
Ata nº 1.676
Aos vinte e um dias do mês de novembro de 1955. As 14 horas, reuniu-se a Câmara
Municipal em Sessão extraodinária. A Sessão foi presidida pelo Ver. Rubens F. Souza
e secretariada pelo ver. João R. Pereira, contando ainda com a presença de mais os
seguintes senhores vereadores. Olavo Gomes Junqueira, Ramiro Pereira da Costa e
o  suplente  senhor  Manoel  Braulino  de  Souza.  Aberta  a  sessão,  lida,  discutida  e
aprovada a ata anterior passou-se ao exame do seguinte: Requerimento n° 46/55 de
Emílio W. Polonio com parecer favorável n° 74/55; Projeto de lei n° 233/55 da Mesa
da Câmara. Passando-se a Ordem do Dia foram discutidos: projeto de lei n° 233/55 da
Mesa  da  Câmara  que  “Concede  auxílio,  abre  crédito  especial  e  reduz  datação
orçamentária  –  aprovado;  Requerimento  n°  46/55  com parecer  favoravel  do  Ver.
Olavo  G.  Junqueira,  n°  74/55  –  aprovado.  O  ver.  João  Rocha  Pereira  faz  um
requerimento verbal, para que seja aprovado um voto de louvor e congratulação aos
generais Lott e General Flores da Cunha, pela sua atitude no recente movimento de
retorno a legalidade, submetido a votação foi aprovado por unanimidade. Entrando em
discussão o  Projeto  de  lei  Orçamentária,  falou  o  Ver.  Olavo  Gomes  Junqueira
adiantando  que  apresentará  uma  emenda,  vizando conceder  um  auxílio  de  Cr$
20.000,00, a Escola Evangélica de Paverama
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pagaveis em 2 prestações anuais de Cr$ 10.000, digo Cr$ 10.000,00. Passando a
presidencia a seu substituto de lei,  digo substituto  legal  o  ver.  Rubens F.  Souza,
volata a insistir na criação de datações de auxílio a Escola Evangélica de Paverama,
respectivamente nas importâncias de Cr$ 10.000,00 e Cr$ 6.000,00. As 17 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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