
LEI Nº 32 
 
 

Abre crédito especial de CR$ 426.172,00. 
 
 

FLAVIO RIGHETTO, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER , faço saber a 
todos os habitantes dêste Município que a Câmara Municipal votou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica aberto por conta do excesso de arrecadação do corrente exercício, o 
crédito especial na importância de CR$ 426.172,00 (quatrocentos e vinte e seis 
cruzeiros, cento e setenta e dois cruzeiros) para cobertura das seguintes despesas 
realizadas: 
 
 
Gil Ivo Losso (Farmácia São Benedito)  
Fornecimento de medicamentos de agosto de 1960 a maio de 
1961. 

 
44.051,50 

  
Quintino Bristot  
Serviços prestados nos consêrtos dos veículos da Prefeitura do 
c/ ano 

 
84.905,00 

  
Haroldo Fernandes  
Aquisição de uma máquina de escrever marca Remington Rand, 
semi portátil 

 
32.860,00 

  
Orlando Leão Soares  
Seu fornecimento de móveis para a Câmara de Vereadores 37.736,00 
  
Manoel Luciano Filho  
Reforma do Jeep Nissan no ano de 1960 25.602,00 
  
Constantino Quarezemin  
Hospedagem de 7 pessôas que compunham a Comissão de 
Seleção do pessoal da classe de 1942 

 
9.487,50 

  
Orino Cristiano  
Corrida com o seu automóvel conduzindo o doente indigente 
João Cândido 

 
1.100,00 

  
Liomar Nascimento   
Serviços prestados nas estradas do município com a sua turma 
no mês de dezembro de 1960. 

 
28.775,00 

  
Dionísio Cattaneo  
Reforma do Jeep Nissan no ano de 1960 20.270,00 



  
Quintino Bristot  
Serviços prestados no consêrto dos veículos da Prefeitura no 
ano de 1960. 

 
71.385,00 

  
Joacy Manoel da Silva  
Despesas ocorridas com viagem ao Rio de Janeiro 
representando o Prefeito numa comissão destinada a se dirigir 
aos órgãos competentes para conseguir a queima do carvão 
vapor catarinense 

 
 
 

30.000,00 
  
Benjamim Barreto  
Idem, representando a Câmara de Vereadores e uma viagem a 
Porto Alegre a serviço da Prefeitura 

 
40.000,00 

 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Lauro Müller, 16 de agosto de 1961. 
 
 
 

FLAVIO RIGHETTO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

JOACY MANOEL DA SILVA 
SECR. - CONTADOR 


