
= ~~SOLUÇÃO Nº 17, de 28 de outubro de 1948 =

Autoriza empréstimo destinado a diversos
pagamento e serviços.

--~:'afunicipal de sâo João Nepornuc:enodecreta e eu promulgo
~~~~€ resoluçâo:- •

• _2 - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a contrair, ttad-
k>-..::.-~,,~""dç Tribunal de Contas do ;E!stê}do,com E1stabeleciro.entode

- Pais ou particulares, um emprestimo ate a importância de ,
____-~__;il cruzeiros (Cr$ 300.009,00) para custeio de seus serviços

-~e o fim do corrente exercicio e pagamento das seguintes des-
, -operarios e material empregado na construçao da nova es-

trada para Juiz de Fóra, passandfl por Machad09;
José Zeferino Barbosa - construçao do novo predio esco-
lar,de Roça Grande; _
J'oseValente de Mendonça - construçao da estrada Três
Chaiets-Vargem Grande; _ ,

_ .,00 Jose Zeferino Barbosa - construçao de U!Y1 comodo no pre-
dia de propriedade da Prefeitura onde funciona o Posto
de ijigiene do Estado;

_,20 Jose Zefel'inoBarbosa - fornecimento de materiais diver-
sos par~ reparos em porites e estradas;

_~7,00 Sebastiao Teixeira Lopes Lima - serviços executados em
estradas go distrito de Descoberto;
Cia. Fiaçao e Tecidos Sarmento - fornecimentoAde 55 ca-
nos de ferro de 3" empregados na reforma da rede de aba.§.
tecimento_d~gua da Avenida Dr. Carlos Alves;
Cia. Fia~ao e Tecidos Sarmento - serviços executados com
a moto-niyeladora de sua p i-op i-Ledad e ;
eia. Fiaçao e Tecidos Sarmento - fornecimento de material
para reformas diversas; ,
Herminio li'elipe,deMen~onça - construção de uma ponte na
estrada Taruas8u-Argirlta:- "para cons t ruçao da praça onde sel'acolocado o monumento
ao expedicionario sanjoanense;

,00 ajuda,de custo dos 8rs. V~readores relativa ~ 3ª reunião
ordinaria do coi-r errteano;

_ ·-6,40 Leite &: eia. - fornecimento de materiais diversos:
_ -2.2,00 Fayluru CJ: Comp. Ltdí!- fornecimento de materiais diversos.

~. 2Q - O emprést~mo ser~,obtido pelo prazo de' quatro (4) anos,
_ Jur-os cobrados a taxa maxima de 10%, pagos anualmente.'

- A Prefei tura pod era resgatar, an tecf.pgdament.e , qualquer
ou amortiza-Ia, com a correspondente reduçao dos juros aven-

- , ,12 - Revdgadas as disposiçoes em cogtrario, entrara a presen-
- :~çao efuvigor na data de SUa pUblicaçao.
- ~o, portanto, a todas as autoridades a quem o cu~primento e ex~

: ~a perte~cerem, que a cumpram e façam ~umprir tao inteiramente
se contem.

na fiAIH111 nAf1t.E1 ct rl;1('le de S~o .Toão Ne"Oomuç~nQ aQ~ vãnt e e oi-


