
Ata nº 1.302
Ao primeiro dia do mes de setembro de 1954, reuniu-se as 10 horas, em Sessão
extraordinaria a Câmara Municipal de Taquari, a Sessão foi presidida pelo V. Olavo
Gomes Junqueira e secretariada pelo V. Rubens Felipe Souza, contando ainda coma
presença  de  mais  os  seguintes  senhores  vereadores:  Angelico  Cabanellos,  Julio
Francisco da Silva, Astrogildo Alvez Becher, Francisco Alfredo Griebeler, e Reinaldo
Markus. Aberta a Sessão foi examinado o expediente que constou do seguinte: digo,
o  Sr.  Secretario  faz  a  leitura  do  oficio  nº236/54  em que o  Sr.  Prefeito  acusa  o
recebimento  do oficio  nº 424/54 o  qual encaminhava o requerimento  nº 35/54 do
Vereador Astrogildo Alvez Becher, referente a consertos de estradas do interior;  O
Primeiro orador, do expediente é o Vereador Angelico Cabanellos, que traz seu apoio
as declarações do Sr. Prefeito, constantes do oficio nº 236/54, aproveitan-
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do ainda o ensejo para ressaltar o apoio que seu Partido vem enfrentando à solução
do  problemas  de  estradas,  em  nosso  Município,  por  sua  administração  atual,
recordando a ida a Porto Alegre de uma Comissão de Trabalhistas locais, que, junto
ao Diretor do DAER pleiteou e recebeu a promessa de que Taquari seria contenplada
com uma patrola, na 1º remessa, digo, primeira remessa a chegar a Capital. Segue-o,
na, tribuna, o Vereador  Rubens Felipe Souza, que inicilmente se refre ao recente
falecimento  do  Presidente  Getulio  Vargas,  propondo  fosse  observado,  em  sua
memória, um minuto de silencio;  agradece, depois,  ao Ilustre lider  do P.T.B.,  sua
manifestação em apoio as declarações do Prefeito, constantes do oficio nº 236/54, e,
em  nome  do  Prefeito,  agradece  a  recente  visita  de  membros  proeminentes  do
Trabalismo local, que foram levar à S.S suas congratulações pela chegada a esta
Cidade, do Grupo Diesel de 240 HP, que virá resolver em parte, no momento, nossas
necessidades de energia  eletrica;  traz,  ainda,  ao  conhecimento  do plenario,  que,
apezar de todos os esforços, não será possível ao Executivo, no decorrer deste ano,
conceder,  como pretendia,  o justíssimo reagustamento do funcionalismo municipal,
em fase  da  inexistencia  de  recursos, mas  anuncia,  ser  pensamento  do  Prefeito
conceder um abono de emergencia, num minimo de Cr$ 400,00 mensais, a partir de
primeiro  de julho do  corrente  ano.  Termina a  presentando a  Casa  os  seguintes
projetos de leis: Nº 161/54, que “Dá [ilegível] uma 
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denominações  de  ruas  de  Bom  Retiro  do  Sul;  nº  162/54,  que  “Oficializa  a  2º
Exposição  de  Orquideas  e  dá  outras  providencias;  nº  163/54  que  “Autoriza  o
Executivo a contribuir para a aquisição, pela Escola Normal Regional Pereira Coruja,
de um aparelho Sonoro de projeção, e abrir o necessário crédito especial  até cr$
3.000,00, a primeiro justificação escrita e os outros com justificação oral, o Vereador
Reinaldo Markus apresenta  emenda criando  um paragrafo  único  ao  artigo  1º  do
projeto  de  lei  nº 154/[ilegível].  Passando-se  a  Ordem do Dia,  foram discutidos  e
notados: Projeto de lei nº 148/54 que “Revoga a lei nº 183, de 31 de outubro de 1952”,
com parecer favoravel nº 58/54 do Vereador Rubens F. Souza; - aprovado; Projeto de
lei nº 149/54 que “Autoriza o Excecutivo a ceder, por doação, ao Estado terrenos da
Municipalidade.”  com parecer  favoravel  nº 56/54 do Vereador  Rubens F.  Souza –
aprovado. Requerimento nº 38/54 de Antonio Marques Pereira que requer dispensa de
impostos, com parecer favoravel nº 60/54 do Vereador Rubens F. Souza; - deferido;
Requerimento nº 39/54 de Marciel Paes Fernandes que requer dispensa de impostos
–  deferido  –  com  parecer  favoravel  nº  60/54  do  Vereador  Rubens  F.  Souza;
Requerimento nº 40/54 de Manoel José de Vargas que requer dispensa de impostos –
com parecer  favoravel  do Vereador Rubens Felipe  Souza –  deferido;  Parecer  nº
59/54, pelo, digo do Vereador Rubens F. Souza, pelo arquivamento de uma circular da
A B. M., DE 16-1-54 –
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aprovado;  Projeto  de  lei  nº  157/54,  da  mesa  da  Câmara  que  “Abre  um crédito
suplementar  e  reduz dotações orçamentarias  – encaminhamento  da votação pelo
Vereador  Rubens Felipe Souza – aprovado;  Projeto  de lei  nº 156/54 da Mesa da
Câmara  que  “Abre  um  crédito  especial  e  reduz dotações  orçamentarias  –  com
justificativa  escrita  –  encaminhamento  da  votação  pelo  Vereador  Rubens  Felipe
Souza – aprovado; Projeto de lei nº 160/54 que “Abre um crédito especial e aponta
como recurso arrecadação  a  maior”,  com parecer  favoravel  nº64/54 do Vereador
Rubens  F.  Souza  –  aprovado;  Projeto  de  lei  nº  159/54  que  “Abre  um  crédito
suplementar,  reduz  e  cancela  dotações  orçamentarias  e  indica  como  recurso
arrecadação  a  maior”,  com  parecer  nº  65/54  do  Vereador  Rubens Felipe  Souza
favoravel  a aprovação – aprovado;  Projeto  de lei  nº 145/54 do prefeito  que “Cria
cargo, abre um crédito especial e reduz dotações orçamentárias, - aprovado; Projeto
de lei nº 153/54 do Prefeito que “Autoriza o Executivo a ceder, por doação, a Escola
Norma Regional “Pereira Coruja”, um terreno, para com o respectivo produto, afim de
custear uma escurção de estudos da primeira turma de formandas da aludida Escola”.
com  parecer  nº  61/54  do  Vereador  Rubens  F.  Souza favoravel  a  aprovação  –
aprovado; Projeto de lei nº 155/54 do Prefeito que “Autoriza ao Poder executivo, a seu
critério,  a  prorrogar  o  prazo de anistia  fiscal  concedida até  30 de  setembro e  a
prorogar o prazo de anistia fiscal concedida até 30 de setembro 
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e a prorrogar os impostos e taxas relativo ao 2º semestre”. com parecer favoravel nº
62/54 do  Vereador  Rubens F.  Souza –  aprovado;  As  12 horas  o  Sr.  Presidente
encerrou a Sessão da qual para constar foi  lavrada esta ata que vai assinada na
forma regimental.ressalvo a entre linha “para”, e o corte de 2 palavras na mesma
linha. Assinada na forma regimental.
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