
Ata n ° 1078
Ao 1° dia do mês de dezembro de 1953, as 10 horas, reuniu-se, a Câmara Municipal
de Taquari.  A Sessão  foi  presidida  pelo  Vereador  Francisco Pereira  Rodrigues e
Secretariada pelo vereador Rubens Felipe Souza, contando ainda com a presença de
mais  os  seguintes  senhores  Vereadores:  Olavo  Gomes  Junqueira,  Angélico
Cabanelos, Julio Francisco da Silva, Vitorino Caetano Salvadori, Reinaldo Marckus,
Francisci Alfredo Griebeler e Octaviano Becker. Aberta a sessão foi lida e aprovada a
ata da sessão anterior,  passando-se a hora do expediente o Sr.  Secretario  fez  a
leitura do seguinte expediente:  Requerimento n° 61/53 do Vereador Olavo Gomes
Junqueira,  solicita  reparos  em  estradas;  Requerimento  n°  62/53  do  Vereador
Octaviano Becker, requerendo, seja oficiado o sr. Secretário da Educação para que
tome providências no sentido de que seja
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nomeado um Destista para o Grupo Escolar Pereira Coruja”; Requeimento n° 63/53
do Vereador Astrogildo Alves Becker, requerendo 90 dias de licença; Ofício n° 49/53
do sr. Prefeito enviando o projeto de lei n° 113/53 que “extingue o cargo de Consultor
Juridico”; Ofício n° 48/53, do Prefeito, enviando projeto de lei n° 114/53, que “Abre
crédito especial e reduz datações orçamentárias”. Projeto de n° 115-53, do Vereador
Olavo Gomes Junqueira  que “Cria  a  Comissão de Revisão do Imposto Territorial
Urbano e Sub Urbano”; Circular n° 124A – 9 – 1953, do D.P.M., enviando anteprojeto
que  “Altera  as  tabelas  dos  impostos  de  Indústrias  e  Profissões  e  de  Licenças”;
Circular  da  Câmara de  Capinzal,  enviando  indicação;  Oficio  n°  127/53,  enviando
indicação.  Com a palavra  o  Vereador  Rubens Felipe  Souza dá conhecimento  ao
plenário  de  ofícios  recebidos  do  Diretório  Municipal  do  P.S.D.,  renovando sua
confiança  na  Bancada  e  do  Prefeito,  convidando-o  a  representar  na  Câmara  o
pensamento da Administração. O Vereador Angelico Cabanellos se congratula com a
Cãmara pela  visita  feita  ao Prefeito  e  afirma sua esperança de que Executivo  e
Legislativo continuem em perfeita unidade de vistas em prol do engrandessimento do
Município.  Em Ordem-do-Dia  foi  aprovado o  requerimento  n°  63/53,  do  Vereador
Astrogildo Alves Becker, solicitando 90 dias de licença. O restante da Ordem-do-Dia
ficou transferido para a proxima sessão. Foi feita a seguinte distribuição da matéria
em pauta, para receber parecer. Projeto de Lei n° 113/53 ao
[fl.163v]
Vereador  Reinaldo  Marckus;  Requerimento  n°  62/53  ao  Vereador  Olavo  Gomes
Junqueira;  requerimento n° 61/53 Vereador Angélico Cabanellos, Projeto de Lei n°
114/53 ao Vereador Rubens Felipe Souza, Projeto de Lei n° 115/53, ao Vereador Julio
Francisco da  Silva;  Anteprojeto  de  Lei,  ao  Vereador  Vitorino  Caetano  Salvadori,
Indicação da Câmara de Capinzal ao Vereador Olavo Gomes Junqueira, Indicação da
Camara  de  Tres  Passos,  ao  Vereador  Francisco  Alfredo  Griebeler.  Não  houve
oradores em explicações pessoais. As 12 horas o Sr. Presidente encerrou a Sessão
da qual para constar, foi lavrada esta ata, que vai assinada na forma Regimental. Em
tempo: Abrindo a Sessão o Presidente disse de sua satisfação em assumir o mandato
e convidou a Câmara a comparecer encorporada ao gabinete do Prefeito, afim de lhe
transmitir a solidariedade do Legislativo a tudo quando, digo, quanto for em beneficio
publico, respeitados princípios [programativos] de cada bancada. Aceito o convite, o
Presidente suspendeu a Sessão e, acompanhado dos demais Vereadores, dirigiu-se
ao  Gabinete  do  Prefeito,  voltando  as  10,30  horas,  e  reabrindo  a  Sessão.
Encaminhando a matéria  do Expediente,  o  Presidente  Sugeriu,  que, de 1954 em
diante,  na  feitura  do  orçamento,  fosse  reservada  uma  quantia  minima  de  Cr$
320.000,00 à Câmara, que aplicará segundo a sugestão de cada Vereadores, digo,
Vereador, numa média matemática, isto
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sem  comprometer  a  verba  ordinaria  destinada  as  despezas  do  Legislativo.  Foi
aprovada a sugestão. Assinada na forma Regimental. Posta em discussão, o vereador
Reinaldo  Marckus  esclareceu  que  a  verba  a  ser  distribuida  pela  Câmara,  no
orçamento  de  1955,  é  de  360.000,00  e  não  320.000,00.  Assinada  na  forma
regimental.
Francisco Pereira Rodrigues
Rubens F. Souza
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