
Ata nº 1.279
Aos treze dias do mes de agosto de 1954, as 14 horas, reuniu-se a Câmara Municipal,
A  Sessão  foi  presidida  palo  Vereador  Rubens,  digo,  Olavo  Gomes  Junqueira  e
Secretariada  pelo  Vereador  Rubens  Felipe  Souza,  Aberta  a  Sessão  foi  lida  e
aprovada a ata da Sessão anterior. Passou-se ao exame do expediente que constou
do seguinte: proposição nº 29/54 do Vereador Rubens Felipe Souza pela aprovação
de moçaões de aplausos à Comissão Central da 1º Festa Nacional da Laranja pelos
esforços dispendidos para o  brilhantismo desse certame, e  ao  sub-prefeito  do 1º
distrito,  sr. Rivaldo Azambuja Guimarães,  pelo seu elogiavel,  exaustivo e eficiente
trabalho, na adaptação e ornamentação do local  em que se realizou a Exposição
Agro-Industrial da 1º Festa Nacional da Laranja. Passando-se a Ordem do Dia foram
discutidos: Requerimento nº 
[fl.40]
35/54 do Vereador Astrogildo Alves Becher para que sejam tomadas providencias no
sentido de reparos de Estradas; - aprovado; Parecer nº 51/54 do Vereador Astrogildo
A. Becher, contrario a aprovação do projeto de lei nº 145/54 – o Vereador Rubens
Felipe Souza,  requer vistas  do processo  e  consequente  adiamento  de votação  –
aprovado. Projeto de lei nº 150/54 do Prefeito que “Autoriza o Excecutivo a adquirir
um predio, abre o respectivo crédito especial e indica como recurso parte do saldo
disponível  do  exercicio  de  1953”  com  parecer  favorável  nº  50/54  do  Vereador
Reinaldo Markus – aprovado; Projeto de Lei nº 147/54, do Prefeito que “Autoriza o
Poder  Executivo  a receber  por  doação um terreno para  construção de um grupo
Escolar” - com parecer nº 52/54 do Vereador Julio Franciscco da Silva, favoravel a
aprovação com emenda – aprovado com a emenda constante do parecer; Projeto de
lei nº 146/54 que “Abre um crédito especial, reduz e cancela dotações orçamentais e
indica como recurso o saldo do exercicio de 1953”, do Prefeito; com parecer favoravel
nº  48/54  do  Vereador  João  Rocha  Pereira-  aprovado;  Proposição  nº  29/54  do
Vereador  Rubens Felipe Souza, que propõe moções de aplusos – aprovado;  Não
houve oradores em explicações pessoais. As 17 horas o Sr. Presidente encerrou a
Sessão da qual para constar foi lavrada esta 
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ata que vai assinada na forma regimental.
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