
Ata n.º 826
Aos trez dias do mez de fevereiro de 1953 as dez horas, reuniu a Câmara Municipal,
sob a presidencia do Vereador Olavo Gomes Junqueira e secretariada pelo Vereador
Rubens Felipe Souza contando ainda com a presença de mais os seguintes senhores
vereadores: João Rocha pereira, Francisco Alfredo Griebeler, Julio Francisco da Silva,
astrogildo Alves Becker, Armando, digo Astrogildo Alves Beckr.  Aberta a Sessão, foi
deferido  o  compromisso  legal  dos  suplentes  convocados  Armando Junqueira  dos
Santos e Otaviano Becker,  passou em seguida  ao exame do expediente  do qual
constava: Requerimento nº 11/53 de João Batista da Silva requerendo licença para
construir um cemitério, projeto de lei nº 68/53, do Prefeito, que “Abre credito especial
reduz e cancela dotações orcamentarias, Circular do D. P. M. enviando projeto de lei,
que cria departamento municipal de assitencia social; Indicação nº 
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17/53, de Sta Maria, Indicação nº 18/53 de Montenegro; requerimento nº 14/53 dos
vereador  Francisco  Alfredo Griebeler,  Astrogildo  Alves Beckere  Otaviano  Becker,
Informação prestada pelo sr.  secretario  do requerimento  nº 9-53,  dos  vereadores
Olavo Gomes Junqueira e Francisco Alfredo Griebeler. I, Usam da palavra na hora do
expediente os vereadores Armando Junqueira que sauda seus colegas e Rubens F.
Souza que  traz  a  consideração  da  Casa,  questões  relativas  a  uma  decisão  da
Secretaria de Agricultura que fere a dignidade da função legislativa, requer ainda que
à matéria constante do expediente, fosse concedida o regime de urgencia. Passando-
se a Ordem-do-dia foi concedida a urgencia. Deliberou a Câmara, por unanimidade
fosse transmitido  ao Sr.  Secretario  da Agricultura sua surpresa e seu pezar pela
inesperada solução da questão referente à moradia vaga na Estação Esperimental de
pemicultura e,  bem assim os Deputados João Sino Braun e Adilio martins Viana,
agradecendo os esforços despedidos em apoio da solução dezejada pelos poderes
públicos municipais. Foram aprovados, requerimento 11/53 de João Batista da Silva,
requerendo licença para construir cemitério em Amoras, e dando ao Municipio, para
esse fim, uma área de 5.000 metros quadrados; projeto de 
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lei  nº  68/53,  do  Prefeito  que  abre  um créditoespecial  reduz e  cancela  dotações
orcamentarias;  por  5  votos  contra  2  á  indicação  nº  17/53  de  Sta  maria  pela
colaboração desta Casa solicitando ao Governador e aos Lideres de Bancadas na
Assembleia  Legislativa  para  que  seja  estudado  a  possibilidade  dos  servidores
Ferroviais e Funcionarios Estaduais passarem a perceber o salario familia em valôr
igual ao que percebem os funcionarios Federais; Indicação nº 18/53 de Montenegro
no sentido de que a casa se dirija ao Governo do estado e Assembléia Legislativa
para que sejam os veiculos de ministros religiosos isentos de pagamento e impostos e
taxas;  Requerimento nº 14/53 solicitando nomeação de uma Comissão para tratar
junto ao Prefeito de reparos no trecho de estrada que vai do arroio Jenevario até a
divisa  com Montenegro;  O projeto  de Lei  que cria  o  departamento  municipal  de
assistencia Social foi encaminhado a Comissão de Justiça. Não houve oradores nem
explicações pessoais. As 12 horas o Sr. Presidente encerrou-se a Sessão, do que
para constar foi lavrada esta ata que é assinada na forma Regimental. 
Olavo Gomes Junqueira
Rubens F. Souza
João Rocha Pereira
Julio Francisco da Silva
Astrogildo  A. Becker
Octaviano  Becker
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