
Ata n.º 803 
Aos seis dias do mêz de Janeiro  de mil novecentos e cincoenta e trez,  as  14 horas,
reuniu-se a Câmara Municipal  de Taquari,   a  sessão  foi  presidida pelo  Vereador
Reinaldo Marckus e secretariada pelo vereador Rubens Felipe Souza, contando ainda
com a presença de mais os seguintes Senhores Vereadores: Julio Francisco da Silva,
Olavo Gomes Junqueira, Vitorino Caetano Salvadore e Francisco Alfredo Griebler.
Aberta a Sessão foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não houve expediente a
ser lido. Passando-se a Ordem-do-Dia, foram aprovados: O projeto de Lei nº 65/53,
que “Considera um só terreno, para os efeitos da lei nº 95 de 1º de Fevereiro de 1950,
os de numero 3 e 4, sitos no alto do Cemiterio”; Projeto de lei nº 66/53, que “Consede
prazo  de  graça  aos  que  não  poderão  construir  em  terrenos  adquiridos  da
Municipalidade; O projeto de lei nº 63/52, que “Autoriza os Servidores Municipais a
contrair  emprestimo,  sob  consignação  na  Ciaxa  Economica  federal”;  Os
requerimentos  de  :  Luiza  Lautert  Garcia,  Kiquelina  Junqueira  azevedo,  Celestina
vieira Sarmento, Nadir Arnt Wieblellinge Idalina borba de azevedo; o requerimento
apresentado pelo vereador Olavo Gomes Junqueira e firmado também pelo vereador
Francisco  Alfredo  Griebler;  indicação  da  Câmara  Municipal  de  Passo  Fundo,
solicitando apoio a seu protesto junto o Congresso Nacional e Conselho Nacional de
Petróleo contra a anunciada alta do preço da gazolina; Indicação da Camara Municpal
de Palmeira, soli-
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citando secunde esta casa seu apelo ao Instituto de Previdencia do estado e aos
lideres de Bancadas na assembléia legislativa, pela melhoria das pensões das viuvas
de Funcionarios públicos, Indicação da Câmara de Santo Angelo, solicitando dirija-se
esta  Casa  ao  Serviço  de  Espansão  do  Trigo  solicitando  providências  junto  ao
Governo da República para o emediato escoamento e colocação da atual safra do
Trigo e para defesa dos Triticultores em face às manobras de depresiação que nas
épocas de colheitas quasi sempre se verificam. Não houve oradores em esplicações
pesoais. As 16,30 horas o Sr Presidente encerrou a sessão ,do que para constar foi
lavrada esta ata que vai assinada na forma da Regimetal. 
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