
Ata nº 1.667
Aos  nove  dias  do  mês  de  novembro  de  1955,  as  10  h.  reuniu-se  em  sessão
extraordinariamente a Câmara Municipal, a Sessão foi presidida pelo ver. Rubens F.
Souza e secretariada pelo ver. João R. Pereira comtando ainda com a presença de
mais os seguintes senhores vereadores: Plavo Gomes Junqueira, Reinaldo Markus,
Ramiro Pereira da Costa, Emílio W. Polonio. Aberta a sessão, lida a anterior ata, pede
a palavra o vereador João R. Pereira para, com referência a ata anterior, declarar
que, em seu requerimento verbal, veresando sobre a área de 1.200Ha, faltou ressaltar
que a reserva de uma parte para distribuição entre colonos estrangeiros visava criar
mais incentivo  de produção. Passou-se ao exame do expediente  que constou do
seguinte: Requerimento n° 46/55 de Emílio W. Polonio. Passando-se a Ordem do Dia
foram discutidos  e  votados  o  seguinte:  requerimento  n°  44/55  da  Comunidade
Evangélica de Cristo, com parecer n° 73/55 do Ver. Olavo Gomes Junqueira – Adiada
a votação; requerimento n° 37/55 de Reinaldo Adamante, com parecer n° 72/55 do
ver. João R. Pereira – pedido de vista do ver.  Olavo Gomes Junqueira o que foi
aprovado. Indicação n° 35/55 da Assoco, digo, Federação do Comércio Varejista do
Estado do Rio Grande do Sul, com parecer n° 63/55 do ver. Olavo Gomes Junqueira –
Aprovado; Projeto de lei n° 228/55 do Prefeito,  com oarecer favorável n° 58/55 de
João R. Pereira – aprovado; Requerimento n° 33/55 da Associação Rural com parecer
n° 56/55 do ver. Ramiro P. da Costa. Apresentado o projeto de lei n° 231/55 . ambos
aprova-
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dos; Requerimento n° 41/55 de Alexandre Alves da Rosa com parecer favorável n°
61/55 de Emílio W. Polonio – aprovado; Requerimento n° 43/55 de Alvaro Cardozo de
Moura, com parecer n° 62/55 de Olavo G. Junqueira – Aprovado; Requerimento n°
22/55  de  Sulferino  José  dos  Reis,  com parecer  n°  71/55  de  João  R.  Pereira  –
Regeitado; Requerimeno n° 42/55 de Reinaldo Poercht, com parecer n° 70/55 de João
R.  Pereira  –  Aprovado;  Requerimento  n°  40/55 de Pedro Machado,  com parecer
favorável n° 66/55 de olavo Gomes Junqueira; - aprovado; Requerimento n° 35/55 de
Maria Ricarda de Souza, com parecer n° 67/55 de Ramiro P. da Costa – aprovado;
Requerimento n° 39/55 Castorina Garcia da Costa – com parecer n° 68/55 de Ramiro
Pereira da Costa – aprovado; Requerimento n° 38/55 de Antonio Pereira Brandão;
com parecer n° 67/55 de João R. Pereira – aprovado; Projeto de lei n° 223/55 de Pery
Saraiva  com parecer  n°  65/55  de Olavo  G.  Junqueira  regeitado  o  projeto  de lei;
Ocupando a  tribuna João Rocha Pereira  favorável  a  aprovação da proposição n°
35/55, e contra a aprovação do projeto de lei n/ 223/55. O ver. Ramiro P. da Costa
manifestou-se contrário  a  aprovação do projeto  de lei  n°  223/55, e  manifestou-se
também contra  ao requerimento  n°  22/55.  O ver.  Emílio  W. Polonio  manifesta-se
contra o requerimento n° 22/55. O vereador Olavo Gomes Junqueira ocupou a tribuna
para pedir  vistas do requerimento n° 37/55 bem como do parecer n° 72/55. As 17
horas
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o Sr. Presidente encerrou a sessão da qual para constar foi lavrada esta ata que vai
assinada na forma regimental.
Rubens F. Souza 
João R. Pereira
Olavo Gomes Junqueira
Ramiro Pereira da Costa
Manoel Braulino de Souza
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