
Ata nº 1.278
Aos tres dias do mes de agosto de 1954, as 10 horas reuniu-se a Câmara Municipal
de Taquari, em sessão ordinaria, a Sessão foi presidida palo Vereador Olavo Gomes
Junqueira e secretariado palo Vereador Rubens Felipe Souza e secretariada, digo
contando  ainda  com  a  presença de  mais  os  seguintes  vereadores:  João  Rocha
Pereira,  Julio  F.  Silva,  Astrogildo  A.  Becher,  Francisco  A.  Gribeler  e  Reinaldo
Marchus; Aberta a Sessão foi lida e aprovada a ata da sessão anterior, passou-se ao
exame do expediente que constou do seguinte: Projeto de lei nº 151/54 do Vereador
João Rocha Pereira; Circular n° 217/54 do D.P.M. 
[fl.38]
Convite para a II Exposição Agro-Pecuária do Alto Taquari, a realizar-se na cidade de
estrela nos dias 24, 25 e 26 de setembro proximo; Circular nº 215/54 da Câmara de
Gangussú, comunicando a eleição da mesa; Telegrama nº 223/54 de Lourival Fontes
Secretario da Presidencia, Oficio nº 222/54 do I. A. P. M. acuzando o recebimento do
oficio nº 328/54; Circular nº 216/54 da Associação Gaucha de Municipios 'solicitando
apoio a “Operação Muncipios” Oficio nº 224/54 do I. A. P. I.'. em resposta ao oficio nº
32/54;  Requerimento  nº 35/54  do  Vereador  Astrogildo  Becher,  sobre reparos  das
estradas do 4º distrito.  Com a palavra, o  vereador  Rubens Souza agra,  digo, se
congratula com seu colega Astrogildo Alvez Becher pelo interesse demonstrado pela
situação  das  estradas  do  4º  distrito.  Declara  que  tem  sido  sua  preocupação
dominante assegurar, ao sempre anteriormente esquecido Tabai,  maiores atrações
das administrações. Eis porque recebe com satisfação e se associa ao requerimento
do seu ilustre colega. Mas, por justiça, deve declarar que também a administração
Nardi Alvim, nem empregando seus melhores esforsos com relação as estradas de
Tabai. Declara o orador “O tempo entretanto, tem sido o pior possivel – um aos mais
chuvosos mesmo do últimos anos. Podem estar  certos entretanto,  os colegas e o
povo de Tabai, que em melhorando o tempo voltarão as estradas ao estado em que
estavam,  há  pouco,  quando  desta  tribuna coloquei  a  administração  de  Batismo
Ferreira de Souza, 
[fl.39]
por ter  dotado Tabai  de estradas  elogiosas,  digo, elogiaveis,  como nunca asteve
aquele distrito. Não houve matéria em Ordem do Dia
As 12 horas o Sr Presidente encerrou a Sessão da qual para constar foi lavrada esta
ata que vai assinada na forma regimental.
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