
Ata n.º 931
Aos oito dias do mês de junho de 1953, as 14 horas, reuniu-se extraordinariamente a
Câmara Municipal de Taquari, sob a presidencia do vereador Olavo Gomes Junqueira
e secretariada por mim, rubens F. Souza. Aberta a sessão, foi lida e aprovada a ata
anterior.Passou-se ao exame do expediente, que constava do seguinte: Circular nº
4/53, da Camara de Viamão, Circular nº 72/53, da Camara de iari; Circular nº 3/53, da
camara de Viamãoenviando requerimentonº 26/53; Circular nº 12414/53, do D. P.M
enviando projeto  de lei  referente  ao  loteamento  de terrenos;  Circular  nº  3/53,  da
camara de  Roasrio  do  Sul,  envia  proposição;  Circular  nº  210/53,  da  Camara de
pelotas,  enviando proposição;  of.  nº  69/53,  da  Camara de Rio  Grande,  enviando
proposição; cf. 267/53, da Prefeitura de Cruz Alta, manifestando-se em defesa dos
orgão  controladores  de  preços;  cf.  14/53,  do  Prefeito,  enviando  requerimentode
Gremio Recreativo Alvi  Negro, [ilegível]  de Morais e Silva, Godofredo Vitor Fritz e
Serafim  Joaquim  Marques  (nº  23/53,  24/53,21/53,,  e  25/53)  que  requerem
cancelamento de divida ativa e requerimento nº 22/53, de Elza Pereira Rodrigues; cf.
Nº15/53,, do Prefeito, enviando projetos de lei nº 75/53, 76/53, 77/53, 78/53, 79/53,
80/53 e 81/53. Passa-se á ordem do dia. Entra em discussão o requerimento nº 17/53,
de Naura da Silva Moura, com parecer favoravel da Comissão representativa, sendo
aprovado. Em discussão o  encerramento  do exercicio  financeiro  da  Prefeitura  de
1952.  Manifestaram-se os vereadores Reinaldo  Marckus,  Pery  [ilegível]  e  Rubens
Souza. Fica resolvido que a Comissão Representativa, assitida pelo Sr. Diretor da
Diretoria da Fazenda, da Prefeitura procedesse a um pleno exame exorasse parecer.
Sendo  requerida  e  deferida  a  urgencia  entrou  em  discussão  mais  o  seguinte
expediente:  Requerimento  nº  21/53 –  aprovado.  Requerimento  nº  22/53-  aguarda
oportunidade para exame; Requerimento nº 23/53- aprovado; Requerimento nº 24/53
– aprovado;
[fl.121] 
requerimento nº 25/53 – aprovado; projto de lei nº 75/53 que “ abre credito especial e
reduz dotações orçamentarias”  - aprovado;  projeto de lei  nº 76/53, que “  concede
contribuições, abre crdito especial e reduz dotação orçamentaria” - aprovado, projeto
de lei nº 7/53 que “ abre credito especial e reduz dotações orçamentarias” - aprovado;
projeto de lei nº 78/53 que “revoga os paragrafos 1º e 2º do artigo 8, da lei nº 162, de
9 de outubro de 1952” - aprovado; projeto de lei nº 79/53 que “prorroga o prazo para
cobrança da Divida ativa e demais tributos municipais, sem multa, até 31 de julho
proximo” -  aprovado;  projeto  de lei  nº 80/53 que “  abre credito  especial  e  reduz
dotações  orçamentarias”  aprovado;  projeto  de  lei  nº  81/53  que “abre um credito
especial, reduz dotações orçamentaria e indica como recurso projeto de aprovação de
credito,  digo,  o  produto  dea  operação  de  credito.  Não  houve  oradores  em
explanações pessoais. As 17 horas o sr. Presidente encerrou a sessão, de que, para
constar  foi  lavrada esta  ata  que é  assinada na forma regimental.  Em tempo: foi
aprovado o rquerimento nº 17/53 de Maura da Silva Moura.
Olavo G. Junqueira
[Ilegível]
Vitorino Caetano Salvadori
Rubens F. Souza
Reinaldo Markus
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