
Ata n ° 999
Aos 1° dia do mes de setembro de 1953, as 14 horas, reuniu-se a Camara Municipal
de Taquari, em sessão extraordinária, sob a presidencia do vereador Olavo Gomes
Junqueira  e secretariada por  mim, Rubens F.  Souza.  Aberta  a Sessão,  foi  lida e
aprovada a Ata anterior.  Não houve expediente  a lido  nem oradores ocuparam a
tribuna.  Passando-se à Ordem do Dia,  entrou em discução e votação a  seguinte
matéria: Requerimento n° 44/53, do vereador Astrogildo A. Becker, oficie a Casa ao
Sr. Prefeito [ilegível] a necessidade de ser construída uma proteção as margens de
um poço existente à rua Daltro Filho, em frente à cancha de tenis – aprovado; of. n°
30/53, do Prefeito, sugerindo novos rumos à campanha para a construção de um cais
fluvial, nesta cidade – aprovado. Projeto de lei n° 94/53, do Prefeito, que “abre crédito
especial  e aponta [ilegível]  recurso o produto de operação de crédito”  -  aprovado;
projeto de lei n° 90/53, do Prefeito, que “abre crédito suplementar, reduz e cancela
datações orçamentárias  e  indica  como recurso arrecadação a  maior  –  aprovado;
projeto  de  lei  n°  91/53,  do prefeito  que “abre crédito  especial  e  apresenta  como
recurso a maior – aprovado; projeto de lei n° 89/53, do Prefeito, que “Concede auxílio,
abre crédito  especial  e reduz datação orçamentária  – aprovado;  projeto  de lei  n°
92/53, dos vereadores João Rocha Pereira e Rubens F. Souza que, altera a redação
do art. 1° da lei n° 181, de 31 de outubro de 1952” - aprovado; projeto 
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de lei n° 93/53, do vereador Rubens F. Souza, que “abre um crédito suplementar e
reduz datações orçamentárias”  - aprovado;  of.  n° 33/53, do Prefeito,  solicitando a
aprovação de uma [minuta] de convenio referente ao aeroporto local, que o Ministério
da  Aeronautica  se  propõe  celebrar  com  a  Prefeitura  –  aprovada;  Não  havendo
oradores em explicações pessoais, sr. Presidente encerrou a sessão, às 16 horas.
Para constar, foi lavrada esta ata, que é assinada na forma regimental.
Olavo G. Junqueira
Rubens F. Souza
Reinaldo [ilegível]
Francisco Alfredo Griebeler
João R. Pereira
Julio Francisco da Silva
[fl.140v]


