
Ata n ° 974
Aos quatro dias, do mês de agosto de 1953, as 10 horas, reuniu-se Camara Municipal
de Taquari,  sob a presidência do vereador Rubens F. Souza. Aberta a Sessão, foi
convidado o vereador João Rocha Pereira para secretariá-la. Foi lida e aprovada a
ata da sessão anterior. O sr. Secretario passou a fazer leitura do seguinte expediente:
Circular n° 4/53, digo, Circular n° 15, da Camara Municipal de Carazinho, enviando
proposição; Circular n° 6/53, da Camara Municipal de Santa Maria, envia indicação;
of. n° 888, da Assembléia Legislativa;  Circular n° 214/53 da Câmara Municipal  de
Montenegro,  enviando  proposição;  Circular  n°  573/53,  da  Câmara  Municipal  de
Pelotas,  enviando  proposição;  Circular  n°  2/53,  da  Camara  Municipal  de  Arroio
Grande, enciando proposição n° 4/53; Requerimento n° 33/53. do vereador Otaviano
Becker,  encaminhando  o  projeto  de  lei  n°  88/53;  Circular  n°  124A  do  D.P.M.
Comunican-
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do que o sr. Carlos Maria Ruschel passou a responder pelo expediente durante as
férias do Diretor. Passando-se a Ordem do Dia foi aprovado o parecer favorável, digo,
o parecer da Comissão Representativa, favorável à aprovação do exercício [ilegível]
de 1952. Foi aprovado o parecer da Comissão de Justiça favorável a aprovação do
projeto  de  lei  n°  85/53  que  “regula  o  artigo  129 da  Lei  Orgânica  Municipal.  Foi
aprovado o projeto de lei n° 87/53 “que prorroga até 31de janeiro de 1954 o prazo a
que se refere o artigo 1° da lei n° 192 de 12 de janeiro de 1953. Foi, ainda aprovada a
Indicação da Câmara Municipal de Cangussu contra o projeto de Lei, em tramitação
na Camara Federal, que visa proibir a matança de [vacas] em todo territorio nacional.
Não  houve  oradores  [em]  explanações  pessoais.  As  12  horas  o  Sr.  Presidente
encerou a Sessão, de que, para constar  foi  lavrada esta  ata,  assinada na forma
Regimental.
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