcionários CR$ 10.000,00
8930 substituições regulamentares CR$ 2.000,00
Auxílios em geral CR$ 12.000,00
Despesas Diversas
8984 subvenções ordinárias CR$ 75.000,00
Diversos CR$ 75.000,00
Despesas Diversas
8994 para comemorações cívicas CR$ 50.000,00
8994 honorários, custas e outras despesas judiciais CR$ 1.000,00
8994 gratificação ao secretario da J.A.M CR$ 8.000,00
8994 para a quebra de caixa CR$ 200,00
8994 para Hospedagens oficiais CR$ 3.000,00
8994 despesas Imprevistas CR$ 31.913,60 / 94.913,60
Total dos encargos diversos CR$ 205.113,60
Total geral CR$ 1.114.211,90
Art.3º Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario, digo, a partir de 01 de janeiro de 1958.
Revogam-se as disposições em contrario.
Prefeitura municipal de Cruzília, 11 de Novembro de 1957.
A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº154, é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1957
Gustavo Galiano Pereira

Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro
Maria celeste de Souza –secretaria
Jose Maria – prefeito municipal
LEI Nº 155
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei :
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal de Cruzília, autorizado a subvencionar
no exercício de 1958, por ano.
Empresas são gerado (ônibus) CR$ 2.000,00 dois mil cruzeiros , Ginásio
Paroquial são Sebastião CR$ 20.000,00.
Hospital Dr cândido Junqueira CR$ 20.000,00
Clube recreativo encruzilhadense CR$ 15.000,00
Sete de setembro futebol clube CR$ 10.000,00
Cantina do grupo escolar Dona leonina Nunes Maciel CR$ 3.000,00
Banda são Sebastião CR$ 5.000,00
Art.2º- esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas em
disposições em contrario.,
Sala das sessões, 11 de novembro de 1957
Maria celeste – secretaria municipal
Jose Maria – Prefeito Municipal

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº155 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1957
Gustavo Galiano Pereira
Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro

LEI Nº 156
Dispõe sobre abertura de credito suplementar.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o Sr Prefeito Municipal autorizado a abrir credito suplementar de
CR$ 150.000,00 á dotação 8-81-4 pavimentação de ruas e praças.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões , 11 de novembro de 1957
Maria celeste – secretaria municipal
Jose Maria – Prefeito Municipal

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº156 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1957
Gustavo Galiano Pereira
Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro

LEI Nº 157
A camara Municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado assumir compromissos de
execução de obras públicos neste município.
Art.2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 22 de janeiro de 1958

Maria celeste – secretaria municipal

Jose Maria – Prefeito Municipal

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº157 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1957
Gustavo Galiano Pereira
Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro

RESOLUÇÃO Nº21
Aprova as contas do prefeito relativas ao exercício de 1957.
A camara municipal de Cruzília decreta e promulga a seguinte resolução:
Art.1º Ficam aprovadas as contas apresentadas pelo governo municipal,
relativas à gestão do prefeito municipal Cornélio Pereira Maciel, durante o
exercício de 1957.
Art.2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1958

Resolução nº21
Parecer da comissão de finanças.
A comissão de finanças tendo examinado todos os documentos da receita e
despesa com os respectivos comprovantes, é de parecer seja o mesmo
aprovado do SRº Cornélio Pereira Maciel – Exercício 1957
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1958

Gustavo Galiano Pereira
Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro

LEI Nº 158
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o Sr prefeito municipal autorizado a abrir os seguintes créditos
especiais:
CR$ 5.000,00 cinco mil cruzeiros-auxilio para a construção da nova basílica de
Nossa Senhora Aparecida.
CR$ 6.000,00 seis mil cruzeiros – anuais para a secretaria da camara.
CR$ 2.000,00 dois mil cruzeiros – auxilio para a fundação da biblioteca publica
de Cruzília.
Art.2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1958

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº158 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1958
Gustavo Galiano Pereira
Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro

LEI Nº 159
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o Sr prefeito municipal autorizado a permutar com a mitra
diocesana, o terreno da antiga cadeia pública, com o terreno em que se
construiu o prédio da agência do departamento dos correios e telégrafos na
praça Mons. João Cancio, uma vez comprovada a propriedade da mitra
daquele terreno.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrario.

Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1958

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº159 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1958
Gustavo Galiano Pereira
Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro

LEI Nº 160
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica elevado para CR$ 7.200,00 sete mil e duzentos cruzeiros anuais, o
ordenado das professoras publicas municipais.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de fevereiro de 1958

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº160 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Fevereiro de 1958
Gustavo Galiano Pereira
Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro
LEI Nº 161
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o Sr prefeito municipal autorizado a abrir os seguintes créditos
suplementares CR$ 3.000,00 três mil cruzeiros á dotação 8-10-3 – impressos
livros e material de expediente CR$ 300.000,00 trezentos mil cruzeiros á
dotação 8-81-4 pavimentação de ruas e praças.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrario.

Sala das sessões, 11 de Julho de 1958

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº161 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1958
Gustavo Galiano Pereira
Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro
LEI Nº 162
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o Sr prefeito municipal autorizado a abrir os seguintes créditos
suplementares CR$15.000,00 quinze mil cruzeiros para aquisição da maquina
de somar para a prefeitura. CR$ 5.000,00 cinco mil cruzeiros auxilio para
comparecimento das irmãs do hospital DRº Candido Junqueira, ao 3º
congresso nacional de organização Hospitalar realizado em Belo Horizonte.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1958

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº162 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1958
Gustavo Galiano Pereira
Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro
LEI Nº 163
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o Sr prefeito municipal autorizado a abrir os seguintes créditos
suplementares CR$ 70.000,00 setenta mil cruzeiros á dotação 8-63-2 para os

serviços de eletricidade , CR$ 165.800,00 cento sessenta e cinco mil e
oitocentos cruzeiros, á dotação 8-82-3 para os serviços de construção de
estradas e pontes.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1958

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº163 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Julho de 1958
Gustavo Galiano Pereira
Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro
LEI Nº 164
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o Sr prefeito municipal autorizado a subvencionar no exercício de
1959, por ano:
Empresa são Geraldo (ônibus) CR$ 2.000,00 dois mil cruzeiros
Ginásio paroquial são Sebastião CR$ 20.000,00 vinte mil cruzeiros
Hospital Dr. Candido Junqueira –CR$ 20.000,00 vinte mil cruzeiros
Clube recreativo encruzilhadense – 15.000,00 quinze mil cruzeiros
Sete de setembro f. clube – CR$ 10.000,00 dez mil cruzeiros
Cantina do grupo escolar –CR$ 3.000,00 três mil cruzeiros
Banda lua são Sebastião – CR$ 12.000,00 doze mil cruzeiros
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1958

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº164 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1958

Gustavo Galiano Pereira
Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro

LEI Nº 165
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica criado na prefeitura municipal o cargo de auxiliar de secretaria, que
será regulamentado mediante portaria do Sr prefeito Municipal.
Art.2º O vencimento anual de auxiliar da secretária será de CR$18.000,00.
Art.3º Esta lei entrara em vigor a partir de 1º de janeiro de 1959. Revogam-se
as disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1958

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº165 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1958
Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro
LEI Nº 166
Dispõe sobre abertura de créditos suplementares.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o Sr prefeito municipal autorizado a abrir os seguintes créditos
suplementares: CR$ 2.000,00 dois mil cruzeiros á dotação 8-10-3 impressos,
livros e material de expediente.
CR$ 35.000,00 trinta e cinco mil cruzeiros á dotação 8-81-4 pavimentação de
ruas e praças.
CR$ 4.752,00 quatro mil, setecentos e cinqüenta e dois cruzeiros á dotação 893-0 abono família a funcionários.

CR$ 6.000,00 seis mil cruzeiros á dotação 8-02-2 aquisição de moveis
utensílios.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1958

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº166 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1958
Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro
LEI Nº 167
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o Sr. Prefeito municipal autorizado a encampar a estrada da
fazenda bela cruz á fabrica e a fazenda recreio.
Parágrafo único: correrão á conta da dotação 8-82-1 operários do serviço de
conservação de estradas e pontes do orçamento vigente as despesas
necessárias á execução do presente artigo. A prefeitura recebera as estradas
em boas condições de trafego, com as pontes e matadouros em perfeito
estado.
Art.2º Esta lei entrara em vigor a partir de 1º de janeiro de 1959. Revogam-se
as disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1958

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº167 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1958
Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro

LEI Nº 168
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o Sr. Prefeito municipal autorizado a abrir o seguinte credito
especial: CR$ 500.000,00 quinhentos mil cruzeiros , para aquisição de canos
serviços de abastecimentos de água da cidade.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1958

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº168 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1958
Armando Gabriel
Sebastião Candido Ribeiro

LEI Nº 169
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal, autorizado a cobrar dos vendedores
ambulantes a quantia de CR$ 250,00 duzentos e cinqüenta cruzeiros por dia
quando transportar a mercadoria em caminhões e CR$ 100,00 cem cruzeiros
para os ambulantes.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1958

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº169 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1958

LEI Nº 170
Orça a Receita e fixa a despesa para o exercício de 1959.
O povo do município de Cruzília por seus representantes legais decreta e eu
em seu nome sanciono a seguinte lei:
Art.1º A receita do município de Cruzília, para o exercício de 1959, é orçada em
CR$ 1.645.000,00 hum milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil cruzeiros, de
acordo com a seguinte descrição:
Receita ordinária
Receita tributaria
Impostos
0111 imposto territorial /urbano CR$ 40.000,00
0121 imposto predial CR$ 60.000,00
0173 imposto s/ ind. e profissões CR$ 200.000,00
0183 imposto de licenças diversas CR$ 15.000,00
0197 imposto s/atos de economia do município ou assuntos da competência
deste
Taxa de expediente CR$ 5.000,00
0252 imposto s/exploração agrícola e industrial
Taxa de fomento agrícola CR$ 100.000,00
0263 imposto s/turismo e hospedagem CR$ 500,00
0273 imposto sobre jogos e diversões publicas CR$ 500,00
Taxas
1192 taxa sobre consumo de energia elétrica CR$ 20.000,00
1234 taxa de fiscalização e serviços diversos / aferição de pesos e medidas
CR$ 1.200,00
1241 taxa de limpeza publica /taxa sanitária CR$ 30.000,00
1261 taxa de melhoramentos / taxa de calçamento CR$65.000,00
Total da receita tributaria CR$ 537.200,00
Receita patrimonial

2020 renda de capitais / juros de depósitos CR$ 2800,00
Total da receita patrimonial CR$ 2.800,00
Receita industrial
3030 serviços urbanos
Taxa de água CR$ 40.000,00
Taxa de esgotos CR$ 10.000,00
Total da receita industrial CR$ 50.000,00
Receitas diversas
4110 receita de mercados, feiras e matadouros
Renda do matadouro CR$ 4.000,00
4130 receita de quota do imposto / sobre combustíveis e lub. (Art.15§2º C.F)
CR$ 20.000,00
4140 receita de quota do imposto de renda CR$ 1.000.000,00
4150 receita de quota do excesso da arrecadação Est.de impostos Art.20º da
const. Federal CR$ 500,00
Total das receitas diversas CR$ 1.024.500,00
Total das receitas ordinárias CR$ 1.614.500,00
Receita Extraordinária
6120 cobrança da divida ativa CR$ 5.000,00
6210 multas CR$ 3.000,00
6230 eventuais CR$ 22.500,00
Total da receita extraordinária CR$ 25.500,00 / 5.000,00 / 30.500,00
Total geral CR$ 1.640.000,00 / 5.000,00 / 1.645.000,00
Art.2º A despesa do município de Cruzília para o exercício de 1959, é fixada
em CR$ 1.645.000,00 hum milhão seiscentos e quarenta e cinco mil cruzeiros,
de acordo com a seguinte discriminação:

Despesa
Administração geral
Legislativo
Pessoal fixo
8000 secretario da camara municipal CR$ 12.000,00
Material de consumo
8003 impressos, hinos e material de expediente CR$ 5.000,00
Despesas diversas
8004 serviço postal, telégrafos e telefônico CR$ 1.000,00
Governo
Pessoal fixo
8020 subsidio do prefeito CR$ 40.000,00
8020 representação do prefeito CR$ 10.000,00
Material permanente
8022 aquisição de moveis e utensílios CR$ 2.000,00
Despesas diversas
8024 viagens administrativas CR$ 15.000,00
Administração superior CR$ 65.000,00 /2000,00
Pessoal fixo
8040 secretaria CR$ 10.000,00
8040 auxiliar de secretaria CR$ 18.000,00
Material de consumo
8043 impressos, livros e material de expediente CR$ 5.000,00
Despesas Diversas
8044 serviços postal, telegráfico e telefônico CR$ 1.000,00
8044 publicação do expediente CR$ 3.000,00
8044 Assinatura de jornais e revistas oficiais CR$ 1.000,00

Serv. Técnicos e especializados CR$ 38.000,00
Pessoal fixo
8070 contador CR$ 12.000,00
Serviços diversos CR$ 12.000,00
Pessoal fixo
8090 servente CR$ 3600,00
Total dos serviços de utilidade publica / adm geral CR$ 136.600,00 / 2000 /
138.600,00
Exação e fiscalização financeira
Administração superior
Pessoal fixo
8100 chefe do serviço de fazenda CR$ 36.000,00
Material de consumo
8103 impressos livros e material de expediente CR$ 2.000,00
Serviço de arrecadação CR$ 38.000,00
Pessoal fixo
8110 coletor municipal CR$ 33.600,00
Total dos serviços de exação e fiscalização financeira CR$ 71.600,00
Segurança publica e Assistência social
Sub. Contr. E auxílios em geral
Despesas diversas
8284 auxilio a caixa escolar CR$3.000,00
Assistência social CR$ 3.000,00
Despesas diversas
8294 assistência a mendigos CR$ 5.000,00

8294 assistência a menores abandonados CR$ 2.000,00
8294 assistência a maternidade e á infância CR$ 12.000,00

Total serv. Leg. Publica e assistência social CR$ 15.000,00
8070 Contador CR$ 12.000,00
Serviços Diversos CR$ 12.000,00
Pessoal fixo
8090 Servente CR$ 3.600,00
Total dos serviços de utilidade publica / administração Geral e exação e
fiscalização financeira CR$ 3.600,00 / 136.600,00
Administração Superior
Pessoal Fixo
8100 chefe do serviço da fazenda CR$ 36.000,00
Material de consumo
8103 impressos ,livros e material de expediente CR$ 2.000,00
Serviços de arrecadação CR$ 38.000,00
Pessoal fixo 8110 coletor municipal CR$ 33.600,00
Total dos serviços de exação e fiscalização financeira CR$ 71.600,00
Segurança publica e assistência social
Sub. Cont. e auxílios em geral
Despesas Diversas
8284 auxilio a caixa escolar CR$ 3.000,00
Assistência social CR$ 3.000,00
Despesas Diversas
8294 assistência a mendigos CR$ 5.000,00
8294 Assistência a menores abandonados CR$ 2.000,00

8294 Assistência a maternidade e á infância CR$ 5.000,00 / 12.000,00
Total dos serviços. Leg. Publico e Assist. social a transportar CR$ 15.000,00
Educação Pública
Ensino primário, sec. Complementar
Pessoal fixo
8330 12 professores rurais CR$ 72.000,00
Material permanente
8332 aquisição de moveis e utensílios CR$ 2.000,00
Material de consumo
8333 material didático CR$ 2.000,00
Serviço de inspeção CR$ 74.000,00 / 2000,00
Pessoal fixo
8360 inspetor municipal de ensino CR$ 6.000,00
Total dos serviços de educação publica CR$ 80.000,00 / 2.000,00
Saúde publica
Administração Superior
Despesas Diversas
8404 aluguel de prédios CR$ 7.200,00
Assistência Hospitalar CR$ 7.200,00
Pessoal Fixo
8411 medico do posto de puericultura CR$ 50.000,00
Material permanente

8412 Aquisição do terreno para a construção do posto de puericultura CR$
60.000,00
Total dos serviços de saúde pública CR$ 50.000,00 / 60.000,00 /57.200,00 /
117.200,00
Fomento
Fomento de produção vegetal
Material de consumo
8513 aquisição de ferramentas agrícolas CR$ 20.000,00
Total dos serviços de fomento CR$ 20.000,00
Serviços industriais
Serviços de transportes
Pessoal variável
8611 motorista CR$ 33.600,00
Serviços urbanos CR$ 33.600,00
Pessoal variável
8631 Encarregado do serviço de água CR$ 10.000,00
8631 Enc.serv. de eletricidade CR$ 33.600,00
8631 operários do serv. De esgotos CR$ 4.000,00
Material permanente
8632 para os serv. Eletricidade CR$ 70.000,00
Material de consumo
8633 para os serviços de água CR$ 10.200,00
8633 para os serviços de esgoto CR$ 5.000,00
Despesas diversas
8634 aquisição de energia elétrica CR$ 100.000,00 / 162.800,00 / 70.000,00
Total dos serviços industriais CR$ 196.400,00

Divida Publica
Fundada interna amortização e resgate
Despesas diversas
8734 amortização de empréstimo com a caixa econômica Estadual CR$
30.567,90
Juros
Despesas diversas
8744 juros do empréstimo com a caixa econômica CR$ 10.118,50
Total dos serviços divida publica a transportar CR$ 10.118,50 / 30.567,90
Serviços de utilidade publica Administração superior
Pessoal fixo
8800 chefe do serviço de obras CR$ 36.000,00
Despesas diversas
8804 Viagens de interesse do serviço CR$ 3.000,00
Constr. conserv. Logr. Públicos CR$ 39.000,00
Pessoal variável
8811 operários do serviço de ruas, praças e jardins CR$ 20.000,00
Material de consumo
8813 para os serviços de ruas, praças e jardins CR$ 20.000,00
Despesas diversas
8814 pavimentação de ruas e praças CR$ 40.000,00
8814 transportar para o serviço de ruas, praças e jardins CR$ 5.000,00
Construção e conservação de rodovias CR$ 85.000,00
Pessoal variável
8821 operários do serviço de conservação de estradas e pontes CR$
243.800,00
Material de consumo

8823 para os serviços de construção de estradas e pontes CR$ 195.800,00
Despesas diversas
8824 transporte para os serviços de estradas e pontes CR$ 63.000,00
Serviço de limpeza pública CR$ 502.600,00
Pessoal variável
8851 operários do serviço de limpeza pública CR$ 4.000,00
Const. E conserv de próprios públicos em geral
Despesas Diversas
8874 para a conservação de próprios municipais CR$ 2.000,00
Iluminação Pública CR$ 2.000,00
Despesas Diversas
8884 para Iluminação Pública CR$ 20.000,00
Diversos CR$ 20.000,00
Pessoal variável
8891 enc. Do serviço do matadouro CR$ 10.000,00
Despesas diversas
8894 conservação de veículos CR$ 25.000,00
8894 para a extinção de formigueiros CR$ 2.000,00
Total dos serviços de utilidade publica CR$ 37.000,00 / 689.600,00
Encargos Diversos
Pessoal Inativo
Pessoal Fixo
8900 Aposentados CR$ 18.000,00

Contribuição Para a previsão CR$18.000,00
Despesas diversas
8914 Contribuição para o inst. Previdência dos servidores do Estado de Minas
gerais CR$ 6.000,00
Encargos Transitórios CR$ 6.000,00
Pessoal Fixo
8930 Abono de família a funcionários CR$ 20.000,00
8930 Substituições regulamentares CR$ 2.000,00
Sub. Contr. E auxílios em geral CR$ 22.000,00
Despesas Diversas
Sub, cont, e auxílios em geral
Despesas Diversas
8984 Subvenção ordinárias CR$ 82.000,00
Diversos CR$ 82.000,00
Despesas Diversas
8994 para comemorações cívicas CR$ 50.000,00
8994 honorários, custas e outras despesas judiciais CR$ 1.000,00
8994 gratificação a secretaria da JAM CR$ 9600,00
8994 para a queda de caixa CR$200,00
8994 para hospedagens oficiais CR$ 3000,00
8994 Despesas Imprevistas CR$ 12.113,60 / 75.913,60
Total dos encargos diversos CR$ 203.913,60 / CR$ 1.480.432,10 / CR$
164.567,90
Art.3º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1959, revogando-se
as disposições em contrario.

Prefeitura municipal de Cruzília ,11 de novembro de 1958.
A secretaria interina Maria celeste de Souza
Visto o prefeito municipal.

LEI Nº 171
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º os vencimentos dos funcionários da prefeitura passarão a ser os
seguintes , a partir de 1º de janeiro de 1959.
Secretaria da camara municipal por ano CR$ 12.000,00
Subsidio do prefeito por ano CR$ 40.000,00
Secretaria por ano CR$ 10.000,00
Contador por ano CR$ 12.000,00
Chefe do serviço de fazenda por ano CR$ 36.000,00
Coletor municipal CR$ 33.600,00
Inspetor municipal de ensino CR$ 6.000,00
Motorista CR$ 33.600,00
Encarregado do serviço de água CR$ 10.000,00
Encarregado do serviço de eletricidade CR$ 33.600,00
Chefe do serviço de obras CR$ 36.000,00
Encarregado do serviço do matadouro CR$ 10.000,00
Gratificação a secretaria da JAM CR$ 9600,00
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 11 de novembro de 1958.
Maria celeste – secretaria

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº171 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 11 de Novembro de 1958
Armando Gabriel
Sebastião Candido ribeiro

LEI Nº 172
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Institui feriado municipal o dia 20 de janeiro comemoração religiosa do
padroeiro da paróquia, são Sebastião.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 22 de Janeiro de 1959.
A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº172 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 22 de Janeiro de 1959.

LEI Nº 173
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º abre o credito especial de CR$ 104.992,00 (cento e quatro mil,noventa e
dois cruzeiros) para antecipação de pagamento das últimas prestações do
empréstimos feito a caixa econômica estadual, para aquisição da moto
niveladora.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 22 de Janeiro de 1959.
A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº173 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 22 de Janeiro de 1959.
Resolução nº22
Aprova as contas do prefeito relativos ao exercício de 1958.
A camara municipal de Cruzília decreta e promulga a seguinte resolução:

Art.1º Ficam aprovadas as contas apresentadas pelo governo municipal,
relativas á gestão do prefeito municipal, Sr Cornélio pereira Maciel, durante o
exercício de 1958.
Art.2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrario.
Sala das sessões, 22 de Janeiro de 1959.

Francisco f. pereira

A comissão em que foi favorável a resolução nº22 é de que o parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 22 de Janeiro de 1959.

Resolução nº23
A camara municipal de Cruzília decreta e promulga a seguinte resolução:
Art.1º Fica aprovado o ante-projeto do regimento Interno oferecido pelo D.A.M.,
as camaras municipais, tal como se acha redigido no modulo nº 245.
Art.2º Encontra-se a integra deste ante – projeto na 2ª edição do livro “Lourival
Brasil Filho”, a camara municipal ,sua organização e seu funcionamento ,2ª
edição do ano de 1952, pag. 398 a 411.
Art.3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 05 de fevereiro de 1959
Jose Origenes Penha
Antonio Magalhães Junior
Domingos Lollobrigida de Souza
Parecer das comissões encarregada de aprovar o regimento Interno.
A comissão abaixo assinada nomeada pelo nº presidente, Doutor Jose
Origenes Penha, aprova o regimento Interno adotado pela camara Municipal
anterior e transcrito no livro de leis á pag. 97 a 117 inclusive, com a seguinte
observação: pag. 98, artº 12 a palavra “com lê-se SEM”.

Sala das sessões, 05 de fevereiro de 1959
Antonio Magalhães Junior
Domingos Lollobrigida de Souza

Resolução nº24
A camara municipal de Cruzília decreta e promulga a seguinte resolução:
Art.1º Fica fixado para CR$ 40.000,00 Quarenta mil cruzeiros , o subsidio do
prefeito para o exercício de 1959 e CR$ 10.000,00 dez mil cruzeiros para
representação.
Art.2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrario.
Sala das sessões, 2 de Abril de 1959.
Jose Origenes Penha
Domingos Lollobrigida de Souza
A comissão a qual foi presente a resolução nº24, é de parecer seja a mesma
aprovada.
Argemiro Furtado Ferreira
Antonio Magalhães Junior
Domingos Lollobrigida de Souza
LEI Nº 174
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica criado nesta prefeitura o cargo de medico do posto de puericultura,
que será regulamentado mediante portaria do Sr prefeito municipal.
Art.2º o vencimento anual do medico do posto de puericultura será de CR$
50.000,00 cinqüenta mil cruzeiros , á dotação 8-41-1 do orçamento vigente.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 02 de Abril de 1959.

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº174 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 02 de Abril de 1959.
Argemiro Furtado Ferreira
Antonio Magalhães Junior
Domingos Lollobrigida de Souza

LEI Nº 175
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal de Cruzília, autorizado a dispender a
importância de CR$ 70.000,00 setenta mil cruzeiros á dotação 8-63-2 para os
serviços de eletricidade.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 02 de Abril de 1959.
Maria celeste m de Souza – Gastão de Paula ferreira
A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº175 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 02 de Abril de 1959.
Argemiro Furtado Ferreira
Antonio Magalhães Junior
Domingos Lollobrigida de Souza

LEI Nº 176
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal de Cruzília, autorizado a dispender a
importância de CR$ 40.000,00 quarenta mil cruzeiros, á dotação 8-81-4,
pavimentação de ruas e praças CR$ 195.800,00 cento e noventa e cinco mil e
oitocentos cruzeiros, á dotação 8-82-3 para os serviços de construção de
estradas e pontes.

Sala das sessões, 02 de Abril de 1959.
Maria celeste m de Souza – Gastão de Paula ferreira
A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº176 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 02 de Abril de 1959.
Argemiro Furtado Ferreira
Antonio Magalhães Junior
Domingos Lollobrigida de Souza

LEI Nº 177
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal de Cruzília autorizado a alterar a tarifa
de luz e força no município.
Parágrafo 1º São as seguintes, as novas taxas a serem cobradas:
Por vela -------------------- CR$ 1.00
Mínimo 80 velas --------- CR$ 60.00
Com medidor:
K. J. Hora -------------- CR$ 1.50
Mínimo 20k. J ------------CR$ 30.00
Força Industrial
Até 200 k. j. h ---------- CR$ 1.00
Mínimo 100 k .j ---------CR$ 100.00
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 02 de Abril de 1959.
Maria celeste m de Souza – Gastão de Paula ferreira

A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº177 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 02 de Abril de 1959.
Argemiro Furtado Ferreira
Antonio Magalhães Junior
Domingos Lollobrigida de Souza

LEI Nº 178
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Acrescente-se ao art.1º da lei nº 171, o seguinte: O vencimento anual do
aposentado SRº Antonio Magalhães Junior,será de CR$30.000,00 trinta mil
cruzeiros.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 02 de Abril de 1959.
Maria celeste m de Souza – Gastão de Paula ferreira
A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº178 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 02 de Abril de 1959.
Domingos Lollobrigida de Souza
Argemiro Furtado Ferreira

LEI Nº 179
A camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal de Cruzília autorizado a abrir os
seguintes créditos suplementares:
CR$ 10.000,00 dez mil cruzeiros á dotação 8-04-3 impressos livros e material
de expediente.

CR$ 12.000,00 doze mil cruzeiros á dotação 8-33-2 aquisição de moveis e
utensílios.
CR$ 7.480,00 sete mil quatrocentos e oitenta cruzeiros, á dotação 8-33-3
material didático.
CR$ 10.000,00 dez mil cruzeiros á dotação 8-51-3 aquisição de ferramentas
agrícolas.
CR$ 6.000,00 seis mil cruzeiros á dotação 8-63-1 operários dos serviços de
esgotos.
CR$ 80.000,00 oitenta mil cruzeiros á dotação 8-63-2 para os serviços de
eletricidade.
CR$ 150.000,00 cento e cinqüenta mil cruzeiros á dotação 8-63-3 para os
serviços d’água
CR$ 46.300,00 quarenta e seis mil e trezentos cruzeiros á dotação 8-63-3 para
os serviços de esgotos.
CR$ 400.000,00 quatrocentos mil cruzeiros á dotação 8-63-4 aquisição de
energia elétrica.
CR$ 2.000,00 dois mil cruzeiros á dotação 8-80-4 viagens de interesse do
serviço.
CR$ 10.000,00 dez mil cruzeiros á dotação 8-81-1 operários dos serviços de
ruas, praças e jardins.
CR$ 5.000,00 cinco mil cruzeiros á dotação 8-81-3 para os serviços de ruas,
praças e jardins.
CR$ 50.000,00 cinqüenta mil cruzeiros á dotação 8-82-1 operários dos serviços
de conservação de estradas e pontes.
CR$ 20.000,00 vinte mil cruzeiros á dotação 8-82-3 para os serviços de
construção de estradas e pontes.
CR$ 1500,00 mil e quinhentos cruzeiros á dotação 8-87-4 para a conservação
de próprios municipais.
CR$ 30.000,00 trinta mil cruzeiros á dotação 8-88-4 para iluminação pública.

CR$ 350.000,00 trezentos e cinqüenta mil cruzeiros á dotação 8-89-4
conservação de veículos.
CR$ 12.000,00 doze mil cruzeiros á dotação 8-90-0 aposentados.
CR$ 15.000,00 quinze mil cruzeiros á dotação 8-91-4 contribuição para o
instituto de previdência.
CR$ 8.793,80 oito mil,setecentos e noventa e três cruzeiros e oitenta centavos
á dotação 8-93-0 abono de família a funcionários.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 13 de Julho de 1959.
Maria celeste m de Souza – Gastão de Paula ferreira
A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº179 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 13 de Julho de 1959.
Antonio Magalhães Junior
Domingos Lollobrigida de Souza
Argemiro Furtado Ferreira

LEI Nº 180
Dispõe sobre abertura de credito especial.
A Camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal de Cruzília autorizado a abrir um credito
especial de CR$ 5.000,00 cinco mil cruzeiros para a compra de um terreno
medindo 5 x 5 MT ,situado á travessa da Rua Coronel Cornélio de Antonio de
Souza Andrade ,para a construção do novo reservatório d’água.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 13 de Julho de 1959.

Maria celeste m de Souza – Gastão de Paula ferreira
A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº180 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 13 de Julho de 1959.
Antonio Magalhães Junior
Argemiro Furtado Ferreira
Domingos Lollobrigida de Souza

LEI Nº 181
Dispõe sobre aumento de vencimento das professoras rurais
A Camara municipal de Cruzília decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal de Cruzília autorizado a aumentar para
CR$ 1.000,00 hum mil cruzeiros os vencimentos mensais dos professores
rurais.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrario.
Sala das sessões, 13 de Julho de 1959.
Maria celeste m de Souza – Gastão de Paula ferreira
A comissão em que foi favorável o projeto de lei nº181 é de que o parecer seja
o mesmo aprovado.
Sala das sessões, 13 de Julho de 1959.
Antonio Magalhães Junior
Argemiro Furtado Ferreira
Domingos Lollobrigida de Souza

LEI Nº 182
Dispõe sobre aumento da Subvenção do ginásio paroquial são Sebastião.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:

Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal de Cruzília, autorizado a aumentar de
CR$ 20.000,00 para CR$ 60.000,00 a subvenção do ginásio paroquial são
Sebastião.
Art.2º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1960.
Sala Das sessões, 13 de julho de 1959.
Maria celeste – secretaria municipal
Gastão de Paula
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº182 é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 13 de julho de 1959
Antonio Magalhães Junior
Argemiro Furtado Ferreira
Domingos Lollobrigida de Souza
LEI Nº 183
Dispõe sobre o funcionamento das casas comerciais aos domingos ,
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica liberado o funcionamento das casas comerciais, em todo o
município de Cruzília aos domingos até ás 1horas, com a revogação da lei
nº136 de 11 de julho de 1956.
Art.2º aos infratores desta lei, será aplicada a multa de CR$ 500,00 quinhentos
cruzeiros , dobrada na reincidência.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Sala Das sessões, 13 de julho de 1959.
Maria celeste – secretaria municipal
Gastão de Paula
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº183 é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 13 de julho de 1959
Antonio Magalhães Junior

Argemiro Furtado Ferreira
Domingos Lollobrigida de Souza
LEI Nº 184
Dispõe sobre a concessão de terreno á paróquia de são Sebastião de Cruzília.
A camara municipal de Cruzília decreta e eu em seu nome sanciono a seguinte
lei:
Art.1º Fica o senhor prefeito municipal de Cruzília autorizado a conceder por
tempo indeterminado á paróquia de são Sebastião de Cruzília, o terreno da
praça mons. João Cancio, situado entre as ruas Cel. Cornélio e Cel. serafim, e
entre as travessas em frente ao prédio dos correios e telégrafos e residência do
senhor Antonio Jose de barros Junior , com área aproximada de 1350 m2, para
fim exclusivo da construção de um pavilhão do jardim da infância e parque
infantil com a área destinada a uma quadra de vôlei ou piscina, sob a
orientação e construção da própria paróquia e do centro social rural e urbano.
§1° As obras serão construídas dentro de dois anos prazo esse prorrogável de
acordo com entendimentos com o governo municipal.
Art.2º No caso de incisão das obras e suas finalidades a prefeitura se
compromete a indenizar a paróquia no justo valor das mesmas, mediante
acordo prévio das partes interessadas.
Art.3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Sala Das sessões, 13 de julho de 1959.
Maria celeste – secretaria municipal
Gastão de Paula
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº184 é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 13 de julho de 1959
Antonio Magalhães Junior
Argemiro Furtado Ferreira
Domingos Lollobrigida de Souza

LEI Nº 185
Autoriza a revisão dos lançamentos dos impostos predial e territorial urbano.
O povo do município de Cruzília, por seus representantes decretou e eu em
seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o senhor Prefeito Municipal de Cruzília, autorizado a proceder a
revisão dos valores básicos do lançamento do imposto predial e do territorial
urbano, a vigorar no ano de 1960.
Art.2º revogadas as disposições em contrario, entrará esta lei em vigor na data
de sua publicação.

Sala Das sessões, 14 de Setembro de 1959.
Maria celeste – secretaria municipal
Gastão de Paula
A comissão a que foi presente o projeto de lei nº185 é de parecer seja o
mesmo aprovado.
Sala das sessões, 14 de Setembro de 1959.
Argemiro Furtado Ferreira
Jose Fidel Ferreira Leite

