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regime de urgência foi aprovado o projeto de lei: Abre credito especial,
reduz dotação orçamentária e manda assinalar a fundação da Escola
Normal Regional Pereira Coruja. Original, manuscrito.
079 Ata nº 675 de 22.05.1952 Extraordinária............................................................37v
Reuniu-se extraordinariamente a Comissão Representativa, com a
finalidade especial de ser aprovado os acontecimentos relativos a
Resolução nº 280. Original, manuscrito.

080 Ata nº 676 de 23.05.1952 Extraordinária............................................................37v
Reuniu-se extraordinariamente a Comissão Representativa da Câmara,
com a finalidade especial de aguardar a postura os acontecimentos
relativos a Resolução nº 280. Original, manuscrito.
081 Ata nº 677 de 23.05.1952 Extraordinária.............................................................38
Reuniu-se extraordinariamente a Comissão Representativa, com a
finalidade especial de aguardar a postura, os acontecimentos relacionados
a Resolução nº 280. Original, manuscrito.
082 Ata nº 678 de 24.05.1952 Extraordinária.............................................................38
Reuniu-se extraordinariamente a Comissão Representativa com a
finalidade especial de aguardar os acontecimentos, relacionados com a
Resolução nº 280. Do expediente: telegrama da Comunidade de Estrela.
Original, manuscrito.
083 Ata nº 679 de 24.05.1952...................................................................................38v
Reuniu-se a Comissão Representativa com o fim de preparar o expediente,
para a sessão extraordinária. Original, manuscrito.
084 Ata nº 680 de 24.05.1952 Extraordinária............................................................38v
Reuniu-se extraordinariamente a Comissão Municipal para examinar o teor
do telegrama a que atende a ata 278. Ordem do Dia, falou o vereador
Francisco Pereira Rodrigues, sobre a Resolução nº 280. Falou o vereador
Julio Francisco da Silva sobre o telegrama aferido. Original, manuscrito.
085 Ata nº 681 de 26.05.1952....................................................................................39
Reuniu-se a Comissão Permanente da Câmara com o fim especial de
aguardar os acontecimentos relativo a execução da Resolução n.º 280.
Decidida a demissão do sr. auxiliar da Secretaria. Original, manuscrito.
086 Ata nº 682 de 26.05.1952....................................................................................39
Reuniu-se a Comissão Representativa da Câmara com o fim especial de
aguardar os acontecimentos relativo a execução da Resolução nº 280.
Original, manuscrito.
087 Ata nº 683 de 27.05.1952..............................................................................39,39v
Reuniu-se a Comissão Representativa com o fim especial de aguardar os
andamentos relativo a execução da Resolução nº 280. Original,
manuscrito.
088 Ata nº 684 de 27.05.1952...................................................................................39v
Reuniu-se a Comissão Representativa com o fim especial de aguardar os
andamentos relativo a execução da Resolução nº 280. Original, manuscrito.
089 Ata nº 685 de 28.05.1952...................................................................................39v
Reuniu-se a Comissão Representativa com o fim especial de aguardar os
andamentos relativo a execução da Resolução nº 280. Original,
manuscrito.

090 Ata nº 686 de 28.05.1952..................................................................................39v
Reuniu-se a Comissão Representativa com o fim especial de aguardar os
andamentos relativo a execução da Resolução nº 280. Original,
manuscrito.
091 Ata nº 687 de 29.05.1952..............................................................................39v,40
Ata n.º 287, digo, 687
Reuniu-se a Comissão Representativa com o fim especial de aguardar os
andamentos relativo a execução da Resolução nº 280. Original,
manuscrito.
092 Ata nº 687 de 29051952......................................................................................40
Reuniu-se a Comissão Representativa com o fim especial de aguardar os
andamentos relativo a execução da Resolução nº 280. Original,
manuscrito.
093 Ata nº 688 de 30.05.1952....................................................................................40
Reuniu-se a Comissão Representativa com o fim especial de aguardar os
andamentos relativo a execução da Resolução nº 280. Original,
manuscrito.
094 Ata nº 689 de 30.05.1952..............................................................................40,40v
Reuniu-se a Comissão Representativa com o fim especial de aguardar os
andamentos relativo a execução da Resolução nº 280. Original,
manuscrito.
095 Ata nº 690 de 30.05.1952..................................................................................40v
Reuniu-se a Comissão Representativa com o fim especial de aguardar o
andamento relativo a execução da Resolução nº 280. Original, manuscrito.
096 Ata nº 691 de 30.05.1952..................................................................................40v
Reuniu-se a Comissão Representativa com o fim especial de aguardar o
andamento relativo a execução da Resolução nº 280. Original, manuscrito.
097 Ata nº 692 de 02.06.1952 Extraordinária.......................................................40v,41
Reuniu-se extraordinariamente, a Comissão Representativa da Câmara
com a finalidade de propor o expediente, para o início do período de
sessões ordinárias da Câmara. Original, manuscrito.
098 Ata nº 693 de 03.06.1952....................................................................................41
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.
099 Ata nº 694 de 03.06.1952....................................................................................41
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.
100 Ata nº 695 de 04.06.1952....................................................................................41
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.
101 Ata nº 696 de 04.06.1952.............................................................................41v,42
Lidos o expediente: fonograma do Snr. Egidio Michaelsem, Secretário do
Interior e Justiça; Projeto de Lei do Executivo, pedindo autorização para
contratar um advogado; Pelo vereador Francisco Pereira Rodrigues foi

apresentado um esquema para dissenção pacifica do caso de limite com
Estrela. Ordem do dia, foram aprovados o esquema e o projeto de Lei
acima referidos. Original, manuscrito.
102 Ata nº 697 de 05.06.1952....................................................................................42
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.
103 Ata nº 698 de 05.06.1952..............................................................................42,42v
Exame do expediente: oficio nº 15/52 do Sr. Prefeito Municipal enviando o
projeto de lei que prorroga o prazo para o pagamento, sem multas, de
diversos tributos. Não houve oradores na hora das explicações pessoais.
Original, manuscrito.
104 Ata nº 699 de 06.06.1952..................................................................................42v
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.
105 Ata nº 700 de 10.06.1952....................................................................................43
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.
106 Ata nº 701 de 10.06.1952....................................................................................43
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.
107 Ata nº 702 de 11.06.1952..............................................................................43,43v
Exame do expediente: Telegrama do Sr. Presidente da Câmara de
Vereadores de Caí; circular nº 1/52, da Câmara de Santo Angelo, com
proposição; Oficio Circular nº 197/52, da Câmara de Montenegro; Oficio
Circular nº 6, da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Original,
manuscrito.
108 Ata nº 703 de 11.06.1952....................................................................................44
Exame do expediente: projeto de reforma á Lei Orgânica. Ordem do Dia:
projeto de reforma do Regimento Interno. Foi discutido o caso relacionado
com o presidente desta Casa. Original, manuscrito.
109 Ata nº 704 de 11.06.1952 Extraordinária.......................................................44v,45
Exame do expediente: requerimento da bancada do Partido Libertador.
Ordem do Dia: requerida votação secreta do projeto de reforma da Lei
Orgânica. Feita votação do projeto da Lei Orgânica. Requerida votação
secreta do projeto de reforma do Regimento Interno. Feita a votação do
projeto de reforma do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente suspendeu a sessão para ser lavrada esta ata. A sessão foi
reiniciada para o fim especial de ler, discutir e votar esta ata. Original,
manuscrito.
110 Ata nº 705 de 12.06.1952.............................................................................45v,46
Exame do expediente: o vereador Francisco Pereira Rodrigues apresentou
um projeto de Lei oficializando a Festa da Laranja e dando outras
providencias sobre o assunto. O Snr. vereador Reinaldo Markus
apresentou a comunicação de renuncia do Vice-presidente desta Câmara.
Foi requerido a indenização das despesas de transporte dos vereadores
convocados extraordinariamente quando não existirem meios normais de
transporte. Ordem do Dia: votação secreta da renuncia apresentada. Na

forma Regimental, foi procedida a eleição para o preenchimento dessa
vaga da Mesa; Votados os projetos de reforma da Lei Orgânica e do
Regimento Interno desta Câmara. Original, manuscrito.
111 Ata nº 706 de 12.06.1952.........................................................................46,46v,47
Exame do expediente: fonograma do vereador Olavo Gomes Junqueira
solicitando 30 dias de licença. Ordem do Dia: 30 dias de licença ao
vereador Olavo Gomes Junqueira; projeto de reforma da Lei Orgânica;
nomeação do vereador Francisco Pereira Rodrigues para relator da
Tomada de Contas de 1951; nomeação de comissão com o fim de irem, dia
13 do corrente, a Porto Alegre, tratar de assuntos do município; resolução
estabelecendo um período extraordinário de recesso no presente período
Legislativo, adiada para a votação do projeto de reforma do Regimento
adiado requerimento do vereador Reinaldo Markus versando sobre
despesas de vereadores convocados para sessões extraordinárias. Nas
explicações pessoais, falou o sr. vereador Rubens Felipe Souza. Original,
manuscrito.
112 Ata nº 707 de 30.06.1952........................................................................47,47v,48,
48v,49
Exame do expediente: Fonogramas e telegramas de diversas autoridades
com agradecimentos e escusas por não poderem comparecer às
festividades do dia 29; o Vereador Francisco Pereira Rodrigues, apresenta
os projetos-de-lei: Decreta feriado municipal. Projeto-de-lei-Estabelece
isenção de tributos. Esses projetos tomaram os números 19/52 e 20/52
respectivamente. Projeto-de-lei número 18/52, Oficializa a Festa da Laranja
e dá outras providências. Do expediente constou ofício Sr. Olavo Gomes
Junqueira. Original, manuscrito.
113 Ata nº 708 de 30.06.1952 Extraordinária.......................................................49,49v
Passou-se ao exame do expediente que careceu de importância. O
Vereador Francisco Pereira Rodrigues apresentou à Mesa requerimentos
verbais: solicitando se telegrafasse aos líderes de bancadas da Assemblea
Legislativa; requerendo voto de pesar pelo falecimento do Sr. Pedro K.
Rener; solicitando se oficie ao D.H.E.R. ; Ordem do Dia, discussão dos
requerimentos acima referidos. Examinando o requerimento de Custodio
José Ribeiro; Discussão dos projetos-de-lei nºs 19/52 e 20/52, foram
ambos aprovados. Original, manuscrito.
114 Ata nº 709 de 01.07.1952....................................................................................50
Reuniu-se a Comissão Representativa, passou-se ao exame do expediente
que careceu de importância. Não havendo matéria em Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
115 Ata nº 710 de 02.07.1952....................................................................................50
Reuniu-se a Comissão Representativa, passou-se ao exame do expediente
de importância. Não havendo matéria em Ordem do Dia. Original,
manuscrito.
116 Ata nº 711 de 03.07.1952..............................................................................50,50v
Reuniu-se a Comissão Representativa, passou-se ao exame do expediente
que careceu de importância. Não havendo matéria em Ordem do Dia.

Original, manuscrito.
117 Ata nº 712 de 08.07.1952..................................................................................50v
Reuniu-se a Comissão Representativa, passou-se ao exame do
expediente. Não havendo matéria em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
118 Ata nº 713 de 09.07.1952..................................................................................50v
Reuniu-se a Comissão Representativa, passou-se ao exame do
expediente. Não havendo matéria em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
119 Ata nº 714 de 10.07.1952..............................................................................50v,51
Reuniu-se a Comissão Representativa, passou-se ao exame do
expediente. Não havendo matéria em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
120 Ata nº 715 de 15.07.1952....................................................................................51
Reuniu-se a Comissão Representativa, passou ao exame do expediente.
Não havendo matéria em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
121 Ata nº 716 de 16.07.1952....................................................................................51
Reuniu-se a Comissão Representativa, passou-se ao exame do
expediente. Não havendo matéria em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
122 Ata nº 717 de 17.07.1952....................................................................................51
Reuniu-se a Comissão Representativa, passou-se ao exame do
expediente. Não havendo matéria em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
123 Ata nº 718 de 21.07.1952 Extraordinário............................................................51v
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.
124 Ata nº 719 de 21.07.1952 Extraordinária.......................................................51v,52
Examinado o expediente. Não houve oradores. Ordem do Dia: oficio da
Câmara de Santa Maria com solicitação; oficio da Câmara de Montenegro
com referencia a construção da rodovia que dá acesso a ponte sobre o rio
Caí; indicação da Câmara Municipal de Rio Grande em referencia ao limite
estabelecido pelo Instituto Previdência do Estado; requerimento da Câmara
de Rio Grande para que a Casa se dirija a Câmara Federal; projetos de lei
n.os 19/52 e 20/52; requerimento do Vereador Raimundo Bergmann. Foi
designada uma Comissão para representarem a Câmara as festividades do
Dia do Colono, em Paverama. Original, manuscrito.
125 Ata nº 720 de 22.07.1952 Extraordinária.................................................52,52v,53,
53v,54
Examinado o expediente que careceu de importância. O Vereador Francisco Pereira
Rodrigues apresentou os seguintes Projetos de lei:Numero vinte e um (21/52) Cria a
Quinzena de Arte e Cultura. Projeto de Lei numero vinte e dois de mil novecentos e
cinqüenta e dois, (22/52.) Modifica a Lei nº 43, de 28 de dezembro de 1948 e dá
outras providências. Projeto de Lei nº 23/52. - Concede auxilio e subvenção e dá
outros providências. Projeto de Lei nº 24/52. - Oficializa a Primeira Exposição de
Orquídeas e dá outras providências. O Vereador Francisco Pereira Rodrigues
requereu a revisão do Código de Posturas; Ordem do Dia: projetos de Lei 19/52 e
20/52. Original, manuscrito.

126 Ata nº 721 de 22.07.1952 Extraordinária.......................................................54,54v
Examinado o expediente que carecia de importância. Ordem do Dia:
projetos de Lei nos 21/52, 22/52, 23/52 e 24/52; projeto de Lei do Sr.
Prefeito Municipal prorrogando o prazo para revisão da Divida Ativa.
Solicitada ao Sr. Prefeito informação sobre o requerimento encaminhado a
esta Câmara. Original, manuscrito.
127 Ata nº 722 de 23.07.1952.......................................................................54v,55,55v
O Vereador Francisco Pereira Rodrigues requer urgência para votação de
dois requerimentos, um encaminhando pedido de informações ao
Executivo, outro, solicitando que a Câmara tomasse como projeto o
anteprojeto de Estatutos dos Funcionários Públicos civis do Município,
elaborado pelo D.[P].M. Ao examinar-se a ata da sessão anterior,
constatou-se que dela foram omitidas as Comissões criadas na Sessão:
Comissão Especial para exame do projeto de reforma do Código de
Posturas; Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas;
Comissão de Constituição e Justiça; Ordem do Dia: requerimentos
apresentados pelo Vereador Francisco Pereira Rodrigues; O Sr. Presidente
designou, para integrar a Comissão do Estatuto o autor do requerimento,
Vereador Julio Francisco da Silva; projetos de Lei nos 21/52, 22/52, 23/52 e
24/52, de autoria do Vereador Francisco Pereira Rodrigues; indicação da
Câmara de Santiago, pela extinção do artigo 7º da Lei Federal nº 302, de
13 de Julho de 1948; Indicação da Câmara de Vereadores de Jaguarí
solicitando si manifeste esta Câmara pela aprovação da emenda
Parlamentarista. Original, manuscrito.
128 Ata nº 723 de 23.07.1952 Extraordinária................................................55v,56,56v
Do expediente constava: oficio da Comissão Executiva do segundo
Congresso Nacional dos Municípios Brasileiros, oficio do Executivo
encaminhando projeto de Lei, número 24/52 que considera de utilidade
pública o Hospital de Caridade Santana, de Bom Retiro do Sul, e a
Sociedade São Vicente de Paula de Taquarí. Ordem do Dia: requerimento
do Vereador Reinaldo Markus; projetos de Lei nos 21/52, 22/52, 23/52 e
24/52. Original, manuscrito.
129 Ata nº 724 de 24.07.1952....................................................................................57
Passou-se ao exame do expediente. Não houve matéria em Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
130 Ata nº 725 de 28.07.1952 Extraordinária.......................................................57,57v
Passou-se ao exame do expediente: Oficio nº 21/52, do Sr. Prefeito
Municipal, devolvendo, à Câmara requerimento; Circular nº 1/52 da
Comissão Executiva do II Congresso Nacional dos Municípios Brasileiros;
Requerimento do Vereador Rubens Felipe Souza, com solicitação. Ordem
do Dia: matéria relacionada com a participação do Município de Taquari no
II Congresso Nacional dos Municípios Brasileiros. Não houve oradores na
Hora das explicações pessoais. Original, manuscrito.
131 Ata nº 726 de 28.07.1952 Extraordinária.......................................................57v,58
Na hora do expediente, o Vereador Francisco Pereira Rodrigues apresenta
parecer verbal, com referencia a circular nº 1/52, da Câmara Municipal de
Santo Angelo e circular nº 125/52, da Câmara Municipal de Rio Grande.

Ordem do Dia: indicação da Mesa para serem pedidos informações ao
Executivo; requerimento verbal do Vereador Rubens Felipe Souza
solicitando ao Prefeito a aquisição da obra Direito Público Municipal e
Administrativos dos Municípios. Original, manuscrito.
132 Ata nº 727 de 28.07.1952 Extarordinária.......................................................58,58v
Reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Taquari com o fim
exclusivo de funcionamento das Comissões de Estatutos e do Código de
Posturas. Original, manuscrito.
133 Ata nº 728 de 29.07.1952 Extraordinária............................................................58v
Reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal com o fim exclusivo de
funcionamento das Comissões de Estatutos e do Código de Posturas.
Original, manuscrito.
134 Ata nº 729 de 29.07.1952 Extraordinária................................................58v,59,59v
Do expediente constara: oficio 23/52 do Sr. Prefeito, que foi encaminhado á
Comissão de Constituição e Justiça. O Vereador Francisco Pereira
Rodrigues apresenta projeto de lei, com numero 26/52: autoriza a abertura
de créditos especiais e dá outras providências. Ordem do Dia: pareceres
do Vereador Francisco Pereira Rodrigues referentes a circular nº 1/52, da
Câmara Municipal de Santo Angelo, e circular nº 125/52 da Câmara do Rio
Grande. Original, manuscrito.
135 Ata nº 730 de 29.07.1952 Extraordinária............................................................59v
Reuniu-se a Câmara Municipal com o fim exclusivo de funcionamento das
Comissões de Estatutos e Código de Posturas. Original, manuscrito.
136 Ata nº 731 de 29.07.1952 Extraordinária.......................................................60,60v
Exame do expediente: requerimento do Sr. Vereador Reinaldo Markus,
indicando substituto; Requerimento dos Vereadores Francisco Alfredo
Griebeler e Reinaldo Markus, solicitando a uma Comissão para estudar inloco problemas relacionados com a estrada que vai de Paverama a Santa
Manoela. Discussão, do parecer da Comissão de Finanças, o projeto de lei
nº 26/52. Original, manuscrito.
137 Ata nº 732 de 29.07.1952 Extraordinária............................................................60v
Reuniu-se a Câmara Municipal com o fim exclusivo de funcionamento das
Comissões de Estatutos e Código de Posturas. Original, manuscrito.
138 Ata nº 733 de 30.07.1952 Extraordinária.......................................................60v,61
Reuniu-se a Câmara Municipal com o fim exclusivo de funcionamento das
Comissões de Estatutos e Código de Posturas. Original, manuscrito.
139 Ata nº 734 de 30.07.1952 Extraordinária.......................................................61,61v
Não houve expediente a examinar, nem oradores. Ordem do Dia: projeto
de lei nº 26/52; requerimento dos Vereadores Francisco Alfredo Griebeler e
Reinaldo Markus; o Vereador Francisco Pereira Rodrigues apresenta
requerimento substitutivo ao requerimento em discussão. Original,
manuscrito.

140 Ata nº 735 de 30.07.1952 Extraordinária.......................................................61v,62
Na hora do expediente o Vereador Francisco Pereira Rodrigues encaminha
á Mesa o projeto de Estatuto dos Funcionários Municipais, em nome da
Comissão de Finanças, acompanhada das respectivas emendas, solicitou
ainda que a Câmara requisita-se uma bolsa de estudo ao Governo do
Estado; Ordem do Dia: o projeto de lei nº 26/52. Original, manuscrito.
141 Ata nº 336 de 30.07.1952..................................................................................62v
Reuniu-se a Câmara Municipal com fim exclusivo do funcionamento das
comissões. Original, manuscrito.
142 Ata nº 737 de 31.07.1952..................................................................................62v
Reuniu-se a Câmara Municipal com fim exclusivo do funcionamento das
comissões. Original, manuscrito.
143 Ata nº 738 de 31.07.1952 Extraordinária................................................62v,63,63v
Do expediente constava: ofício nº 26/52, do Sr. Prefeito enviando
informações solicitadas em 23/7/52; Ofício nº 2, da Câmara Municipal de
São Leopoldo, enviando indicação; Ofício do Sr. Osvaldo Pinto Vilanova,
designando o Sr. João Eduardo Bizarro, como representante da
Associação dos Funcionários Municipais junto a Comissão de Estatuto. O
Vereador Francisco Pereira Rodrigues apresenta requerimento assinado
ainda pelos Vereadores Julio Francisco da Silva, Angelico Cabanelos e
Vitorino Caetano Salvadori; Ordem do Dia: projeto de Estatuto dos
Funcionários Municipal. Original, manuscrito.
144 Ata nº 739 de 31.07.1952 Extraordinária...............................................63v,64,64v,
65,65v
Do expediente constou:oficio nº 27/52, do Sr. Prefeito, encaminhando
projeto de Lei, que tomou o nº 27/52. Autoriza a realização de um
empréstimo até o montante de Cr$ 3.000.000,00. O Vereador Francisco
Pereira Rodrigues apresenta o projeto Lei que tomou o nº 28/52; Fixa
subsídios do vereador. Ordem do dia: projeto de Lei nº 27/52; indicação da
Câmara de São Leopoldo solicitando a manifestação da Casa pela
construção da usina de Charqueadas; projeto de Código de Posturas;
projeto de Lei nº 28/52, pede a palavra o Vereador Rubens Felipe Souza e
o Vereador Francisco Pereira Rodrigues. Original, manuscrito.
145 Ata nº 740 de 01.08.1952 Extarordinária...............................................65v,66,66v,
67,67v,68,68v
Lida a ata anterior, foi a mesma aprovada, com retificações; o Vereador
Francisco Pereira Rodrigues depois de examinar as contas do Prefeito,
relativas ao exercício financeiro de 1951, apresentou parecer: O referido
parecer vinha acompanhado de um quadro demonstrativo e do projeto de
Lei n.º 31/52. Original, manuscrito.
146 Ata nº 741 de 05.081.952 Extraordinária.......................................................69,69v
O expediente constou: projeto de lei nº 32/52, do Sr. Prefeito, Autoriza a
intervenção no domínio econômico. Original, manuscrito.
147 Ata nº 742 de 06.08.1952....................................................................................70
Passou-se ao exame do expediente. Não havendo matéria em Ordem do

Dia. Original, manuscrito.
148 Ata nº 743 de 07.08.1952....................................................................................70
Passou-se ao exame do expediente. Não havendo matéria em Ordem do
Dia. Original, manuscrito.
149 Ata nº 744 de 12.08.1952....................................................................................70
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.
150 Ata nº 745 de 14.08.1952..............................................................................70,70v
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.
151 Ata nº 746 de 14.08.1952..................................................................................70v
Nada havendo para tratar fez-se a retificação da ata declaratória n.º345,
que foi lavrada no dia 13 e não dia 14. Original, manuscrito.
152 Ata nº 747 de 19.08.1952..................................................................................70v
Passou-se ao exame do expediente. Não havendo matéria em Ordem do
Dia. Original, manuscrito.
153 Ata nº 748 de 20.08.1952..................................................................................70v
Passou-se ao exame do expediente. Não houve para a Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
154 Ata nº 749 de 21.08.1952....................................................................................71
Examinando o expediente passou-se aos trabalhos da Ordem do Dia: voto
de pesar pelo falecimento de Frederico Haubert Filho. Original, manuscrito.
155 Ata nº 750 de 26.08.1952....................................................................................71
Examinando o expediente, passou-se aos trabalhos da Ordem do Dia que
nada houve a tratar. Original, manuscrito.
156 Ata nº 751 de 27.08.1952..............................................................................71,71v
Examinando o expediente, não havendo matéria para a Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
157 Ata nº 752 de 28.08.1952...................................................................................71v
Examinando o expediente, não havendo matéria para a Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
158 Ata nº 753 de 02.09.1952..............................................................................71v,72
Examinado o expediente: oficio de uma aluna da Escola Normal Pereira
Coruja, convidando a Câmara para se fazer representar dia 1º de
setembro para assistir a abertura dos festejos da Semana da Pátria. Não
havendo matéria para a Ordem do Dia. Original, manuscrito.
159 Ata nº 754 de 03.09.1952....................................................................................72
Examinado o expediente. Não havendo matéria para a Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
160 Ata nº 755 de 04.09.1952....................................................................................72
Examinado o expediente. Não havendo matéria para a Ordem do Dia.

Original, manuscrito.
161 Ata nº 756 de 09.09.1952..............................................................................72,72v
Examinado o expediente. Não houve matéria para a Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
162 Ata nº 757 de 10.09.1952..................................................................................72v
Examinado o expediente; não houve matéria para a Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
163 Ata nº 758 de 11.09.1952..................................................................................72v
Examinado o expediente. Não havendo matéria para Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
164 Ata nº 759 de 16.09.1952....................................................................................73
Examinado o expediente. Não havendo matéria para Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
165 Ata nº 760 de 17.09.1952....................................................................................73
Examinado o expediente. Não havendo matéria para Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
166 Ata nº 761 de 18.09.1952..................................................................................73v
Examinado o expediente. Não havendo matéria para Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
167 Ata nº 762 de 22.09.1952...................................................................................73v
Examinado o expediente. Não havendo matéria para Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
168 Ata nº 763 de 24.09.1952....................................................................................74
Examinado o expediente. Não havendo matéria para Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
169 Ata nº 764 de 25.09.1952....................................................................................74
Examinado o expediente. Não havendo matéria para Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
170 Ata nº 765 de 30.09.1952..................................................................................74v
Examinado o expediente. Não havendo matéria para Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
171 Ata nº 766 de 01.10.1952..................................................................................74v
Examinado o expediente. Não havendo matéria para Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
172 Ata nº 767 de 02.10.1952....................................................................................75
Examinado o expediente. Não havendo matéria para Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
173 Ata nº 768 de 07.10.1952....................................................................................75
Examinado o expediente. Não havendo matéria para Ordem do Dia.

Original, manuscrito.
174 Ata nº 769 de 08.10.1952..................................................................................75v
Não se realizou sessão, por falta de número regulamentar. Original, manuscrito.
175 Ata nº 770 de 09.10.1952......................................................................75v,76,76v,
77
Leitura do expediente: Requerimentos de licença dos senhores Vereadores
Angelico Cabanelos, Viturino Caetano Salvadori e ao suplente Jorge
Köhler; Projeto de Lei n.º 33/52, que altera os impostos de Indústrias e
Profissões, licença, Jogos e Diversãos, Territorial e Taxa de Rodagem;
projeto de lei, n.º 34/52, que organiza, padroniza e fixa os quadros e
vencimentos dos Funcionários Municipais; projeto de lei n.º 35/52, que
concede uma gratificação e autoriza a abertura de credito especial; projeto
de lei n.º 36/52, que abre um credito suplementar e indica como recurso a
arrecadação a maior prevista na execução orçamentária no corrente
exercício; projeto de lei n.º 37/52, que prorroga a vigência da Lei n.º 149,
de 4 de Junho de 1952; projeto de lei n.º 38/52, que abre um credito
especial e apresenta como recurso a arrecadação a maior a verificar-se na
execução orçamentária; projeto de lei n.º 39/52, que abre um credito
especial e indica como recurso a arrecadacão a maior a se verificar no
corrente exercício; projeto de lei n.º 40/52, que estende a isenção da Lei n.º
38, de 28 de 12 de 48; projeto de lei n.º 41/52, que altera o artigo 5º da Lei
n.º 154; projeto de lei n.º 42/52, que concede auxílios, abre credito especial
e reduz dotações orçamentárias; projeto de lei n.º 43/52, que amplia o
poder do artigo n.º 2 da Lei n.º 153, de 6 de Agosto de 1952; Com a
palavra, o Vereador Francisco Pereira Rodrigues requer, urgência para a
aprovação de todos os projetos de lei constantes do expediente enviado
pelo Prefeito; Com a palavra o Vereador Rubens F. Souza manifesta seu
ponto de vista contrário, apresenta também em nome da Comissão de
Justiça, parecer sobre projeto de lei n.º 44/52, declara ainda que seu
Partido havia tomado a feliz deliberação de escolher para Lider da
Bancada, o Vereador Julio Francisco da Silva. Ordem do Dia: Projeto de
Lei n.º 33/52; Projeto de Lei, n.º 34/52; Projeto de Lei n.º 35/52; Projeto de
Lei n.º 36/52; Projeto de Lei n.º 37/52; Projeto de Lei n.º 38/52; Projeto de
Lei 39/52; Projeto de Lei n.º 40/52; Projeto de Lei n.º 41/52; Projeto de Lei
n.º 42/52; Projeto de Lei n.º 43/52,
176 Ata nº 771 de 09.10.1952..................................................................................77v
Não há expediente a ser lido. Ordem do Dia: requerimento de Natalicio
Rodrigues. Original, manuscrito.
177 Ata nº 772 de 10.10.1952.........................................................................78,78v,79
Na hora do expediente foi lido o projeto de lei orçamentária; o Vereador
Senhor Francisco Pereira Rodrigues apresentou o projeto de lei nº 45/52,
que dispõe sobre terrenos do domínio do Município transferidos ao
particular bem como levantou diversas questões de ordem sobre a eleição
da Câmara;
encaminhada, à comissão de finanças, a proposta
orçamentária. Ordem do Dia: questão de ordem levantada pelo Vereador
Francisco Pereira Rodrigues. Projeto de lei nº 45/52, que dispõe sobre
terrenos do domínio do Município transferidos ao particular; o Vereador
Francisco Pereira Rodrigues, requer eleição da Nova Mesa. Original,

manuscrito.
178 Ata nº 773 de 14.10.1952....................................................................................79
Não se realizou sessão por falta de número legal de representantes.
Original, manuscrito.
179 Ata nº 774 de 15.10.1952..............................................................................79,79v
Não se realizou sessão por falta de número legal de representantes.
Original, manuscrito.
180 Ata nº 775 de 16.10.1952..................................................................................79v
Não se realizou sessão por falta de número legal de representantes.
Original, manuscrito.
181 Ata nº 776 de 21.10.1952.......................................................................79v,80,80v
Leitura do expediente: Indicação da Câmara Municipal de São Leopoldo,
protestando sobre a entrega da Hiléa Amazonica a capitais extrangeiros;
Indicação da Câmara Municipal de São Leopoldo, referente à abolição do
atual sistema de participação dos fiscais Federais nas multas; Oficio nº
42/52, do Senhor Prefeito, enviando requerimento do Sr. João Batista da
Silva. O vereador Francisco Pereira Rodrigues, apresenta, verbalmente o
parecer da Comissão de Finanças sobre projeto de Lei orçamentária;
projetos de lei: nº 47/52, que altera a lei nº 161, de 9/10/52; nº 48/52, que
revoga a lei nº 159, de 11/8/1.952, nº 49/52, que Promove e aposenta um
funcionário. Ordem do Dia, foi autorizado o Sr. Secretário a fazer a
retificação da numeração das atas, a partir da de nº 672; projeto de lei nº
44/52 que considera de utilidade pública o Hospital de Caridade Santana
de Bom Retiro do Sul, e a Sociedade São Vicente de Paula de Taquari.
Original, manuscrito.
182 Ata nº 777 de 21.10.1952.......................................................................80v,81,81v
Ordem do Dia: Indicação da Câmara Municipal de Rio Grande, solicitando
se dirija a Casa do Exmo. Sr. Presidente da República; Indicação da
Câmara de Rosário do Sul; circular da Câmara de Sta Maria fazendo
apelação; Indicação da Câmara de Ijuí, pela extinção de participação das
multas por parte dos Fiscais; Indicação da Câmara de Caxias do Sul sobre
o mercado de Carnes; Indicação da Câmara de São Gabriel sobre o projeto
que transfere para o Município o Imposto Territorial; Requerimento de
Pedro Dorival Moreira Líbio, versando sobre um terreno que pretende
adquirir do Município, em Bom Retiro; Indicação da Câmara de São
Leopoldo contra a íntegra da Hiléa Amazonica; Indicação da Câmara de
Carazinho solicitando louvores ao Sr. Egídio Michaelsen e Sr. Alter Cintra
de Oliveira; Projeto de lei nº 46/52, 47/52, 48/52 e 49/52; Projeto de lei de
orçamento, para 1.953. Original, manuscrito.
183 Ata nº 778 de 22.10.1952..............................................................................82,82v
Leitura do expediente: Projeto de Lei, do Sr. Prefeito, que abre credito
suplementar e cancela dotações orçamentárias; Projeto de lei nº 51/52, que
fixa os subsídios dos vereadores e a representação do Presidente e do
Secretário; requerido pela Mesa pedindo autorização para publicar, matéria
no O Taquaryense; apresentado o projeto de lei n.º 50/52, que Autoriza a
Abertura de crédito especial. Ordem do Dia: requerimento da Mesa,

projeto de Lei orçamentária. Original, manuscrito.
184 Ata nº 779 de 22.10.1952.......................................................................82v,83,83v
Leitura do expediente: Requerimento de Jacob de Oliveira Reis, solicitando
dispensa de multas; Projeto de lei, n.º 53/52 do Prefeito que Autoriza a
aquisição de um imóvel, reduz dotação e abre credito especial; Projeto de
lei, n.º 54/52, do Vereador, João da Rocha Pereira que Concede uma
subvenção anual, durante 10 anos, de Cr$ 5.000,00; O Vereador Rubens
Felipe Souza requer que a Casa se dirija à Assembléia Legislativa do
Estado congratulando-se com a Comissão do Funcionalismo Público; o
Vereador Francisco Pereira Rodrigues requereu que a Câmara telegrafe ao
Exmo. Sr. Gal. Deputado José Diogo Bochado da Rocha. Ordem do Dia:
requerimento de Jacob de Oliveira Reis; requerimentos verbais dos
vereadores Rubens Felipe Souza e Francisco Pereira Rodrigues; Projeto
de lei n.º 52/52; Projeto de lei n.º 50/52; Projeto de lei n.º 51/52; Projeto de
lei n.º 53/52; Projeto de lei n.º 54/52. Lei Orçamentária com emendas.
Original, manuscrito.
185 Ata nº 780 de 30.10.1952..............................................................................83v,84
O Expediente careceu de importância. Ordem do Dia, foi eleita a Comissão
Representativa. Não houve explicações pessoais. Foi dado posse á Mesa
eleita na sessão de 10 do corrente. Original, manuscrito.
186 Ata nº 781 de 04.11.1952....................................................................................84
Procedeu-se ao exame do expediente. Original, manuscrito.
187 Ata nº 782 de 05.11.1952..............................................................................84,84v
Procedeu-se ao exame do expediente. Original, manuscrito.
188 Ata nº 783 de 06.11.1952..................................................................................84v
Examinado o expediente: o projeto de lei n.º 55/52, que autoriza a
aquisição de um imóvel, abre credito especial e autoriza o Município a dar
esse imóvel ao Estado. Original, manuscrito.
189 Ata nº 784 de 11.11.1952..............................................................................84v,85
Examinado o expediente. Não houve oradores nem matéria em ordem do
Dia. Original, manuscrito.
190 Ata nº 785 de 12.11.1952....................................................................................85
Examinado o expediente. Não houve oradores nem matéria em ordem do
Dia. Original, manuscrito.
191 Ata nº 786 de 13.11.1952..............................................................................85,85v
Examinado o expediente. Não houve oradores nem matéria em ordem do
dia. Original, manuscrito.
192 Ata nº 787 de 18.11.1952...................................................................................85v
Examinado o expediente. Não houve oradores nem matéria em ordem do
dia. Original, manuscrito.
193 Ata nº 788 de 19.11.1952...................................................................................85v
Examinado o expediente. Não houve oradores nem matéria em ordem do

dia. Original, manuscrito.
194 Ata nº 789 de 20.11.1952....................................................................................86
Examinado o expediente. Não houve oradores nem matéria em ordem do
Dia. Original, manuscrito.
195 Ata nº 790 de 25.11.1952....................................................................................86
Examinado o expediente. Não houve oradores nem matéria em ordem do
Dia. Original, manuscrito.
196 Ata nº 791 de 26.11.1952..............................................................................86,86v
Examinado o expediente: projeto-de-lei nº 56/52: Projeto de Lei nº 56/52.
Autoriza contrato de funcionário, abre crédito especial e reduz dotações
orçamentárias. Não houve oradores nem matéria em Ordem do Dia.
Original, manuscrito.
197 Ata nº 792 de 27.11.1952..............................................................................86v,87
O expediente careceu de importância. Em Ordem-do-dia: Projeto de Lei nº
56/52. Original, manuscrito.
198 Ata nº 793 de 02.12.1952..............................................................................87,87v
Passou-se ao exame do expediente: projeto de Resolução nº 57/52: Cria
os cargos de Secretaria do Legislativo e dá outras providencias. Original,
manuscrito.
199 Ata nº 794 de 03.12.1952...................................................................................87v
Passou-se ao exame do expediente, que careceu de importância. Ordem
do Dia: projeto de Resolução nº 57/52. Não houve oradores em explicações
pessoais. Original, manuscrito.
200 Ata nº 795 de 04.12.1952..............................................................................87v,88
Examinado o expediente. Não houve oradores nem matéria em ordem do
Dia. Original, manuscrito.
201 Ata nº 796 de 09.12.1952....................................................................................88
Examinado o expediente. Não houve oradores nem matéria em ordem do
Dia. Original, manuscrito.
202 Ata nº 797 de 10.12.1952..............................................................................88,88v
Examinado o expediente. Não houve oradores nem matéria em ordem do
Dia. Original, manuscrito.
203 Ata nº 798 de 11.12.1952...................................................................................88v
Examinado o expediente. Não houve oradores nem matéria em ordem do
Dia. Original, manuscrito.
204 Ata nº 799 de 16.12.1952..................................................................................88v
O expediente constou do seguinte Projetos-de-Lei 58/52, 59/52, 60/52,
61/52, 62/52, 64/52. Original, manuscrito.
205 Ata nº 800 de 23.12.1952....................................................................................89
Examinado o expediente. Não houve oradores nem matéria em ordem do

Dia. Original, manuscrito.
206 Ata nº 801 de 05.01.1953....................................................................................89
Reuniu-se a Comissão Representativa com o fim especial de preparar
expediente para reunião ordinária do dia seis. Original, manuscrito.
207 Ata nº 802 de 06.01.1953..............................................................................89v,90
Passou-se a leitura do expediente: Indicações de outras Câmaras,
requerimentos: de Almerindo Flores da Silva, requerendo seja considerado
para efeitos legais, um só terreno os de numero 3 e 4, no alto Cemitério; de
José Junqueira Calçada e outros, requerendo concessão de prazo para
edificarem em terrenos adquiridos da Municipalidade; de Idalina Borba de
Azevedo, requerendo dispensa da taxa de Rodagio; de Nadir Arnt
Wieblelling, requerendo perdão da divida e deslotamento; de Celestina
Vieira Sarmento, requerendo isenção e cancelamento do Imposto predial;
de Miguelina Junqueira de Azevedo, requerendo cancelamento da divida
Ativa; de Luiza Lautert Garcia, requer cancelamento da Divida de Edemar
Frank Gracia. Fez uso da palavra o vereador Rubens Felipe Souza,
fazendo sustentação dos requerimentos de Almerindo Flores da Silva e de
José Junqueira Calçada, apresentou a mesa os projetos de lei nº 65/53 e
66/53; o Vereador Olavo Gomes Junqueira, fala sobre a maneira como foi
eleita e empossada a mesa; projeto de lei nº 63/52 que autoriza os
Servidores Municipais a contrair empréstimos, sob consignação da Caixa
Econômica Federal. Original, manuscrito.
208 Ata nº 803 de 06.01.1953..............................................................................90v,91
Não houve expediente a ser lido. Ordem-do-Dia: O projeto de Lei nº 65/53;
Projeto de lei nº 66/53; O projeto de lei nº 63/52; Os requerimentos de :
Luiza Lautert Garcia, Kiquelina Junqueira azevedo, Celestina vieira
Sarmento, Nadir Arnt Wieblellinge Idalina Borba de Azevedo; requerimento
do vereador Olavo Gomes Junqueira e de Francisco Alfredo Griebler;
indicação da Câmara Municipal de Passo Fundo, solicitando apoio a seu
protesto junto o Congresso Nacional e Conselho Nacional de Petróleo;
Indicação da Câmara Municipal de Palmeira, solicitando secunde esta casa
seu apelo ao Instituto de Previdência do estado e aos lideres de Bancadas
na assembléia legislativa; Indicação da Câmara de Santo Ângelo,
solicitando dirija-se esta Casa ao Serviço de Expansão do Trigo. Original,
manuscrito.
209 Ata nº 804 de 07.01.1953.........................................................................91,91v,92
O vereador Reinaldo Marckus, apresenta sua renuncia ao cargo de Vicepresidente. Ordem-do-Dia: aceita a renuncia do vereador Reinaldo
Marckus; Projeto de Lei nº 67/53, que Dispõe sobre a revisão Predial e
territorial, indicação da Câmara de Passo Fundo, pela passagem ao
Município da Cobrança do Imposto Territorial, indicação da Câmara de
Carazinho, para que esta casa apele ao Sr. ministro da Viação de obras
públicas, seja concedido 50% de abatimento nas tarifas da Viação Férrea,
para o carbonato de cálcio e farinha de ossos autoclavada; Indicação da
Câmara de Viamão em apoio ao movimento do Museu municipal David
Canabarro, de Livramento, pela desapropriação do prédio onde morou o
Herói Riograndense; Indicação da Câmara de Montenegro contra
resolução da Carteira de Importação e Exportação do banco do Brasil, que

autoriza a Importação do Quebracho da Argentina; Indicação da Câmara
de Viamão, contra o horário de Verão; requerimento nº 79/52, da Câmara
Vimão, pela extinção da D. P. M.; indicação nº 276/52, da Câmara de
Carazinho, enviada por circular nº 7 de 10 de 10 de 52, referente a reforma
Agrária; requerimento de Ursulina Olivira de Souza, solicitando Isenção do
imposto territorial. Original, manuscrito.
210 Ata nº 805 de 07.01.1953 extraordinária.......................................................92,92v
Não houve expediente a ser lido. Ordem-do-Dia: eleição para VicePresidente, com posse. Original, manuscrito.
211 Ata nº 806 de 08.01.1953..................................................................................92v
Não houve expediente a examinar. Resolução nº 332 que Nomeia
funcionários para os cargos da Secretaria da Câmara e declara sua
efetividade. Original, manuscrito.
212 Ata nº 807 de 09.01.1953....................................................................................93
Examinado o expediente e relido o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça favorável á provação do requerimento de João Batista da silva,
solicitando licença para construir um cemitério. O vereador Rubens F.
Souza faz uso da palavra sobre o assunto. Original, manuscrito.
213 Ata nº 808 de 10.01.1953..............................................................................93,93v
Não houve expediente a examinar. Original, manuscrito.
214 Ata nº 809 de 12.01.1953..................................................................................93v
Não houve expediente a ser examinado. Original, manuscrito.
215 Ata nº 810 de 13.01.1953..................................................................................93v
Examinado o expediente. Não houve matéria em ordem do Dia. Original,
manuscrito.
216 Ata nº 811 de 14.01.1953....................................................................................94
Examinado o expediente. Resolução nº 334, que autoriza o sr. presidente e
o sr. Secretário a viajarem a Porto Alegre, com as despesas pagas pela
Câmara afim de tratarem, junto ao D.P.M, de assuntos relacionados com
este Legislativo. Original, manuscrito.
217 Ata nº 812 de 15.01.1953....................................................................................94
Passou-se a examinar o expediente. Licenças, solicitadas, pelos
vereadores: Vitorino Caetano Salavdori e Francisco Pereira Rodrigues, em
requerimento, respectivamente nº 10/53 e 12/53. Original, manuscrito.
218 Ata nº 813 de 17.01.1953..................................................................................94v
Passou-se a exame do expediente: oficio nº 1-53, do Sr. Prefeito que
devolvia a Câmara o projeto de lei nº 67/53. Original, manuscrito.
219 Ata nº 814 de 19.01.1953..................................................................................94v
Passou-se ao exame do expediente, que careceu de importância.
Convocada uma sessão extraordinária, para ser discutido o veto do
Prefeito ao projeto d lei nº 67/53. Original, manuscrito.

220 Ata nº 815 de 20.01.1953....................................................................................95
Examinado o expediente que careceu de importância. Não houve matéria
em ordem do Dia. Original, manuscrito.
221 Ata nº 816 de 21.01.1953....................................................................................95
Passou-se a leitura do expediente: requerimento do Vereador Raimundo
Bergmam. Original, manuscrito.
222 Ata nº 817 de 22.01.1953..............................................................................95,95v
Passou-se a leitura do expediente do que careceu de importância. Original,
manuscrito.
223 Ata nº 818 de 23.01.1953...................................................................................95v
Passou-se ao exame do expediente que careceu de importância. Original,
manuscrito.
224 Ata nº 819 de 24.01.1953..............................................................................95v,96
Examinado o expediente: telegrama nº 22/53, do Suplente de Vereador
Armando Junqueira dos Santos. Original, manuscrito.
225 Ata nº 820 de 26.01.1953....................................................................................96
Passou-se ao preparo da matéria para a sessão extraordinária. Original,
manuscrito.
226 Ata nº 821 de 27.01.1953 Extraordinária.......................................................96,96v
Passou-se ao exame do expediente: designação do Vereador Angelico
Cabanellos para Líder da Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro. este
designa o Vereador João Rocha Pereira para integrar, como representante
do P.T.B. a comissão Representativa. Ordem do dia: Veto oposto pelo Sr.
Prefeito ao Projeto de Lei nº 67/53. Original, manuscrito.
227 Ata nº 822 de 28.01.1953..............................................................................96v,97
Passou-se ao exame do expediente: requerimento nº 13-53 do Vereador
Reinaldo Marckus, solicitando 30 dias de licença, para tratar de interesses
particulares. Original, manuscrito.
228 Ata nº 823 de 29.01.1953....................................................................................97
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
229 Ata nº 824 de 30.01.1953....................................................................................97
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
230 Ata nº 825 de 31.01.1953...................................................................................97v
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original,
manuscrito.
231 Ata nº 826 de 03.02.1953.......................................................................97v,98,98v
Exame do expediente: Requerimento nº 11/53 de João Batista da Silva
requerendo licença para construir um cemitério, projeto de lei nº 68/53, do
Prefeito, que Abre credito especial reduz e cancela dotações
ornamentarias, Circular do D. P. M. enviando projeto de lei, que cria
departamento municipal de assistência social; Indicação nº 17/53, de Sta

Maria, Indicação nº 18/53 de Montenegro; requerimento nº 14/53 dos
vereador Francisco Alfredo Griebeler, Astrogildo Alves Beckere Otaviano
Becker, Informação prestada pelo sr. secretário do requerimento nº 9-53,
dos vereadores Olavo Gomes Junqueira e Francisco Alfredo Griebeler. O
vereadores Armando Junqueira faz uso da palavra sobre questões relativas
a uma decisão da Secretaria de Agricultura. Ordem-do-dia: questões da
decisão da Secretaria da Agricultura; requerimento 11/53 de João Batista
da Silva, requerendo licença para construir cemitério em Amoras; projeto
de lei nº 68/53, do Prefeito que abre um crédito especial reduz e cancela
dotações orçamentárias; indicação nº 17/53 de Sta Maria; Indicação nº
18/53 de Montenegro; Requerimento nº 14/53. Original, manuscrito.
232 Ata nº 827 de 04.02.1953....................................................................................99
Passou-se ao exame do Expediente. Ordem do dia: projeto de lei nº 69/53
que autoriza o Poder Executivo a receber, por doação, um terreno para
construção de um cemitério. Original, manuscrito.
233 Ata nº 828 de 04.02.1953....................................................................................99
Compareci à sala de sessão da Câmara Municipal para reassumir o meu
mandato de vereador do Partido Trabalhista Brasileiro, bem como o de
presidente deste Legislativo, o que efetivamente faço neste momento.
Original, manuscrito.
234 Ata nº 829 de 06.02.1953...................................................................................99v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
235 Ata nº 830 de 07.02.1953...................................................................................99v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Deliberou a
Comissão convocar a Câmara para uma sessão extraordinária, para
reexaminar as leis nº 114 de 10-8-52 e 165, de 9-10-52, bem como
telegrafar, a Caixa Econômica Federal certificando-a do assunto. Original,
manuscrito.
236 Ata nº 831 de 09.02.1953..................................................................................100
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
237 Ata nº 832 de 10.02.1953..................................................................................100
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
238 Ata nº 833 de 11.02.1953 Extraordinária...................................................100v,101
Passou-se ao exame do expediente: projeto de Resolução nº 337; projeto
de lei nº 69/53; Projeto de lei nº 70-53. Ordem-do-Dia: Resolução nº 336 de
3 de 2 de 53; projeto de lei nº 69-53 que Revoga as Leis nºs 153 de 6-8-52
e 171, de 9-10-52. projeto de Lei nº 70-53, que Restabelece antigas
tabelas de impostos e taxas. Original, manuscrito.
239 Ata nº 834 de 12.02.1953..................................................................................101
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
240 Ata nº 835 de 13.02.1953................................................................................101v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.

241 Ata nº 836 de 14.02.1953................................................................................101v
Examinado o expediente: deliberou a Comissão, em face dos boletins
anônimos espalhados pela cidade contra a comissão Representativa.
Original, manuscrito.
242 Ata nº 837 de 16.02.1953..................................................................................102
Examinado o expediente e organizada a Ordem do Dia para a sessão
extraordinária: veto do Prefeito á reforma de Código de Posturas e a
discussão do projeto de lei 70/53 além de outras decisões de menor vulto.
Original, manuscrito.
243 Ata nº 838 de 18.02.1953 Extraordinária............................................102,102v,103
Na hora do expediente o sr. Presidente notificou a Casa sobre as
providencias por ele solicitadas em defesa da integridade do Legislativo
face aos ataques sofridos em boletins anonimos e em editorial de O
Taquariense. Ordem-do-Dia: projeto do Código de Posturas; projeto de lei
nº 70/53, com acalorados debates dos vereadores. Aprovada uma
proclamação ao povo defendendo a Comissão Representativa. Original,
manuscrito.
244 Ata nº 839 de 19.02.1953.................................................................................103v
Examinado o expediente que carecia de importância. Original, manuscrito.
245 Ata nº 840 de 20.02.1953................................................................................103v
Examinado o expediente que carecia de importância. Original, manuscrito.
246 Ata nº 841 de 21.02.1953..........................................................................103v,104
Examinado o expediente que carecia de importância. Original, manuscrito.
247 Ata nº 842 de 23.02.1953..................................................................................104
Examinado o expediente que carecia de importância. Original, manuscrito.
248 Ata nº 843 de 24.02.1953..................................................................................104
Examinado o expediente que carecia de importância. Original, manuscrito.
249 Ata nº 844 de 25.02.1953................................................................................104v
Examinado o expediente que carecia de importância. Original, manuscrito.
250 Ata nº 845 de 26.02.1953................................................................................104v
Examinado o expediente que carecia de importância. Original, manuscrito.
251 Ata nº 846 de 27.02.1953..........................................................................104v,105
Examinado o expediente que carecia de importância. Original, manuscrito.
252 Ata nº 847 de 28.02.1953..................................................................................105
Examinado o expediente que carecia de importância. Original, manuscrito.
253 Ata nº 848 de 28.02.1953 Extraordinária...........................................................105
Ficou deliberado que os serviços burocráticos da Câmara, bem como seus
arquivos, fossem transferidos para prédio especialmente alugado para esse
fim. Original, manuscrito.

254 Ata nº 849 de 02.03.1953 Extraordinária..........................................................105v
Examinado o expediente que carecia de importância. Original, manuscrito.
255 Ata nº 850 de 03.03.1953 extraordinária..........................................................105v
Passou-se ao exame do expediente que careceu de importância. Não
houve matéria em Ordem do dia. Original, manuscrito.
256 Ata nº 851 de 04.03.1953..........................................................................105v,106
Passou-se ao exame do expediente que careceu de importância. Não
houve matéria em Ordem do dia. Original, manuscrito.
257 Ata nº 852 de 05.03.1953..................................................................................106
Passou-se ao exame do expediente que careceu de importância. Não
houve matéria em Ordem do dia. Original, manuscrito.
258 Ata nº 853 de 06.03.1953..................................................................................106
Passou-se ao exame do expediente que careceu de importância. Não
houve matéria em Ordem do dia. Original, manuscrito.
259 Ata nº 854 de 07.03.1953.................................................................................106v
Passou-se ao exame do expediente que careceu de importância. Não
houve matéria em Ordem do dia. Original, manuscrito.
260 Ata nº 855 de 09.03.1953................................................................................106v
Passou-se ao exame do expediente. Ficou resolvido a convocação do
suplente João Rocha Pereira; resolvido, se oficiasse ao Sr. Prefeito
solicitando informar qual o montante das arrecadações de 1951 e de 1952.
Original, manuscrito.
261 Ata nº 856 de 10.03.1953 Extraordinária...........................................................107
Sessão extraordinária para discutir o projeto de lei nº 70/53; Ordem-do-Dia,
o referido projeto nº 70/53. Original, manuscrito.
262 Ata nº 857 de 11.03.1953.................................................................................107v
Passou-se ao exame do expediente que careceu de importância. Não
houve matéria em Ordem do dia. Original, manuscrito.
263 Ata nº 858 de 12.03.1953.................................................................................107v
Passou-se ao exame do expediente que careceu de importância. Não
houve matéria em Ordem do dia. Original, manuscrito.
264 Ata nº 859 de 13.03.1953.................................................................................107v
Passou-se ao exame do expediente que careceu de importância. Não
houve matéria em Ordem do dia. Original, manuscrito.
265 Ata nº 860 de 14.03.1953................................................................................107v
Passou-se ao exame do expediente que careceu de importância. Não
houve matéria em Ordem do dia. Original, manuscrito.
266 Ata nº 861 de 16.03.1953..................................................................................108
Passou-se ao exame do expediente que careceu de importância. Não
houve matéria em Ordem do dia. Original, manuscrito.

267 Ata nº 862 de 17.03.1953..................................................................................108
Passou-se ao exame do expediente que careceu de importância. Não
houve matéria em Ordem do dia. Original, manuscrito.
268 Ata nº 863 de 18.03.1953..................................................................................108
No expediente constou um requerimento da própria Comissão pedindo a
isenção nos Anais, do editorial do Correio do Povo intitulado Taquari e os
impostos publicado na edição de ontem; oficio de agradecimento aquele
jornal. Original, manuscrito.
269 Ata nº 864 de 19.03.1953................................................................................108v
Reuniu-se a Comissão Representativa, que nada fez por falta de trabalho.
Original, manuscrito.
270 Ata nº 865 de 20.03.1953.................................................................................108v
Examinado o expediente. Não houve matéria em ordem-do-dia. Original,
manuscrito.
271 Ata nº 866 de 21.03.1953................................................................................108v
Reuniu-se a Comissão Representativa, que após tomar conhecimento do
expediente, encerrou os trabalhos. Original, manuscrito.
272 Ata nº 867 de 23.03.1953.................................................................................108v
Tomou conhecimento do veto do prefeito ao projeto-de-lei 70/53. Original,
manuscrito.
273 Ata nº 868 de 24.03.1953..................................................................................109
Reuniu-se a Comissão Representativa, nada havendo para tratar. Original,
manuscrito.
274 Ata nº 869 de 26.03.1953..................................................................................109
Reuniu-se a Comissão Representativa, nada havendo para tratar. Original,
manuscrito
275 Ata nº 870 de 27.03.1953..................................................................................109
Reuniu-se a Comissão Representativa, nada havendo para tratar. Original,
manuscrito
276 Ata nº 871 de 28.03.1953..................................................................................109
Reuniu-se a Comissão Representativa, nada havendo para tratar. Original,
manuscrito
277 Ata nº 872 de 30.03.1953..................................................................................109
Reuniu-se a Comissão Representativa, nada havendo para tratar. Original,
manuscrito
278 Ata nº 873 de 31.03.1953 Extraordinária..........................................................109v
Ata n.º 873
Reuniu-se a Câmara Municipal com o fim de discutir o veto oposto pelo
Prefeito ao projeto de Lei nº 70/53. O Vereador Rubens Felipe Souza,
apresentou uma proposição para serem aumentados os atuais salários dos
diaristas da Prefeitura. Ordem-do-Dia: discussão do veto oposto ao projeto

nº 70/53. Original, manuscrito.
279 Ata nº 874 de 01.04.1953..................................................................................110
Procedeu-se ao exame do expediente, nada havendo em ordem do dia.
Original, manuscrito.
280 Ata nº 875 de 02.04.1953..................................................................................110
Procedeu-se ao exame do expediente, nada havendo em ordem do dia.
Original, manuscrito.
281 Ata nº 876 de 03.04.1953..................................................................................110
Procedeu-se ao exame do expediente, nada havendo em ordem do dia.
Original, manuscrito.
282 Ata nº 877 de 04.04.1953................................................................................110v
Procedeu-se ao exame do expediente, nada havendo em ordem do dia.
Original, manuscrito.
283 Ata nº 878 de 06.04.1953................................................................................110v
Procedeu-se ao exame do expediente e ao preparo da matéria para a
reunião ordinária da Câmara . Original, manuscrito.
284 Ata nº 879 de 07.04.1953..........................................................................111,111v
Passou-se ao exame do expediente: oficio nº 8/53, do Executivo, com
projeto de lei nº 73/53 que prorroga o prazo para a cobrança de impostos e
taxas, sem multas; requerimento nº 17/53, de Naura da Silva Moura pelo
perdão de sua divida ativa. O vereador Otaviano Becker apresenta um
pedido de informações do executivo sobre a nomeação de João Batista de
Souza para o cargo de comissário distrital na Costa do Santo Luiz, no
primeiro distrito. O vereador Rubens Felipe Souza que apresenta projeto de
lei criando um credito especial para auxilio dos flagelados do nordeste. O
vereador Julio F. Da Silva apresenta projeto de lei nº 72/53 que concede
anistia fiscal assinado também, pelo vereador Angelico Cabanellos. O
vereador Angelico Cabanellos, apresenta o projeto de lei nº 74/53, do
Executivo, que reduz e cancela dotações orçamentárias. Ordem do Dia:
requerimento nº 17/53; projeto de lei nº 71/53, projetos de lei nº 72/53 e
74/53; requerimento nº 18/53, do vereador Olavo Gomes Junqueira;
requerimento nº 15/53 de Nildo Flores da Silva; proposição oriunda da
Câmara Municipal de Taquari, em referencia as autoridades OFAP e
COAP. Original, manuscrito.
285 Ata nº 880 de 08.04.1953..................................................................................112
Passou-se ao exame do expediente. Em ordem do dia: projeto de lei nº
73/53, do executivo, que prorroga o prazo para cobrança de impostos e
taxas sem multa. Original, manuscrito.
286 Ata nº 881 de 09.04.1953..................................................................................112
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
287 Ata nº 882 de 10.04.1953..........................................................................112,112v
Não houve expediente. Original, manuscrito.

288 Ata nº 883 de 11.04.1953.................................................................................112v
Não houve expediente a ser lido. Original, manuscrito.
289 Ata nº 884 de 13.04.1953.................................................................................112v
Não houve expediente a ser lido. Original, manuscrito.
290 Ata nº 885 de 14.04.1953..........................................................................112v,113
Não houve expediente a ser lido. Original, manuscrito.
291 Ata nº 886 de 15.04.1953..................................................................................113
Não houve expediente a ser lido. Original, manuscrito.
292 Ata nº 887 de 16.04.1953..................................................................................113
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
293 Ata nº 888 de 17.04.1953..........................................................................113,113v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
294 Ata nº 889 de 18.04.1953.................................................................................113v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
295 Ata nº 890 de 20.04.1953.................................................................................113v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
296 Ata nº 891 de 22.04.1953..........................................................................113v,114
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
297 Ata nº 892 de 23.04.1953..................................................................................114
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
298 Ata nº 893 de 24.04.1953..................................................................................114
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
299 Ata nº 894 de 24.04.1953..........................................................................114,114v
Examinado o expediente, que careceu de importância, não houve matéria
em ordem-do-Dia, nem oradores. Original, manuscrito.
300 Ata nº 895 de 25.04.1953................................................................................114v
Examinado o expediente, que careceu de importância, não houve matéria
em ordem-do-Dia, nem oradores. Original, manuscrito.
301 Ata nº 896 de 27.04.1953................................................................................114v
Examinado o expediente, que careceu de importância, não houve matéria
em ordem-do-Dia, nem oradores. Original, manuscrito.
302 Ata nº 897 de 28.04.1953..................................................................................115
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
303 Ata nº 898 de 29.04.1953..................................................................................115
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.

304 Ata nº 899 de 30.04.1953..................................................................................115
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
305 Ata nº 900 de 02.05.1953................................................................................115v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
306 Ata nº 901 de 04.05.1953................................................................................115v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
307 Ata nº 902 de 05.05.1953.................................................................................115v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
308 Ata nº 903 de 06.05.1953..................................................................................116
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
309 Ata nº 904 de 07.05.1953..................................................................................116
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
310 Ata nº 905 de 08.05.1953..................................................................................116
Examinado o expediente. Original, manuscrito.
311 Ata nº 906 de 09.05.1953................................................................................116v
Examinado o expediente. Original, manuscrito.
312 Ata nº 907 de 11.05.1953................................................................................116v
Examinado o expediente. Original, manuscrito.
313 Ata nº 908 de 12.05.1953................................................................................116v
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
314 Ata nº 909 de 13.05.1953..................................................................................117
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
315 Ata nº 910 de 14.05.1953..................................................................................117
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
316 Ata nº 911 de 15.05.1953..................................................................................117
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
317 Ata nº 912 de 16.05.1953................................................................................117v
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
318 Ata nº 913 de 18.05.1953.................................................................................117v
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
319 Ata nº 914 de 19.05.1953................................................................................117v
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
320 Ata nº 915 de 20.05.1953..................................................................................118
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.

321 Ata nº 916 de 21.05.1953..................................................................................118
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
322 Ata nº 917 de 22.05.1953..................................................................................118
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
323 Ata nº 918 de 23.05.1953.................................................................................118v
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
324 Ata nº 919 de 25.05.1953.................................................................................118v
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
325 Ata nº 920 de 26.05.1953.................................................................................118v
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
326 Ata nº 921 de 27.05.1953..................................................................................119
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
327 Ata nº 922 de 28.05.1953..................................................................................119
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
328 Ata nº 923 de 29.05.1953..................................................................................119
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
329 Ata nº 924 de 30.05.1953.................................................................................119v
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
330 Ata nº 925 de 01.06.1953................................................................................119v
Examinado e despachado o expediente. Original, manuscrito.
331 Ata nº 926 de 02.06.1953................................................................................119v
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.
332 Ata nº 927 de 03.06.1953..................................................................................120
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
333 Ata nº 928 de 05.06.1953..................................................................................120
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
334 Ata nº 929 de 06.06.1953..........................................................................120,120v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
335 Ata nº 930 de 08.06.1953.................................................................................120v
Passou-se ao exame e preparação do expediente para a sessão
extraordinária: um oficio do vereador Julio F. Da silva, requerendo trinta
dias de licença ; o sr. Presidente, assinou ata nº 1 nomeando a cidadã
Pedrolina Silveira Azambuja para exercer o cargo de oficial administrativa,
padrão H, da secretaria da Câmara e promovendo as demais funcionarias
da Secretaria ao padrão K. O sr. Presidente, Francisco Pereira Rodrigues,
apresentou sua renuncia ao cargo de vereador a ser efetivada, quando se
efetivar sua transferência para Porto Alegre, solicitou licença. Original,
manuscrito.

336 Ata nº 931 de 08.06.1953 Extraordinária...................................................121,121v
Passou-se ao exame do expediente: Circular nº 4/53, da Câmara de
Viamão, Circular nº 72/53, da Câmara de Irai; Circular nº 3/53, da câmara
de Viamão enviando requerimento nº 26/53; Circular nº 12414/53, do D.
P.M enviando projeto de lei referente ao loteamento de terrenos; Circular nº
3/53, da câmara de Rosário do Sul, envia proposição; Circular nº 210/53,
da Câmara de Pelotas, enviando proposição; of. nº 69/53, da Câmara de
Rio Grande, enviando proposição; cf. 267/53, da Prefeitura de Cruz Alta,
manifestando-se em defesa dos órgão controladores de preços; cf. 14/53,
do Prefeito, enviando requerimento do Grêmio Recreativo Alvi Negro,
[ilegível] de Morais e Silva, Godofredo Vitor Fritz e Serafim Joaquim
Marques (nº 23/53, 24/53,21/53 e 25/53) que requerem cancelamento de
divida ativa e requerimento nº 22/53, de Elza Pereira Rodrigues; cf.
Nº15/53, do Prefeito, enviando projetos de lei nº 75/53, 76/53, 77/53, 78/53,
79/53, 80/53 e 81/53. Ordem do dia: requerimento nº 17/53, de Naura da
Silva Moura; encerramento do exercício financeiro da Prefeitura de 1952.
Requerimento nº 21/53; Requerimento nº 22/53; Requerimento nº 23/53;
Requerimento nº 24/53; requerimento nº 25/53; projeto de lei nº 75/53 que
abre credito especial e reduz dotações orçamentárias; projeto de lei nº
76/53, que concede contribuições, abre crédito especial e reduz dotação
orçamentária; projeto de lei nº 7/53 que abre credito especial e reduz
dotações orçamentárias; projeto de lei nº 78/53 que revoga os parágrafos
1º e 2º do artigo 8, da lei nº 162, de 9 de outubro de 1952; projeto de lei nº
79/53 que prorroga o prazo para cobrança da Divida ativa e demais tributos
municipais, sem multa, até 31 de julho próximo; projeto de lei nº 80/53 que
abre credito especial e reduz dotações orçamentárias; projeto de lei nº
81/53 que abre um credito especial, reduz dotações orçamentária e indica
como recurso produto de operação de credito. Original, manuscrito.
337 Ata nº 932 de 09.06.1953..................................................................................122
Examinado o expediente, que careceu de importância. Ordem do dia:
indicações da Câmara de Carazinho requerendo voto de louvor e
cumprimentos ao sr. Laurein da Silva, pela sua atuação á frente da Carteira
de Crédito Agrícola e Indústria do Banco do Brasil S/A e pela sua atuação
em beneficio do pequeno agricultor; da Câmara Municipal de Pelotas para
que a casa se dirija aos exmos. Sr. Pesidente da República e Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio; da Câmara de Viamão solicitando apoio á
sua iniciativa relacionada com o projeto de lei do Deputado Ernani Satiro;
da Câmara de Rio Grande para que a Casa telegrafe ao sr. Presidente da
república solicitando a extinção da C.O.F.A.P. C.O.A.P.S. E C.O.M.A.P.S..
Original, manuscrito.
338 Ata nº 932 de 10.06.1953.................................................................................122v
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
339 Ata nº 933 de 11.06.1953.................................................................................122v
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
340 Ata nº 934 de 12.06.1953................................................................................122v
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.

341 Ata nº 935 de 13.06.1953..................................................................................123
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
342 Ata nº 936 de 15.06.1953..................................................................................123
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
343 Ata nº 937 de 16.06.1953..........................................................................123,123v
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
344 Ata nº 938 de 17.06.1953.................................................................................123v
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
345 Ata nº 938 de 18.06.1953.................................................................................123v
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
346 Ata nº 939 de 19.06.1953..........................................................................123v,124
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
347 Ata nº 940 de 20.06.1953..................................................................................124
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
348 Ata nº 941 de 22.06.1953..................................................................................124
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
349 Ata nº 942 de 23.06.1953.................................................................................124v
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
350 Ata nº 943 de 24.06.1953................................................................................124v
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
351 Ata nº 944 de 25.06.1953..........................................................................124v,125
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
352 Ata nº 945 de 26.06.1953..................................................................................125
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
353 Ata nº 946 de 27.06.1953..........................................................................125,125v
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
354 Ata nº 947 de 29.06.1953.................................................................................125v
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
355 Ata nº 948 de 30.06.1953.................................................................................125v
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
356 Ata nº 949 de 01.07.1953..................................................................................126
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
357 Ata nº 950 de 02.07.1953..................................................................................126
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.

358 Ata nº 951 de 03.07.1953..........................................................................126,126v
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
359 Ata nº 952 de 04.07.1953.................................................................................126v
Encaminhado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
360 Ata nº 953 de 06.07.1953................................................................................126v
Encaminhado o expediente: voto de pesar pelo falecimento do Sr. José
Davi de Azevedo. Original, manuscrito.
361 Ata nº 954 de 07.07.1953..........................................................................127,127v
Passou-se ao exame do expediente: of. n° 144/53, do vice-prefeito em
exercício, solicitando autorização para adiantar nos pagamentos das
despesas com a construção do prédio da Escola Rural de Pinhal; of. n°
145/53, que envia projetos de lei n°s – 82/53, 83/53, 84/53, 85/53; of. n°
146/53, do vice-prefeito em exercício, que envia o projeto de lei n° 86/53; of
n° 147/53, do Prefeito, que comunica haver reassumido as suas funções;
of. n° 14[7]/53, do vice-prefeito em exercício, que comunica haver
transmitido a Prefeitura ao seu titular, agradecendo a colaboração desta
Casa. O vereador Pery Saraiva requer um voto de pesar pelo falecimento,
em Paverama do Sr. José David de Azevedo. Chega à Mesa [matérias] de
irregularidades por parte do legislativo, no exercício de suas funções.
Decretada a Resolução n° 351, que pune a funcionaria Rejani [Peres da
Rosa], com 60 dias de suspensão, além de outras providências. Ordem do
Dia: Pedido do Poder Executivo de autorização para adiantar para
pagamento de despesas com a construção do prédio da Escola Rural do
Pinhal. Indicações: da Câmara de Cachoeira do Sul; da Câmara de
Taquara. Foi amplamente debatida a situação irregular do vereador
Francisco Pereira Rodrigues. Original, manuscrito.
362 Ata nº 955 de 08.07.1953..................................................................................128
Encaminhado o expediente e convocada uma Sessão extraordinária.
Original, manuscrito.
363 Ata nº 956 de 09.07.1953..................................................................................128
Examinado o expediente. Foi designada uma comissão afim de apurar
irregularidades que teriam sido praticadas por funcionários da Câmara
Municipal. Original, manuscrito.
364 Ata nº 957 de 10.07.1953..........................................................................128,128v
Examinado o expediente. Foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento
do sr. José Farias Guimarães Filho. Original, manuscrito.
365 Ata nº 958 de 13.07.1953.................................................................................128v
Examinado o expediente: parecer n° 2/53 da Comissão de Inquérito.
Original, manuscrito.
366 Ata nº 959 de 14.07.1953.................................................................................128v
Examinado o expediente. Original, manuscrito.
367 Ata nº 960 de 15.07.1953 Extraordinária...................................................129,129v
Leitura do expediente: Projeto de Lei n° 8[7] – 53, apresentado pelos

Vereadores Francisco A. Griebeler e Otaviano Becker e Circular n° 14[7] –
53 da Câmara de Canguçu, enviando indicação. O Vereador Francisco
Alfredo Griebeler, requer seja constituída uma comissão para fiscalizar as
Estradas do interior. O Vereador Rubens Felipe Souza, requer a Casa que
autorize a Mesa a Protelar as providencias relativas à situação do
Vereador Francisco Pereira Rodrigues. Ordem do Dia: projetos de Lei, do
Executivo: n° 82 – 53 que Concede gratificação, abre crédito especial e
reduz dotações orçamentárias, n° 83-53 que Autoriza a Venda de Terrenos
do Município, mediante concorrência pública; n° 84-53 que Altera a redação
do Parágrafo 1° do artigo 123 dos estatutos do Funcionário Publico
Municipal (Lei n° 157, de 11 de agosto de 1952); n° 86-53 que Abre um
crédito especial e reduz dotações orçamentárias; parecer da Comissão de
Inquérito constituída para esclarecer praticas irregulares que teriam sido
praticadas por funcionárias da secretaria da Câmara. Resolução n° 352
que Revoga a Resolução n° 351 e dá outras providências. Original,
manuscrito.
368 Ata nº 961 de 16.07.1953..................................................................................130
Examinado o expediente, que careceu de importância, não houve oradores,
nem matéria em ordem do Dia. Original, manuscrito.
369 Ata nº 962 de 17.07.1953..................................................................................130
Examinado o expediente, que careceu de importância, não houve oradores,
nem matéria em ordem do Dia. Original, manuscrito.
370 Ata nº 963 de 18.07.1953..........................................................................130,130v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
371 Ata nº 964 de 20.07.1953................................................................................130v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
372 Ata nº 965 de 21.07.1953.................................................................................130v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
373 Ata nº 966 de 22.07.1953..................................................................................131
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
374 Ata nº 967 de 23.07.1953..................................................................................131
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
375 Ata nº 965 de 24.07.1953..........................................................................131,131v
Examinado o expediente: Balancetes demonstrativos do Livro Caixa,
relativos aos meses de Janeiro a Junho de 1953; convite da Festa Nacional
do Milho em Santa Rosa; voto de pesar pelo falecimento do Sr. João Fett.
Não houve oradores, nem explicações pessoais. Original, manuscrito.
376 Ata nº 966 de 25.07.1953.................................................................................131v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
377 Ata nº 967 de 27.07.1953..........................................................................131v,132
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.

378 Ata nº 968 de 28.07.1953..................................................................................132
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
379 Ata nº 969 de 29.07.1953..................................................................................132
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
380 Ata nº 970 de 30.07.1953.................................................................................132v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
381 Ata nº 971 de 31.07.1953.................................................................................132v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
382 Ata nº 972 de 01.08.1953.................................................................................132v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
383 Ata nº 973 de 03.08.1953..................................................................................133
Examinado o expediente e preparada a matéria para próxima Sessão.
Original, manuscrito.
384 Ata nº 974 de 04.08.1953..........................................................................133,133v
Leitura do expediente: Circular n° 15, da Câmara Municipal de Carazinho,
enviando proposição; Circular n° 6/53, da Câmara Municipal de Santa
Maria, envia indicação; of. n° 888, da Assembléia Legislativa; Circular n°
214/53 da Câmara Municipal de Montenegro, enviando proposição; Circular
n° 573/53, da Câmara Municipal de Pelotas, enviando proposição; Circular
n° 2/53, da Câmara Municipal de Arroio Grande, com proposição n° 4/53;
Requerimento n° 33/53. do vereador Otaviano Becker, encaminhando o
projeto de lei n° 88/53; Circular n° 124A do D.P.M. Com comunicação.
Ordem do Dia: parecer da Comissão Representativa, sobre exercício de
1952. Parecer da Comissão de Justiça sobre projeto de lei n° 85/53 que
“regula o artigo 129 da Lei Orgânica Municipal. Projeto de lei n° 87/53 “que
prorroga até 31de janeiro de 1954 o prazo a que se refere o artigo 1° da lei
n° 192 de 12 de janeiro de 1953. Indicação da Câmara Municipal de
Cangussu contra o projeto de Lei, em tramitação na Câmara Federal.
Original, manuscrito.
385 Ata nº 975 de 05.08.1953.................................................................................133v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
386 Ata nº 976 de 06.08.1953..................................................................................134
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
387 Ata nº 977 de 07.08.1953..................................................................................134
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
388 Ata nº 978 de 08.08.1953..........................................................................134,134v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
389 Ata nº 979 de 10.08.1953.................................................................................134v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.

390 Ata nº 980 de 11.08.1953................................................................................134v
Examinado o expediente, que careceu de importância, não houve oradores,
nem matéria em ordem do Dia. Original, manuscrito.
391 Ata nº 981 de 12.08.1953..................................................................................135
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
392 Ata nº 982 de 13.08.1953..................................................................................135
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
393 Ata nº 983 de 14.08.1953..........................................................................135,135v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
394 Ata nº 984 de 17.08.1953.................................................................................135v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
395 Ata nº 985 de 18.08.1953.................................................................................135v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
396 Ata nº 986 de 19.08.1953..................................................................................136
Examinado o expediente, que careceu de importância. Ordem do Dia:
convocada uma Sessão extraordinária. Não houve oradores nem
explicações pessoais. Original, manuscrito.
397 Ata nº 987 de 20.08.1953..................................................................................136
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
398 Ata nº 988 de 21.08.1953..........................................................................136,136v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
399 Ata nº 989 de 22.08.1953.................................................................................136v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
400 Ata nº 990 de 24.08.1953................................................................................136v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
401 Ata nº 991 de 25.08.1953..................................................................................137
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
402 Ata nº 992 de 26.08.1953..................................................................................137
Preparado o expediente para próxima sessão. Não houve oradores nem
matéria em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
403 Ata nº 993 de 27.08.1953..........................................................................137,137v
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.
404 Ata nº 994 de 27.08.1953.................................................................................137v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
405 Ata nº 995 de 28.08.1953.................................................................................137v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.

406 Ata nº 996 de 29.08.1953..................................................................................138
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
407 Ata nº 997 de 31.08.1953..................................................................................138
Examinado o expediente: Balancete da Secretaria da Câmara, relativa ao
mês de Julho. Original, manuscrito.
408 Ata nº 998 de 01.09.1953.................................................................138v,139,139v
Passou-se ao exame do expediente: of. circ. n° 712/53, da Câmara
Municipal de Pelotas; Indicação n° 892/53, da Câmara Municipal de Santa
Maria; of. do sr. Presidente Movimento Estadual de Defesa do País; of. n°
79/53, da Câmara Municipal de Três Passos, enviando indicação n° 16/53;
of. n° 32/53 do Prefeito, enviando requerimentos que tomaram os números
36/53, 37/53, 38/53, 39/53, 40/53, 41/53 e 42/53; requerimento n° 43/53, do
Padre Wunibaldo Backes e outros, requerimento n° 44/53, do Prefeito,
dando sugestões para um novo rumo ao movimento que visa a construção
de um porto fluvial nesta cidade; of. n° 31/53, do Prefeito, encaminhando o
projeto de lei n° 94/53; of. n° 28/53 do Prefeito, encaminhando os projetos
de lei n° 90/53 e 91/53; of. n° 29/53, do Prefeito, encaminhando o projeto
de lei n° 92/53, dos vereadores João Rocha Pereira e Rubens F. Souza;
projeto de lei n° 93/53 do Vereador Rubens F. Souza, of. n° 38/53, do
Prefeito, enviando minuta de convênio. O vereador Angelico Cabanellos
apresenta uma moção de aplausos pelo projeto da ponte sobre o rio
Guaiba. O vereador Rubens F. Souza solidariza-se com a moção. Ordem
do Dia: requerimento n° 33/53, do vereador Otaviano Becker, com projeto
de lei n° 88/53, que “autoriza o Poder Executivo a celebrar, com a
Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul o
convênio de que trata a Lei n° 1.387, de 2 de janeiro de 1951; proposição
n° 4/53, da Câmara Municipal de Arroio Grande; Circular n° 573/53, da
Câmara Municipal de Pelotas; Indicação da Câmara Municipal de
Montenegro; Circular n° 15, da Câmara Municipal de Carazinho; Projeto de
lei n° 294, da Câmara Municipal de Santa Maria, que “cria condições para o
aumento da produção agrícola do Município”; requerimento 26/53, da
Câmara de Viamão; Balancete mensal da prefeitura relativo ao mês de
abril. Original, manuscrito.
409 Ata nº 999 de 01.09.1953 Extraordinária...................................................140,140v
Ordem do Dia: Requerimento n° 44/53, do vereador Astrogildo A. Becker;
of. n° 30/53, do Prefeito; Projeto de lei n° 94/53, do Prefeito, que “abre
crédito especial e aponta recurso o produto de operação de crédito”;
projeto de lei n° 90/53, do Prefeito, que “abre crédito suplementar, reduz e
cancela dotações orçamentárias e indica como recurso arrecadação a
maior; projeto de lei n° 91/53, do prefeito que “abre crédito especial e
apresenta como recurso a maior; projeto de lei n° 89/53, do Prefeito, que
“Concede auxílio, abre crédito especial e reduz datação orçamentária;
projeto de lei n° 92/53, dos vereadores João Rocha Pereira e Rubens F.
Souza que, altera a redação do art. 1° da lei n° 181, de 31 de outubro de
1952” ; projeto de lei n° 93/53, do vereador Rubens F. Souza, que “abre um
crédito suplementar e reduz dotações orçamentárias” ; of. n° 33/53, do
Prefeito, solicitando a aprovação de uma minuta de convênio referente ao
aeroporto local. Original, manuscrito.

410 Ata nº 1000 de 02.09.1953..............................................................................140v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
411 Ata nº 1001 de 03.09.1953........................................................................140v,141
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
412 Ata nº 1002 de 04.09.1953................................................................................141
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
413 Ata nº 1003 de 05.09.1953................................................................................141
Examinado o expediente: projeto de lei n° 95-53 que autoriza a aquisição
de 30 ações da Sociedade Cultural Teatro São João e abertura de crédito
especial. Original, manuscrito.
414 Ata nº 1004 de 08.09.1953..............................................................................141v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
415 Ata nº 1005 de 09.09.1953..............................................................................141v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
416 Ata nº 1006 de 10.09.1953........................................................................141v,142
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
417 Ata nº 1007 de 11.09.1953................................................................................142
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
418 Ata nº 1008 de 12.09.1953................................................................................142
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
419 Ata nº 1009 de 14.09.1953..............................................................................142v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
420 Ata nº 1010 de 15.09.1953..............................................................................142v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
421 Ata nº 1011 de 16.09.1953........................................................................142v,143
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
422 Ata nº 1012 de 17.09.1953................................................................................143
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
423 Ata nº 1013 de 18.09.1953................................................................................143
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
424 Ata nº 1014 de 19.09.1953..............................................................................143v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
425 Ata nº 1015 de 21.09.1953...............................................................................143v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
426 Ata nº 1016 de 22.09.1953........................................................................143v,144
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.

427 Ata nº 1017 de 23.09.1953................................................................................144
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
428 Ata nº 1018 de 24.09.1953........................................................................144,144v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
429 Ata nº 1019 de 25.09.1953...............................................................................144v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
430 Ata nº 1020 de 26.09.1953..............................................................................144v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
431 Ata nº 1021 de 28.09.1953................................................................................145
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
432 Ata nº 1022 de 29.09.1953................................................................................145
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
433 Ata nº 1023 de 30.09.1953........................................................................145,145v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
434 Ata nº 1024 de 01.10.1953..............................................................................145v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
435 Ata nº 1025 de 02.10.1953...............................................................................145v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
436 Ata nº 1026 de 03.10.1953................................................................................146
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
437 Ata nº 1027 de 05.10.1953........................................................................146,146v
Examinado o expediente: of. n° 37/53 do Sr. Prefeito, que envia projetos de
Lei que tomaram os números n° 96/53, que Reestrutura os quadros do
funcionalismo público civil do Município e fixa créditos orçamentários; n°
97/53 que, Reajusta os vencimentos do Diretor Geral, Consultor Jurídico e
Subprefeitos; n° 98/53 que Altera incidências do imposto de licenças; n°
99/53 que Altera limite máximo de vantagens para percepção do Abono
Familiar; n° 100/53, que Autoriza o Poder Executivo a Celebrar, contratos,
adquirir terreno e abrir créditos especiais, utilizando como recursos o
produto do empréstimo contraido com a Caixa Econômica Federal do Rio
Grande do Sul; n° 101/53, que Altera e cria incidência no Imposto de
Indústria e Profissões; n° 102/53, que Revoga o Artigo 4° da Lei n° 161 de
9 de Outubro de 1952, E estabelece incidências para o imposto Territorial;
requerimento do vereador Rubens Felipe Souza, solicitando a criação de
uma comissão, afim de pleitear, junto a Secretaria de Agricultura, a ereção,
no Parque Agrícola, de um busto do Professor Emilio [Schenk]. Ordem do
Dia: projetos de leis n° 96/53 a 102/53. Original, manuscrito.
438 Ata nº 1028 de 06.10.1953........................................................................147,147v
Passou-se ao exame do expediente: Projeto de lei nº 104/53, que Concede
anistia fiscal, projeto de resolução nº 103/53, que fixa o subsídios 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 perniciosa.
Ordem-do-Dia: Projeto de lei nº 97/53, que Reajusta os vencimentos do
Diretor Geral, Consultor Jurídico e Subprefeitos; Projeto de Lei nº 99/53 que
Altera o limite máximo 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 empréstimo contraido na Caixa Econômica Federal
do Rio Grande do Sul; projeto de lei nº 101/53, que Altera e cria incidência
do imposto de Indústria e Profissões; projeto de lei nº 102/53, que Revoga
o Artigo 4º de lei nº 161 de 9 de outubro de 1.952 e estabelece incidências
para o imposto territorial. Original, manuscrito.
439 Ata nº 1029 de 06.10.1953 Extraordinária........................................147v,148,148v
Ordem do Dia: Projeto de Resolução nº 103/53. Projeto de Lei n° 104/53
que Concede Anistia Fiscal; projeto de lei n° 98/53 que Altera incidência do
imposto de Licença; indicação da Câmara de Carazinho; Circular do
Instituto Pestalozi; Indicação da Câmara de Ijuí; Indicação da Câmara de
Palmeira; Indicação da Câmara de Santa Maria n° 892; Apelo do
movimento Estadual de Defesa da Paz; Indicação n° 16/53, da Câmara
Municipal de Três Passos; Requerimento 43-53, solicitando concessão de
aumento na subvenção escolar de diversas localidades do Município.
Original, manuscrito.
440 Ata nº 1030 de 07.10.1953..............................................................................148v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
441 Ata nº 1031 de 08.10.1953..............................................................................148v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
442 Ata nº 1032 de 09.10.1953................................................................................149
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
443 Ata nº 1033 de 10.10.1953................................................................................149
Examinado o expediente que careceu de importância. Recebido nesta data
o of. n° 39/53, do Prefeito, que envia o projeto de Lei Orçamentária.
Original, manuscrito.
444 Ata nº 1034 de 12.10.1953........................................................................149,149v
Passou-se ao exame do expediente: Requerimento n° 47/53 de Armando
Junqueira Santos, requerendo 15 dias de Licença; Requerimento n° 48/53
de João Rocha Pereira, requerendo moção de solidariedade ao Deputado
Waldomiro Domingues; Circular n° 6/53 da Câmara Municipal de Viamão;
solicitando apoio ao requerimento n° 100/53; Circular n° 7/53 da Câmara
Municipal de Viamão, envia requerimento n° 47/53. Circular n° 8/53 da
Câmara de Viamão, enviando requerimento n° 109/53. Ordem-do-Dia:
resolveu a Comissão publicar editais de abertura de inscrição aos
concursos para o provimento dos cargos de Oficial Administrativo e de
Arquivista da Secretaria da Câmara Municipal. Original, manuscrito.

445 Ata nº 1035 de 13.10.1953................................................................................150
Examinado o expedient: Projeto de Lei n° 105-53 enviado pelo Prefeito que
Autoriza a lavratura de Convênio entre o Município e a União dos
Funcionários Municipais dos Rio Grande do Sul, para distribuição de
Pensão à Família do Funcionário . Circular n°5/53 da Câmara Municipal de
Viamão solicitando apoio ao requerimento n° 99/53. Oficio n° 81/53 da
Câmara de São Jeronimo, solicitando apoio a iniciativa tomada pelo
Senador Alencastro Guimarães. Ordem-do-Dia: indicações Circular n° 8/53
da Câmara Municipal de Viamão que envia requerimento n° 109/53.
Circular n° 7/53 da Câmara Municipal de Viamão que envia requerimento n°
100/53. Original, manuscrito.
446 Ata nº 1036 de 14.10.1953..............................................................................150v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
447 Ata nº 1037 de 15.10.1953..............................................................................150v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
448 Ata nº 1038 de 16.10.1953..............................................................................150v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
449 Ata nº 1039 de 17.10.1953................................................................................151
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
450 Ata nº 1040 de 19.10.1953................................................................................151
Passou-se ao exame do expediente que constou do seguinte: Balancete
demonstrativo do livro caixa relativo ao mês de setembro. Original,
manuscrito.
451 Ata nº 1041 de 20.10.1953.......................................................................151,151v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
452 Ata nº 1042 de 21.10.1953..............................................................................151v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
453 Ata nº 1043 de 22.10.1953...............................................................................151v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
454 Ata nº 1044 de 23.10.1953................................................................................152
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
455 Ata nº 1045 de 24.10.1953................................................................................152
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
456 Ata nº 1046 de 26.10.1953........................................................................152,152v
Examinado o expediente, Projeto de Resolução n° 107/53 que,Torna sem
efeito os editais de concurso, para os cargos da Secretaria de Câmara.
Ordem do Dia, aprovado o projeto de Resolução n° 107/53; Original,
manuscrito.

457 Ata nº 1047 de 27.10.1953........................................................................152v,153
Lido o expediente: Telegrama do Líder da Bancada do P.T.B., Vereador
Angelico Cabanellos; Oficio n° 40/53 do Prefeito, enviando Boletins da
Receita e despesa da Prefeitura referentes aos meses de Julho e Agosto
do corrente ano; Indicação da Câmara de Montenegro n° 359/53; Ordemdo-Dia: indicação n° 359/53 da Câmara de Montenegro. Projeto de Lei n°
105-53 que Autoriza a lavratura de convênio entre o Município e a União
dos Funcionários Municipais do Rio Grande do Sul; Indicação n° 81/53 da
Câmara de São Jerônimo; Requerimento n° 99/53, da Câmara de Viamão;
Proposição n° 29-53 da Câmara Municipal de Cacequi; projeto de Lei n°
225, da Câmara de Viamão, enviado por Circular n° 7/53; circular n° 124a –
7-1953, do D.P.M. Original, manuscrito.
458 Ata nº 1048 de 29.10.1953...............................................................................153v
Lido o expediente: requerimento n° 53/53 do Vereador Francisco Pereira
Rodrigues, solicitando licença. Ordem do Dia: projetos de lei n°s 96/53, do
Executivo reestrutura os quadros do funcionalismo público municipal e para
créditos orçamentários; projeto de lei n° 08/53, da Mesa da Câmara, que
reestrutura o quadro de funcionários da Câmara Municipal e dá outras
providências. Original, manuscrito.
459 Ata nº 1049 de 30.10.1953................................................................................154
Leitura expediente, que careceu de importância. Em Ordem do Dia: projeto
de lei orçamentária. Original, manuscrito.
460 Ata nº 1050 de 31.10.1953 Extraordinária.........................................................154
Reuniu-se a Comissão Representativa Câmara com fim de continuar o
exame da lei orçamentária para o exercício de 1954. Original, manuscrito.
461 Ata nº 1051 de 31.10.1953..............................................................................154v
Continuou o estudo do projeto de lei orçamentária para o exercício de
1954. original, manuscrito.
462 Ata nº 1052 de 03.11.1953........................................................................154v,155
Passou-se à leitura do expediente: of. n° 219/53 do Prefeito; of. n° 220/53
do Prefeito; e ofs. n°s 221/53 e 222/53 do Prefeito, encaminhando
informações aos requerimentos n°s 54/53 e 55/53; requerimento n° 56/53
do vereador Angélico Cabanellos e fonograma n° 223/53, do Deputado
Unírio Machado. Ordem do Dia: projeto de lei n° 103/53, da Mesa da
Câmara que “fixa os subsídios e a representação do Prefeito”. Parecer da
Comissão Representativa ao projeto de lei n° 06/53. Projeto de lei n°
108/53, do D.P.M. que “Reestrutura os quadros dos funcionários da
Câmara Municipal, com as emendas propostas no parecer da Comissão
Representativa. Original, manuscrito.
463 Ata nº 1053 de 03.11.1953 Extarordinária........................................................155v
Não houve expediente a ser lido nem oradores na hora do expediente.
Ordem do Dia: projeto de lei orçamentária, com as emendas existentes ao
Parecer da Comissão Representativa. Original, manuscrito.
464 Ata nº 1054 de 04.11.1953........................................................................155v,156
Lido o expediente: requerimento n° 57/53, do Vereador Armando Junqueira

dos Santos. Ordem do Dia: requerimentos n° 54-53 e 55-53,
respectivamente, de Pedro Dorival Moreira Líbio e Nitezke Görgen e Cia
Ltada; Projeto de lei Orçamentário para – 1954. Original, manuscrito.
465 Ata nº 1055 de 04.11.1953 Extraordinária........................................................156v
Não houve expediente a ser lido. Ordem do Dia: requerimento n° 57/53, do
Vereador Armando Junqueira dos Santos. Projeto de lei orçamentária. Não
houve oradores em explicações pessoais. Original, manuscrito.
466 Ata nº 1056 de 05.11.1953........................................................................156v,157
Examinado o expediente: Circular n° 4/53, Requerimento do sr. Angelo
Praia presidente do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro;
Balancete demonstrativo do Livro Caixa, relativo ao mês de Outubro;
Circular n° 1/53 da Câmara Municipal de Rio Pardo, enviando proposição.
Original, manuscrito.
467 Ata nº 1057 de 06.11.1953........................................................................157,157v
O Vereador Rubens F. Souza apresentou requerimento n° 59/53 para que a
Casa se manifeste ao Deputado Muniz Falcão congratulando-se com sua
Exa pela apresentação do Projeto de Lei n° 3.222/53; Ao Senado e Câmara
Federal solicitando aprovação do projeto acima referido. Ordem do Dia:
requerimento n° 59/53 – ; requerimento n° 54/53 e 55/53; requerimento da
Câmara de Martinópolis no sentido de todos os ginásios estaduais
manterem período noturno; balancete demonstrativo do livro Caixa, relativo
ao mês de outubro de 1953; indicação da Câmara Municipal de Rio Pardo,
em apoio ao projeto de lei, do Deputado Campos Vergal; oficio n° 225/53
do Presidente do Diretório Municipal do P.S.B. em apoio ao projeto de lei
estadual n° 116/52 e solicitando dotação orçamentária para auxílio ao
Centro Municipal de Estudos e de Defesa da Economia Nacional. Original,
manuscrito.
468 Ata nº 1058 de 07.11.1953...............................................................................157v
Examinado o expediente: o requerimento n° 58/53, do Vereador Astrogildo
Alves Becker, solicitando o pagamento de ajuda de custo relativo ao mês
de outubro. Ordem do Dia: resolvido pela Comissão expedir circulares aos
Senhores Vereadores informado de que só tem direito à ajuda de custo, o
vereador que haja comparecido, pelo menos, a uma sessão no mês.
Original, manuscrito.
469 Ata nº 1059 de 09.11.1953................................................................................158
Reuniu-se a Comissão Representativa, com o fim de decretar luto oficial
por três dias pelo falecimento do Prefeito Municipal, Sr. Alvaro Haubert.
Original, manuscrito.
470 Ata nº 1060 de 10.11.1953 Extraordinária.................................................158,158v
Declarada vaga a Prefeitura Municipal de Taquari, por morte do Prefeito
Alvaro Haubert, sendo convocado para assumir a chefia do executivo o
Vice-prefeito Nardi de Farias Alvim. Requereu ainda o vice-prefeito
empossado, que lhe fosse concedida uma licença de trinta dias. Original,
manuscrito.

471 Ata nº 1061 de 11.11.1953................................................................................159
Não houve Sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.
472 Ata nº 1062 de 12.11.1953................................................................................159
Examinado o expediente: Telegrama de pêsames pelo Falecimento do Sr.
Alvaro Haubert Prefeito Municipal de Taquari, do sr. Ernesto Dornelles D.B.
Governador do Estado e de várias outras Autoridades Estaduais e
Municipais e mais indicações. Circular n° 124 A – 8 – 1953 do D.P.M.,
Ofício n° 372/53 da Câmara de Rio Grande enviando proposição.
Requerimento n° 60/53 do Vereador João Rocha Pereira, propondo voto
congratulação com a S.A.E.TA; Convite do Comissário Geral da Terceira
Festa Nacional do Trigo. Original, manuscrito.
473 Ata nº 1063 de 13.11.1953...............................................................................159v
Examinado o expediente: Oficio n° 380/53 da Câmara Municipal de Rio
Grande enviando proposição. Ordem do Dia: Ofício n° 372/53 da Câmara
Municipal de Rio Grande pela realização, em Porto Alegre, de uma
Reunião de Representantes dos legislativos Riograndenses; Requerimento
do Vereador João Rocha Pereira, n° 60/53 solicitando voto de
congratulação com a S.A.E.T.A. Original, manuscrito.
474 Ata nº 1064 de 14.11.1953..............................................................................159v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
475 Ata nº 1065 de 14.11.1953................................................................................160
O vereador Francisco Pereira Rodrigues interrompeu sua licença e
reassumiu suas funções de Presidente deste Legislativo.
476 Ata nº 1066 de 16.11.1953................................................................................160
Passou-se ao exame do expediente que careceu de importância. Nada
havia em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
477 Ata nº 1067 de 17.11.1953................................................................................160
Examinado o expediente que careceu de importância. Não houve matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
478 Ata nº 1068 de 18.11.1953..............................................................................160v
Examinado o expediente: of. n° 245/53 do sr. Diretor Geral da Prefeitura,
enviando cópias de leis; Telegrama n° 246/53, do Prefeito de Irai, enviando
pêsames; representação, do sr. Candido Cardoso, referente a zona de
Pinhal, Bôa Vista, Capivara; of. n° 248/53, do Prefeito, comunicando ter
assumido a chefia do executivo; of. n° 1047/53 e 1053/53, da Câmara de
Pelotas enviando indicações. Ordem do Dia: of. n° 380/53 da Câmara de
Rio Grande. Original, manuscrito.
479 Ata nº 1069 de 19.11.1953..............................................................................160v
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
480 Ata nº 1070 de 20.11.1953................................................................................161
Passou-se ao exame do expediente: Oficio n° 47/53 do Sr. Prefeito,
agradecendo comunicação da presidência. Ordem do Dia: ndicação da
Câmara de Pelotas enviada por Circular n° 1047/53; indicação da Câmara

de Pelotas, enviada por circular n° 1053/53; resolvido determinar o dia 12
de dezembro para as providências relativas aos requerimentos n°s 54/53 e
55/53; pedido de Ursulina Fritze de Souza. Original, manuscrito.
481 Ata nº 1071 de 21.11.1953........................................................................161,161v
Examinado o expediente que careceu de importância. Nada havia em
Ordem do Dia. Original, manuscrito.
482 Ata nº 1072 de 23.11.1953...............................................................................161v
Examinado o expediente: Circular n° 124-10-53, do D.P.M, referente a taxa
de Rodízio; circular n° 124A – 9 – 53, circular n° 15/10 de Santa Maria,
enviando indicação, circular n° 18/53, da Câmara Municipal de Carasinho,
enviando proposição. Original, manuscrito.
483 Ata nº 1073 de 24.11.1953................................................................................162
Examinado o expediente, que careceu de importância. Original, manuscrito.
484 Ata nº 1074 de 25.11.1953................................................................................162
Despachado o expediente. Não havia matéria em ordem do dia. Original,
manuscrito.
485 Ata nº 1075 de 26.11.1953........................................................................162,162v
Despachado o expediente. Não havia matéria em ordem do dia. Original,
manuscrito.
486 Ata nº 1076 de 27.11.1953..............................................................................162v
Despachado o expediente. Não havia matéria em ordem do dia. Original,
manuscrito.
487 Ata nº 1077 de 28.11.1953...............................................................................162v
Despachado o expediente. Resolução n° 380 que “institui uma Comissão
de Inquérito”. Original, manuscrito.
488 Ata nº 1078 de 30.11.1953................................................................................163
Despachado o expediente. Não havia matéria em ordem do dia. Original,
manuscrito.
489 Ata nº 1078 de 01.12.1953........................................................163,163v,164,164v
Leitura do expediente: Requerimento n° 61/53 do Vereador Olavo Gomes
Junqueira, solicita reparos em estradas; Requerimento n° 62/53 do
Vereador Octaviano Becker, requerendo, seja oficiado o sr. Secretário da
Educação para que tome providências no sentido de que seja nomeado um
Dentista para o Grupo Escolar Pereira Coruja”; Requerimento n° 63/53 do
Vereador Astrogildo Alves Becker, requerendo 90 dias de licença; Ofício n°
49/53 do sr. Prefeito enviando o projeto de lei n° 113/53 que “extingue o
cargo de Consultor Jurídico”; Ofício n° 48/53, do Prefeito, enviando projeto
de lei n° 114/53, que “Abre crédito especial e reduz dotações
orçamentárias”. Projeto de n° 115-53, do Vereador Olavo Gomes Junqueira
que “Cria a Comissão de Revisão do Imposto Territorial Urbano e Sub
Urbano”; Circular n° 124A – 9 – 1953, do D.P.M., enviando anteprojeto que
“Altera as tabelas dos impostos de Indústrias e Profissões e de Licenças”;
Circular da Câmara de Capinzal, enviando indicação; Oficio n° 127/53,

enviando indicação. O Vereador Rubens Felipe Souza dá conhecimento ao
plenário de ofícios recebidos do Diretório Municipal do P.S.D. O Vereador
Angelico Cabanellos se congratula com a Câmara. Ordem-do-Dia:
requerimento n° 63/53, do Vereador Astrogildo Alves Becker, solicitando 90
dias de licença. O restante da Ordem-do-Dia ficou transferido para a
próxima sessão. Foi feita a distribuição da matéria em pauta, para receber
parecer. Original, manuscrito.
490 Ata nº 1079 de 02.12.1953..............................................................................164v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em ordem do dia. Original, manuscrito.
491 Ata nº 1080 de 03.12.1953........................................................................164v,165
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em ordem do dia. Original, manuscrito.
492 Ata nº 1081 de 04.12.1953................................................................................165
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em ordem do dia. Original, manuscrito.
493 Ata nº 1082 de 05.12.1953................................................................................165
AExaminado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria em ordem
do dia. Original, manuscrito.
494 Ata nº 1083 de 07.12.1953...............................................................................165v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em ordem do dia. Original, manuscrito.
495 Ata nº 1084 de 09.12.1953...............................................................165v,166,166v
Passou-se a leitura do expediente: Circular n° 124A – 12 – 1953 do D.P.M
E Circular n° 124A – 11 – 1953, relativas ambas ao III Concurso de
Municípios Brasileiros; Indicação da Câmara de Ijui; Requerimento 65/53,
do Vereador Octaviano Becker solicitando voto de pesar pelo falecimento
em Palmeira das Missões, do Vereador Augusto Markus Guimarães,
representante do Partido Libertador; Requerimento do Vereador Francisco
Alfredo Griebeler, solicitando um voto de pesar pelo falecimento em Bom
Retiro do Sul, do cidadão Januário Garibalde Becker; Requerimento n°
67/53 do Vereador Vitorino C. Salvadori, solicitando providências relativas
a má localização do Cartório Distrital de Tabai. O vereador Rubens F.
Souza apresenta a Indicação para que a Casa se dirija ao Governador do
Estado, ao Secretário da Agricultura e aos líderes de bancadas na
Assembléia Estadual. Ordem do Dia: Proposição do vereador Rubens F.
Souza; os requerimentos n°s 65/53 e 66/53; requerimento n° 67-53; parecer
do vereador Julio F. da Silva, sobre Projeto de Lei n° 115/53; projeto de lei
n° 116-53 que “Altera as Tabelas dos Impostos de Indústrias e Profissões e
de Licença”; Indicação da Câmara de Três Passo; projeto de lei n° 114-53,
que “abre crédito especial e reduz dotações orçamentárias”; projeto de lei
n° 113/53, que “extingue o cargo de consultor jurídico”; Indicação da
Câmara de Capinzal; requerimento n° 62-53, do Vereador Octaviano
Becker; projeto de Lei 117/53, que “dispõe sobre as exigências para a
aprovação do plano e das plantas de loteamento de terrenos”. Original,
manuscrito.

496 Ata nº 1085 de 10.12.1953 Extraordinária.........................................................167
Não houve sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.
497 Ata nº 1086 de 10.12.1953........................................................................167,167v
Passou-se ao exame do expediente: Documentos n°1 68/53, com
informações solicitadas ao Executivo, 69/53, Wilibaldo Schneider,
requerendo dispensa de imposto, 71/53, requerendo compra de uma faixa
de terra, 72/53, requerendo redução para pagamento da dívida de
Francisco Laurentino Marques. Ofício n° 281/53, do Prefeito encaminhando
projetos de lei, que tomaram os números 118/53 e 119/53; o primeiro abre
crédito especial e reduz dotações orçamentárias e o segundo, abre crédito
Suplementar e reduz dotações orçamentárias. Ordem do Dia, Balancete do
livro Caixa relativo ao mês de novembro. Original, manuscrito.
498 Ata nº 1087 de 11.12.1953........................................................................167v,168
Ordem do Dia:: Projeto de lei n° 118/53 que “abre crédito especial e reduz
dotações orçamentárias”; projeto de lei n° 119/53 que abre crédito
suplementar e reduz dotações orçamentárias”; requerimento n° 68/53, de
Ursulina Oliveira de Souza; requerimento n° 69/53, de Luiz da Silva Vieira;
requerimento n° 70/53; requerimento n° 71/53; requerimento 72/53.
Original, manuscrito.
499 Ata nº 1088 de 12.12.1953................................................................................168
Passou-se ao exame e despacho do expediente. Não houve matéria em
Ordem do Dia. Original, manuscrito.
500 Ata nº 1089 de 14.12.1953........................................................................168,168v
Foi recebido no recinto o sr. Prefeito Municipal, que veio retribuir a visita
que lhe fora feita pelo Legislativo. Original, manuscrito.
501 Ata nº 1090 de 15.12.1953..............................................................................168v
Despachado o expediente. Original, manuscrito.
502 Ata nº 1091 de 16.12.1953........................................................................168v,169
Examinado o expediente. Original, manuscrito.
503 Ata nº 1092 de 17.12.1953................................................................................169
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
504 Ata nº 1093 de 18.12.1953................................................................................169
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
505 Ata nº 1094 de 19.12.1953........................................................................169,169v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
506 Ata nº 1095 de 21.12.1953...............................................................................169v
Examinado o expediente: Projeto de Resolução n° 120/53, que “promove
um funcionário, Fonograma do Hospital Colonia Itapoam, que “Renova
pedido de auxílio. Ofício Circular n° 102/53 da Câmara Municipal de
Santiago enviando proposição, Oficio Circular n° 9/53, da Câmara
Municipal de Viamão, enviando requerimento n° 126/53. Ofício da
Federação de Mulheres de Rio Grande do Sul; O Vereador Olavo Gomes

Junqueira solicita vistas, do projeto de resolução n° 120/53. Original,
manuscrito.
507 Ata nº 1096 de 22.12.1953................................................................................170
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
508 Ata nº 1097 de 23.12.1953................................................................................170
Concedida uma gratificação ao Sr. Nésio Miranda da Silva por serviços
prestados à Câmara, o expediente careceu de importância. Original,
manuscrito.
509 Ata nº 1098 de 24.12.1953........................................................................170,170v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
510 Ata nº 1099 de 26.12.1953...............................................................................170v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
511 Ata nº 1100 de 28.12.1953........................................................................170v,171
O expediente constou: Ofício n° 53/53 do Sr. Prefeito encaminhando
requerimento de Lindolfo José Pereira n° 79/53 que pede cancelamento da
dívida ativa e isenção de impostos, que recaem sobre sua pequena
propriedade. Ofício n° 54/53 do Prefeito encaminhando projetos de Leis n°
121/53 “Abre crédito especial e reduz dotações orçamentárias”. Projeto de
lei n° 122/53 que “Abre crédito suplementar e reduz dotações
orçamentárias. Requerimento n° 74[1]53 do Vereador Olavo Gomes
Junqueira que “Requer vistoria em estradas”. Parecer do Vereador Olavo
Gomes Junqueira ao projeto de Resolução n° 120/53. Ordem do Dia foi:
parecer do Vereador Olavo Gomes Junqueira ao projeto de Resolução n°
120/53; of. n° 55/53, do Prefeito, enviando projeto de lei que tomou o n°
123/53 e requerimento n° 75/53, das funcionárias do Legislativo, solicitando
abono de fim de ano. Original, manuscrito.
512 Ata nº 1101 de 29.12.1953........................................................................171,171v
Ordem do Dia: projetos de Lei: Projeto de Lei n° 121/53 que “Abre crédito
especial e reduz dotações orçamentárias; projeto de Lei n° 122/53 que
“Abre crédito suplementar e reduz dotações orçamentárias; projeto de Lei
n° 123/53 que “Autoriza o Poder Executivo dilatar o prazo previsto na lei n°
225, de [6] de outubro de 1953, até 31 de dezembro do corrente exercício e
a restituir multas cobradas de 16 a 28 do mês em curso. Original,
manuscrito.
513 Ata nº 1102 de 30.12.1953...............................................................................171v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
514 Ata nº 1103 de 31.12.1953..............................................................................171v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
515 Ata nº 1104 de 02.01.1954................................................................................172
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
516 Ata nº 1104 de 04.01.1954................................................................................172
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.

517 Ata nº 1105 de 05.01.1954................................................................172,172v,173,
173v
Passou-se ao exame do expediente: Oficio Circular n° 19[5]/53 da Câmara
de Lagoa Vermelha enviando indicação; Oficio n° 463A/53 da Câmara de
Rio Grande enviando Cópia do ofício enviado à Assembléia Legislativa;
Ofício do Diretor do I.N.E.P., com referência à Literatura infanto juvenil;
projeto de Lei n° 126/54 que “ Autoriza o Sr. Diretor Geral do Poder
Executivo a assinar os documentos autorizados pelo extinto Prefeito Alvaro
Haubert; Substitutivo ao projeto de Resolução n° 120/53 que “Altera a
Tabela II da Resolução n° 378 de 3 de novembro de 1953; Projeto de Lei n°
125/54 que “Cria Comissão Especial junto ao Gabinete do Prefeito
Municipal, destinada a emitir parecer sobre lançamentos e revisões de
Impostos Predial e Territorial Urbano e Suburbano; Ordem do Dia: projeto
de Reforma do Regimento Interno; início dos trabalhos para eleição da
Nova Mesa da Câmara fazendo uso da palavra alguns vereadores. Original,
manuscrito.
518 Ata nº 1106 de 05.01.1954 Extraordinária.................................................174,174v
Ordem do Dia: proposição da Câmara Municipal de Santiago em apoio ao
projeto de Lei Federal n° 3.222. Solicitação de auxilio do Hospital Colônia
Itapoam; Requerimento n° 70/53; Requerimento n° 74/53 do Vereador
Olavo G. Junqueira; Substitutivo ao projeto de Resolução nº 120/53 que
“Altera a Tabela II da Resolução n° 378 de 3 de Novembro de 1953; Projeto
de Lei n° 126/54 que “Autoriza o Sr. Diretor geral do Poder Executivo a
assinar os documentos autorizados pelo extinto prefeito Alvaro Haubert;
Projeto de Lei n° 125/54 que “Cria Comissão Especial junto ao Gabinete do
Prefeito Municipal destinada a emitir parecer sobre lançamentos e
Revisões de Impostos Predial e Territorial Urbano e Suburbano;
Requerimento n° 73/53; às bancadas indicaram representantes para
Comissão Representativa. O Presidente Olavo Gomes Junqueira
pronunciou discurso de agradecimento e congratulou-se com os demais
membros da Mesa Eleita. Original, manuscrito.
519 Ata nº 1107 de 06.01.1954................................................................................175
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
520 Ata nº 1108 de 07.01.1954........................................................................175,175v
Examinado o expediente que careceu de importância. Ordem do Dia:
parecer do Vereador Rubens Felipe Souza propondo uma moção de
aplausos e congratulações com a Federação de Mulheres do Rio Grande
do Sul; requerimento n° 61/53, do Vereador Olavo Gomes Junqueira,
Solicitando ao Executivo reparos nas estradas do “Pinhal”, “Boa Vista” e
“Capivara”. Original, manuscrito.
521 Ata nº 1109 de 08.01.1954..............................................................................175v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
522 Ata nº 1110 de 09.01.1954..............................................................................175v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
523 Ata nº 1111 de 11.01.1954................................................................................176
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.

524 Ata nº 1112 de 12.01.1954................................................................................176
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
525 Ata nº 1113 de 13.01.1954..............................................................................176v
Examinado o expediente. Não houve matéria em ordem do dia. Original,
manuscrito.
526 Ata nº 1114 de 14.01.1954..............................................................................176v
Examinado e despachado o expediente. Não houve matéria em Ordem do
Dia. Original, manuscrito.
527 Ata nº 1115 de 15.01.1954........................................................................176v,177
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
528 Ata nº 1116 de 16.01.1954................................................................................177
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
529 Ata nº 1117 de 18.01.1954........................................................................177,177v
Examinado o expediente: circular n° 2/53 da Câmara de Torres, enviando
indicação; requerimento n° 5/54 do Vereador Francisco Alfredo Griebeler;
requerimento n° 4/54 do Vereador Francisco Pereira Rodrigues; ofício n°
2/54 da Câmara Municipal de Rio Grande, enviando proposição,
requerimento n° 2/54 do Vereador Reinaldo Marckus; requerimento n° 3/54
do Vereador Octaviano Becker. Original, manuscrito.
530 Ata nº 1118 de 19.01.1954........................................................................177v,178
Examinado o expediente que careceu de importância. Ordem do Dia:
requerimento n° 2/54 do Vereador Reinaldo Marckus; requerimento n° 3/54,
do Vereador Octaviano Becker; requerimento n° 4/54 do Vereador
Francisco Pereira Rodrigues; proposiçaõ n° 5/54 do Vereador Francisco
Alfredo Griebeler, solicitando providencias para abertura de um poço
Artesiano na Escola Rural do Pinhal e a todas as demais escolas do
Município que não possuam abastecimento; Proposição da Câmara de Rio
Grande, para que as Câmaras Municipais do Estado protestem contra o
aumento assustador dos gêneros de primeira necessidade principalmente,
o do preço da carne. Original, manuscrito.
531 Ata nº 1119 de 20.01.1954................................................................................178
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
532 Ata nº 1120 de 21.01.1954........................................................................178,178v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
533 Ata nº 1121 de 22.01.1954...............................................................................178v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
534 Ata nº 1122 de 23.01.1954...............................................................................178v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
535 Ata nº 1123 de 25.01.1954........................................................................178v,179
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.

536 Ata nº 1124 de 26.01.1954................................................................................179
Examinado o expediente: Balancete demonstrativo do livro Caixa relativo
ao mês de dezembro de 1953. Original, manuscrito.
537 Ata nº 1125 de 27.01.1954................................................................................179
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
538 Ata nº 1126 de 28.01.1954...............................................................................179v
Examinado o expediente: requerimento n°6/54 do Vereador Rubens Felipe
Souza, requerendo uma moção de protestos, contra o absurdo aumento do
preço da carne verde. O Sr. João Rocha Pereira Suplente declarou que
assumira até dia 31 do corrente. Ordem do Dia: requerimento do Vereador
Rubens Felipe Souza de n° 6/54. Original, manuscrito.
539 Ata nº 1127 de 29.01.1954........................................................................179v,180
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
540 Ata nº 1128 de 30.01.1954................................................................................180
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
541 Ata nº 1129 de 01.02.1954........................................................................180,180v
Examinado o expediente: Ofício Circular n° 5/54 da Associação dos
funcionários Municipais de Porto-Alegre; Projetos de Leis do Executivo n°
127/54 e 128/54. Não houve matéria na Ordem do Dia. Original,
manuscrito.
542 Ata nº 1130 de 02.02.1954........................................................................180v,181
Passou-se ao exame do expediente: Circular n° 5, do Congresso dos
Servidores Municipais; of. n° 10/54 do Prefeito com os projetos de lei n°
127/54 e 128/54; requerimento n° 7/54, do Vereador Pedro Antônio da
Silva; Parecer n° 3/54, do Vereador Pery Saraiva, sobre proposição da
Câmara Municipal de Lagoa Vermelha; Proposição da Câmara Municipal
de Torres; O vereador Rubens F. Souza se manifesta em contrário à
proposição da Câmara Municipal de Torres; Ordem do Dia: requerimento
n° 7/53, do vereador Pedro Antônio da Silva; proposição da Câmara
Municipal de Lagoa Vermelha. Original, manuscrito.
543 Ata nº 1131 de 03.02.1954..............................................................................181v
Examinado o expediente: Convite da Convenção pela Emancipação
Nacional; Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Municípios
para Criação Associação Gaúcha de Municípios. Original, manuscrito.
544 Ata nº 1132 de 04.02.1954..............................................................................181v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
545 Ata nº 1133 de 05.02.1954................................................................................182
Examinado o expediente: parecer n° 2/54 do Vereador Julio Francisco da
Silva, ao Projeto de Lei n° 128/54 que “Abre um crédito especial e reduz
dotações orçamentárias; parecer n° 4/54 do Vereador Pedro Antonio da
Silva ao Projeto de Lei n° 127/54 que “Abre um crédito suplementar e reduz
dotações orçamentárias. Ordem do Dia: projetos de leis n° 127/54 e
128/54. Original, manuscrito.

546 Ata nº 1134 de 06.02.1954........................................................................182,182v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
547 Ata nº 1135 de 08.02.1954...............................................................................182v
Examinado o expediente: requerimento n° 8/54 do Vereador Rubens Felipe
Souza, requer seja oficiado ao Sr. Diretor Regional dos Correios e
Telégrafos. Original, manuscrito.
548 Ata nº 1136 de 09.02.1954........................................................................182v,183
Examinado o expediente: projeto de lei n° 129/54 do Prefeito que “Altera a
Redação do Artigo 1° da lei n° 226, 17 de julho de 1953”. Ordem do Dia:
requerimento n° 8/54 do Vereador Rubens Felipe Souza que requer seja
oficiado o Sr. Diretor do Conselho Regional dos Correios e Telégrafos.
Original, manuscrito.
549 Ata nº 1137 de 10.02.1954................................................................................183
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
550 Ata nº 1138 de 11.02.1954........................................................................183,183v
Ata n ° 1138
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
551 Ata nº 1139 de 12.02.1954...............................................................................183v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
552 Ata nº 1140 de 13.02.1954...............................................................................183v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
553 Ata nº 1141 de 15.02.1954........................................................................184,184v
Examinado o expediente: Ofício do Sr. Marcolino Sales Bittencort, 2°
Sargento Diretor do “O Tiradentes”; Of. n° 46/54, do Prefeito; Of. n° 47/54,
do Prefeito, referindo-se ao requerimento n° 7/54, do vereador Pedro
Antônio da Silva; of. n° 49/54, do Prefeito, sobre requerimento n° 6/54, do
vereador Rubens F. Souza; parecer n° 5/54, do vereador Rubens F. Souza,
sobre req. n° 126/53, da Câmara Municipal de Viamão; parecer n° 6/54, do
vereador Rubens F., Souza, sobre requerimento n° 69/53, de Luiz da Silva
Vieira, apresentando respectivo projeto de lei n° 130/54. Ordem do Dia:
requerimento n° 126/53, da Câmara Municipal de Viamão; o projeto de lei
n° 130/54. Original, manuscrito.
554 Ata nº 1142 de 16.02.1954..............................................................................184v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
555 Ata nº 1143 de 17.02.1954........................................................................184v,185
Examinado o expediente: of. n° 94 da Câmara Municipal de Rosário do Sul,
of. n° 520, da Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga; of. 56/54, do
Prefeito enviando balancetes relativos aos meses de setembro, outubro e
novembro de 1953, parecer n° 7/54, do vereador João Rocha Pereira, ref.
projeto de lei n° 129/54. Ordem do Dia: projeto de lei n° 129/54. Original,
manuscrito.

556 Ata nº 1144 de 18.02.1954................................................................................185
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
557 Ata nº 1145 de 19.02.1954........................................................................185,185v
Examinado o expediente: Parecer n° 8/54, do Vereador Rubens F. Souza,
sobre oficio do Sr. Marcolino Sales Bittencourt; parecer n° 9/54 do
Vereador Rubens F. Souza; sobre circular n° 5 do Sr. Presidente do
“Cocresso dos Servidores Municipais do Rio Grande do Sul”. Ordem do
Dia: Oficio do Sr.Marcolino Salles Bittencourt, Circular n° 5 do Sr.
Presidente do “Congresso dos Servidores Municipais do Rio Grande do
Sul”. Original, manuscrito.
558 Ata nº 1146 de 20.02.1954...............................................................................185v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
559 Ata nº 1147 de 22.02.1954........................................................................185v,186
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
560 Ata nº 1148 de 23.02.1954................................................................................186
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
561 Ata nº 1149 de 24.02.1954................................................................................186
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
562 Ata nº 1150 de 25.02.1954...............................................................................186v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
563 Ata nº 1151 de 26.02.1954..............................................................................186v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
564 Ata nº 1152 de 27.02.1954........................................................................186v,187
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
565 Ata nº 1153 de 03.03.1954................................................................................187
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
566 Ata nº 1154 de 04.03.1954................................................................................187
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
567 Ata nº 1155 de 05.03.1954...............................................................................187v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.

568 Ata nº 1156 de 06.03.1954..............................................................................187v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
569 Ata nº 1157 de 08.03.1954........................................................................187v,188
Examinado o expediente: Parecer n° 10/54 do vereador Rubens F. Souza
encaminhando ao sr. Presidente o requerimento n° 11/54 do Vereador
Francisco Pereira Rodrigues; Oficio Circular da Câmara Municipal de
Carazinho enviando Proposição n° 7/54; Ofício do Desembargador
Florencio de Abreu, Presidente da Comissão Organizadora Central do XI°
Congresso Brasileiro de Geografia. Requerimento n° 10/54 do vereador
Angélico Cabanellos solicitando 30 dias de licença. Original, manuscrito.
570 Ata nº 1158 de 09.03.1954........................................................................188,188v
Examinado o expediente: of. n° 69/54, da Associação Brasileira de
Municípios, enviando enviando proposição. Ordem do Dia, deferido o
requerimento de licença. Original, manuscrito.
571 Ata nº 1159 de 10.03.1954...............................................................................188v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
572 Ata nº 1160 de 11.03.1954..............................................................................188v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
573 Ata nº 1161 de 12.03.1954................................................................................189
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
574 Ata nº 1162 de 13.03.1954................................................................................189
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
575 Ata nº 1163 de 15.03.1954........................................................................189,189v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
576 Ata nº 1164 de 16.03.1954..............................................................................189v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
577 Ata nº 1165 de 17.03.1954........................................................................189v,190
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
578 Ata nº 1166 de 18.03.1954................................................................................190
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
579 Ata nº 1167 de 20.03.1954................................................................................190
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.

580 Ata nº 1168 de 22.03.1954........................................................................190v,191
Examinado o expediente: Circular n° 1/54 e 2/54de Cruz Alta, enviando
proposição; Ofício n° 11/54 da Câmara de General Câmara, requerendo
providências no Porto da Barca nesta cidade; requerimento n° 12/54 de
Manoel Antônio Marques, requerendo cancelamento de divida ativa e
dispensa do pagamento da taxa de Rodagio; requerimento n° 13/54 de
José Joaquim Ferreira da Silva III requerendo que seja perdoada divida
ativa, e isenção dos impostos enquanto viver; requerimento n° 14/54 de
Vidalina de Lima, requerendo expedição de título, requerimento 15/54 de
Octaviano Becker requerendo cancelamento de divida; Ordem do Dia:
resolvido que seria remetido ao Sr. Prefeito o oficio n° 11/54 da Câmara de
General Câmara. Original, manuscrito.
581 Ata nº 1169 de 23.03.1954................................................................................191
Examinado o expediente: of. n° 91/54, do Dr. Paulo, comunicando que
assumiu a Promotoria de Justiça da Comarca; of. 89/54, da Câmara
Municipal de Livramento, comunicando a eleição da nova Mesa; of. n°
90/54, da Câmara Municipal de Taquara, comunicando a constituição da
nova Mesa. Ordem do Dia: votos de pesar pelos falecimentos, dos
cidadãos Leonel Alves Pereira e João Freitas. Original, manuscrita.
582 Ata nº 1170 de 24.03.1954...............................................................................191v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
583 Ata nº 1171 de 25.03.1954...............................................................................191v
Examinado o expediente: of. n° 21/54, do Executivo, encaminhando
requerimentos n°s 16/54 e 17/54, de Virgulinio Ribeiro da Silva e Olmerindo
José dos Reis. Ordem do Dia: balancetes da Secretaria da Câmara,
relativos aos meses de janeiro e fevereiro. Original, manuscrito.
584 Ata nº 1172 de 26.03.1954................................................................................192
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
585 Ata nº 1173 de 27.03.1954................................................................................192
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
586 Ata nº 1174 de 29.03.1954...............................................................................192v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
587 Ata nº 1175 de 30.03.1954...............................................................................192v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
588 Ata nº 1176 de 31.03.1954................................................................................193
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.

589 Ata nº 1177 de 01.04.1954................................................................................193
Retificação da ata anterior. Examinado o expediente que careceu de
importância. Não havia matéria em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
590 Ata nº 1178 de 02.04.1954...............................................................................193v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
591 Ata nº 1179 de 03.04.1954...............................................................................193v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
592 Ata nº 1180 de 05.04.1954........................................................................193v,194
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
593 Ata nº 1181 de 06.04.1954.................................................................194,194v,195
Examinado o expediente: Oficio n° 23/54 do Sr. Prefeito, com 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; projeto de lei n° 133/54 do Vereador José
Luiz Gerhardt, requerimento n° 23/54 do Vereador José Luiz Gerhardt;
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 Câmara de Cruz Alta; requerimento n° 20/54 do
Vereador Pedro Antônio da Silva; requerimento de Olmerindo José dos
Reis, n° 17/54; ofício n° 24/54 do Prefeito, encaminhando a exposição n°
43/54 e o projeto de lei n° 134/54. O Vereador Rubens Felipe Souza fala
sobre o aumento do preço do Pão. Ordem do Dia: requerimentos n° 12/54,
de Manoel Antonio Marques; requerimento n° 13/54, de José Joaquim
Ferreira da Silva. Original, manuscrito.
594 Ata nº 1182 de 06.04.1954........................................................................195,195v
Examinado o expediente que careceu de importância. Ordem do Dia:
requerimento n° 23/54 do Vereador José Luiz Gerhardt, requer informação
do Executivo; projeto de lei n° 132/54; requerimento n° 20/54 do Vereador
Pedro Antônio da Silva; requerimento n° 22/54 do Vereador José Luiz
Gerhardt, solicitando informações do Executivo sobre o pagamento do
pessoal diarista da Prefeitura; proposição n° 9/54 da Câmara de Cruz Alta.
Original, manuscrito.
595 Ata nº 1183 de 07.04.1954...............................................................................195v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
596 Ata nº 1184 de 08.04.1954................................................................................196
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
597 Ata nº 1185 de 09.04.1954................................................................................196
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.

598 Ata nº 1186 de 10.04.1954........................................................................196,196v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
599 Ata nº 1187 de 12.04.1954...............................................................................196v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
600 Ata nº 1188 de 13.04.1954........................................................................196v,197
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
601 Ata nº 1189 de 14.04.1954................................................................................197
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
602 Ata nº 1190 de 19.04.1954........................................................................197,197v
Examinado o expediente que careceu de importância. Não havia matéria
em Ordem do Dia. Original, manuscrito.
603 Ata nº 1191 de 20.04.1954..............................................................................197v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
604 Ata nº 1192 de 22.04.1954........................................................................197v,198
Examinado o expediente: fonogramas um do governador do Estado general
Ernesto Dornelhes, comunicando viagem a Minas Gerais, outro do Dep.
Alcides Flores Soares Jr. comunicando que, em virtude da viagem do
governador, assumiu o cargo de governador. Original, manuscrito.
605 Ata nº 1193 de 23.04.1954................................................................................198
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
606 Ata nº 1194 de 24.04.1954................................................................................198
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
607 Ata nº 1195 de 26.04.1954..............................................................................198v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
608 Ata nº 1196 de 27.04.1954..............................................................................198v
Examinado o expediente: Ofício n° 125/54, da Associação Comercial;
Indicação 11/54, da Câmara de Carazinho. Original, manuscrito.
609 Ata nº 1197 de 28.04.1954................................................................................199
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
610 Ata nº 1198 de 29.04.1954................................................................................199
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
611 Ata nº 1199 de 30.04.1954........................................................................199,199v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.

612 Ata nº 1200 de 03.05.1954..............................................................................199v
Examinado o expediente que careceu de importância. Original, manuscrito.
613 Ata nº 1201 de 04.05.1954........................................................................200,200v
Passou-se ao exame do expediente: balancetes demonstrativos do livro
caixa, relativos aos meses de Março e Abril; proposição n° 12/54 do
Vereador José Luiz Gerhardt, solicitando providências para instalação das
dependências necessárias, no grupo Escolar “Otávio Augusto de Faria”.
Encerramento do Exercício Financeiro de 1953 enviado pelo Prefeito;
proposição n° 13/54 do Vereador Angélico Cabanellos. Ordem do Dia:
requerimento n° 11/54. Exposição n° 41/54 do Sr. Prefeito, encaminhando
o Projeto de Resolução n° 135/54. Projeto de Resolução os vereadores
Pedro Antonio da Silva, José Luiz Gerhardt e Rubens Felipe Souza.
Projeto de Lei n° 133/54 com parecer n° 20/54. Requerimento n° 17/54 de
Olmerindo José dos Reis, com parecer n° 17/54; requerimento n° 14/54 de
Vidalina de Lima, com parecer, n° 18/54; requerimento n° 15/54 de
Octaviano Becker com parecer n° 19/54; parecer n° 16/54 ref. ao projeto de
lei n° 134/54 do Executivo, que “isenta os médicos residentes neste
município, do pagamento do imposto de Indústria e Profissões. Original,
manuscrito.

