
Ata nº 1.603
Aos  vinte  e  dois  dias  do  mês  de  agosto  de  1955,  10  horas,  reuniu-se
extraordinariamente a Câmara Municipal a Sessão foi presidida pelo Ver. Rubens F.
Souza e secretariada pelo Ver. João Rocha Pereira.  Presentes mais os seguintes
vereadores:  Pery Saraiva, Pedro Reinaldo Schäffer  e Emílio W. Polonio.  Aberta a
Sessão foi examinado o expediente que constou do seguinte: Projeto de lei n° 223/55
do Ver. Pery Saraiva. Ambos sustentados pelo autor. Foi aprovado o requerimento
verbal do Ver. João Rocha Pereira, para que fique em, digo, nos anais da Câmara a
cópia  da ata  de inauguração de uma placa  de bronze  em homenagem a Alvaro
Haubert, que foi aprovado. Passando-se à Ordem do Dia foi aprovado em regime de
urgência requerido pelo vereador Pery Saraiva, o projeto de lei n° 224/55 que “Altera a
Lei  n° 310 de 28 de junho de 1955 em seu artigo  1°”.  Não houve oradores  em
explicações pessoais. As 12 horas o sr. Presidente encerrou a sessão, convocando
outra para as 14 horas, da qual para constar foi lavrada esta ata que vai assinada na
forma regimental. Em tempo, na Ordem do Dia, forma ainda aprovado: Indicação n°
21/55 da Câmara Municipal de Itabira, com parecer favorável n° 21/55 do Ver. Emílio
Waldemar Polonio. Projeto de Lei n° 217/55 do Ver. Pery Saraiva que “Altera o artigo
6° da lei n° 209, de 7 de Julho de 1953; Requerimento n°
[fl.194]
13/55 de Otávio  Silva Padilha,  que reque isenção de impostos;  Projeto  de Lei  n°
218/55  do  Prefeito  que  “Autoriza  o  Poder  Executivo  a  assinar  com o  Estado o
convênio para a Execução das obras de abastecimento dágua da cidade – aprovado
em regime de urgência.  Requerimento  n° 14/55 [Olíbio]  Ubatuba de Oliveira  que
requer comprar, de terreno do Município, com parecer favorável n° 25/55, aprovado.
Passando a presidência a seu substituto legal o sr. Presidente requer seja incluido
nos anais da Câmara, o artigo publicado pelo Ver. Francisco Pereira Rodrigues, no
Correio  do Povo do dia  24 de julho  de 1955.  Assinado na forma regimental.  Em
tempo, o parecer  n°  25/55 é de autoria  do Ver.  Pery  Saraiva  assinado na forma
regimental.
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