
Ata n ° 1181
Aos seis  dias do  mês  de abril,  as  10 horas,  reuniu-se ordinariamente  a  Câmara
Municipal.  A  sessão  foi  presidida  pelo  Vereador  Olavo  Gomes  Junqueira  e
Secretariada pelo Vereador Rubens Felipe Souza, contando ainda com a presença de
mais  os  seguintes  senhores  vereadores:  João  Rocha  Pereira,  Astrogildo,  digo,
Francisco Alfredo Griebeler,  Pedro  Antonio  da  Silva,  José  Luiz  Gerhardt  e  Julio
Francisco da Silva.  Aberta  a Sessão, foi  examinado o expediente que constou do
seguinte:  Oficio n° 23/54 do Sr. Prefeito, encaminhando o projeto de lei n° 132/54,
bem como as exposições n°s 41 e 42/54; requerimento n° 22/54 do Vereador José
Luiz Gerhardt,  requerendo informações  do Executivo;  projeto  de lei  n° 133/54 do
Vereador José Luiz Gerhardt, requerimento n° 23/54 do Vereador José Luiz Gerhardt,
solicitando  informações  do Executivo;  Ofício  n°  102/54,  do  Presidente  do  Centro
Municipal de Estudos e Defesa da Economia Nacional; proposição n° 8/54 da Câmara
Municipal de Cruz Alta; proposição n° 9/54 da Cãmara de Cruz Alta; requerimento n°
20/54 do Vereador Pedro Antônio da Silva; requerimento de Olmerindo Jose dos Reis,
n° 17/54; ofício n° 24/54 do Prefeito, encaminhando a expo-
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sição n° 43/54 e o projeto de lei n° 134/54. Com a palavra o Vereador Rubens Felipe
Souza traz ao conhecimento da Casa o último aumento do preço do Pão refere-se ao
último protesto da Câmara junto a C.O.M.A.P. pela sua inercia face aos constantes e
inexplicáveis aumentos dos preços dos generos de primeira necessidade, quando, em
resposta recebemos do sr. Prefeito a notícia de que se achava em reestruturação o
orgão local controlador dos preços. Aliás, segundo afirma, o jornal local publicou a
nova constituição da C.O.M.A.P.,  pelo que alguns otimistas  sentiram renascer  as
esperanças de que a nova Comissão tivesse qualquer atitude que, pelo menos lhe
justificasse a existência.  Entretanto,  em face do citado aumento do pão, sugere a
Casa que seja oficiado ao Sr. Prefeito solicitando informação sobre se, de fato, houve
restruturação da  C.O.M.A.P., ou se, apenas, se trata de noticia inveridica, destinada
a fazer blaque com o sifrimento da bolca popular. Passando-se a Ordem do Dia foram
aprovados  os  seguintes  requerimentos  n°  12/54,  de  Manoel  Antonio  Marques,
requerendo cancelamento de divida ativa, bem como isenção do pagamento da taxa
de [rodagio];  requerimento n° 13/54, de josé Joaquim Ferreira da Silva, requerendo
perdão  de  dívida  e  isenção  de  impostos.  Não  houve  oradores  em  explicações
pessoais. As 12 horas o Sr. Presidente encerrou a Sessão da qual para constar foi
lavrada esta ata que vai
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assinada na forma Regimental.
[ilegível]
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