
Ata n.º 609
Comissão Representativa
Aos quinze dias do mês de janeiro de mil novecentos e cincoenta e dois, as dez
horas, na sala das sessões da Câmara, reuniu-se a Comissão Representativa, em
reunião ordinaria, compareceram os seguintes vereadores: Olavo Gomes Junqueira,
Rubens Francisco, digo Felipe Souza e Francisco Pereira Rodrigues. Aberta a sessão
lidas e aprovadas as atas anteriores passou o Snr. secretario a fazer a leitura do
expediente, que constou de diversas circulares de Camaras Municipais comunicando
a constituição de suas Mesas. Destacou-se, a circular 2/52, da Camara Municipal de
Rosario do Sul, apresentando 
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indicação  no sentido  de que, a  Casa se  manifeste  ao Congresso  Nacional,  pela
regeição do veto presidencial oferecido a resolução do Congresso, de numero vinte e
trez  cincoenta  e  um.  A  referida  circular  não  vinha  acompanhada  da  respectiva
indicação.
A  Banca  Trabalhista,  por  intermedio  do  vereador  Francisco  Pereira  Rodrigues,
apresentou  a  seguinte  declaração:  Relativamente  a  indicação  do  Snr.  Vereador
Prudencio Franklin dos Reis sobre a estrada “Glória – Possas” e sôbre o presídio, a
Bancada do P.T.B. informa que já no dia 4 do corrente, os Exmos. Snr. prefeito Alvaro
Haubert  sub-prefeito  José Gomes Cabanelos e o Dr.  Engenheiro  do D.A.E.R.;  na
residencia de Lajeado estudaram e encaminharam o caso da estrada, no local da
Ponte sobre o arroio Gloria. Ainda na mesma data o Snr. prefeito Alvaro Hauberte e o
sub-prefeito Cabanelos mantiveram longa e proveitosa conferencia com o prefeito de
Estrela. Tambem sobre o presídio, o Snr. prefeito, dia 3, entrou em contacto com o
Governo do Estado.
Quanto a estrada Gloria-  Passos, a Bancada Trabalhista que que externar, aqui a sua
estranheza face a indicação do Snr. vereador Prudencio dos Reis , visto como, trez ou
quatro anos atraz, moradores do 2.º Dis-
[fl.10v]
trito,  por  intermedio  do Snr.  José  Cabanelos  entregaram ao Snr. Prudencio  uma
petição solicitando a construção daquela rodovia e se prontificando até a fornecer
gratuitamente e diretamente, no propio leito da estrada todo o cascalho necessario á
sua solidez, mas essa petição nos logrou alcancar nem siquer uma simples resposta
quanto mais o acusado estudo que merecia. Sala da Sessões, 15 de Janeiro de 1952
(as.) Francisco Pereira Rodrigues. As onze hora o Snr. Presidente enserrou a sessão,
secretariada pelo vereador Rubens Felipe Souza, que assina a presente ata com o
presidente.
Rubens F. Souza
Olavo G. Junqueira
Francisco Pereira Rodrigues
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