
Ata nº 1.336
Aos  nove  dias  do  mês  de  outubro,  de  1954,  as  14  horas,  reuniu-se
extraordinariamente a Comissão Representativa, com a finalidade especial de receber
a visita do Sr. Prefeito Municipal S.S., assistido 
[fl.69]
pelo Sr. Secretário da Fazenda, Secretário Geral da Prefeitura e Sub-Prefeito do 1º
distrito, fez ampla exposição dos seus propósitos de estudos em conjunto com os srs.
vereadores  as  diretrizes  gerais  do  projeto  de lei  orçamentária  para 1955.  Foram
tomadas das seguintes resoluções: 1º  -Em face do elevado custo do material para
obras públicas e da constante elevação do custo de vida, aprovada com a recente
decretação dos novos níveis de salário mínimo, torna-se necessária uma majoração
de 40% nos tributos, bem como a criação de uma tributação sobre as atividades dos
agricultores, a Taxa Hospitalar e uma incidência do Imposto de Jogos e diversões; 2º
– Majoração da Taxa de Caridade de Cr$ 0,40 para Cr$ 1,00. 3º – Majoração das
taxas de expediente e de fiscalização e serviços diversos. 4º – Majoração  do aluguel
do cais do porto. 5º – Majoração de receitas de cemitério. 6º – Aumento de 600,00 ao
funcionalismo. 7º - Aumento de 200,00 ao magistério. 8º – Aumento, para 350,00 da
verba de forrageamento de animais. 9º – Porcentagens de 5% aos fiscais sobre a
arrecadação, digo percentagem de 5% sobre o excesso de [ilegível]  referente aos
tributos de licença e indústrias e profissões. 10° - Conssessão de uma representação
ao Sr. Dr. Diretor Geral. 11º Concessão de uma gratificação ao Diretor da Fazenda.
12º – Acelerar [?] fiscalização no padrão imediatamente superior do cargo de ajudante
de guarda-livros. Nada mais havendo a tratar, os sr Presidente encerrou a sessão, da
qual, para constar foi lavrada a  presente ata, que é assinada na forma regimental.
Olavo G. Junqueira
Rubens F. Souza
Nardy de F. Alvim
João R. Pereira
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