
Ata n ° 1028
Ao seis dias do mes de outubro de 1953, as 10 horas, Reuniu-se a Câmara Municipal
de Taquari, no salão nobre da Prefeitura, a Sessão foi presidida pelo Vereador Olavo
Gomes Junqueira,  e  secretariada  pelo  Vereador  Rubens Felipe  Souza, contando
ainda com mais a presença dos seguintes senhores Vereador: João Rocha Pereira,
Reinaldo Markus, Francisco Alfredo Griebler  e  Julio  Francisco  da  Silva.  Aberta  a
Sessão foi lida e aprovada a ata da Sessão, passou-se ao exame do expediente que
constou do seguinte: Projeto de lei nº 104/53, que <<Concede anistia fiscal>>, projeto
de resolução nº 103/53,  que <<fixa o  subsidios  e  a  representação  do Projeto>>,
Circular  nº  3  da  Câmara  Palmeira,  Circular  do  Instituto  Pestalozi;  Indicação da
Câmara de Carazinho; Indicação da Câmara Municipal de Ijui, contra a publicação de
literatura  pernisiosa.  Não houve oradores  na hora do expediente.  Passando-se a
Ordem-do-Dia,  foram  aprovados:  Projeto  de  lei  nº  97/53,  que  <<Reajusta  os
vencimentos do Diretor Geral, Consultor Juridico e Subprefeitos>>, de acordo e com
as emendas propostas no parecer exalado pela Comissão Representativa; Projeto de
Lei nº 99/53 que <<Altera o limite maximo de vantagens para a percepção do abono
familiar>>;  Projeto  de lei  nº  100/53 que <<Autoriza  o Poder  Executivo  a  celebrar
contratos,  adquirir  terreno  e  abrir  créditos  especiais,  utilizando  como  recursos o
produto do emprestimo contraido na Caixa Economica Federal do Rio Gran-
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de do Sul.>>; projeto de lei nº 101/53, que <<Altera e cria incidencia do imposto de
Industria e Profiçôes>>; projeto de lei nº 102/53, que <<Revoga o Artigo 4º de lei nº
161 de 9 de outubro de 1.952 e estabelece incidencias para o imposto territorial>>;
Não  houve  oradores,  nem  explicaçôes  pessoais.  As  12  horas  o  Sr.  Presidente
encerrou a Sessão da qual para constar foi  lavrada esta ata que vai assinada na
forma Regimental.
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