Ata n.º 606
Aos nove dias do mês de Janeiro de mil novecentos e cincoenta e dois, as dez horas
em sua sala de sessões, reuniu-se em sessão ordinaria, a Câmara Municipal
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de Taquari, presidida pelo Snr. Vereador Olavo Gomes Junqueira e secretariada pelo
Snr. Vereador Rubens Felipe de Souza.
A sessão contou com a presença dos seguintes vereadores:
Prudencio Franklin dos Reis
Francisco Alfredo Gribler
Julio Francisco da Silva
Francisco Pereira Rodrigues
Raymundo Bergmann
Angelico Cabanelos
Havendo numero legal, o presidente declarou aberta as sessões.
Lidas e aprovadas a ata da sessão anterior passou o Snr. Secretaria a fazer a leitura
dos expedientes, que carecem de importancia e que constou de: oficio n.º 2/ 52, do
Sn. Prefeito Municipal, circular n.º 124-3-1952. do D.P.M. oferecendo seus serviços;
circular da Câmara Municipal de Pelotas comunicando a constituição de sua Mesa.
Com a palavra o Sn. Vereador Prudencio Franklin dos Reis, apresenta indicação á
Mesa no sentido que a Casa se intereça em apreçar o ritmo de sua organisação
interna; que a Casa se intereça pela construção da estrada Gloria-Possas, pela
construção do Presídio Municipal, pelo preenchimento de escolas isoladas e escolas
Rurais; pleitear junto ao D.A.E.A. o
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fundo rodoviário e a construção da estrada a Bom Retiro do Sul e pleitear aos
governos auxilio para melhor assistencia social. Teces ainda considerações sobre a
melhor madeira de aproveitarmos o tempo para o serviço da Câmara.
O vereador Angelico Cabanelos dá (?) a Casa dos entendimentos mantidos pelo Snr.
Sub-Prefeito de Bom Retiro do Sul Snr. José da Silva Cabanelos com o Snr. Diretor
do D.A.E.A. no que concerne a estrada Gloria-Possas.
Passando-se aos trabalhos da Ordem do Dia é aprovada, em regime de urgencia e
por unanimidade, resolução constituindo a comissão representativa da Câmara e
restabelecendo a magestade da Lei Organica nos pontos, em que foi alterada por Leis
Ordinarias que não obdeceram a tramitação constitucional e regimental.
A comissão representativa, ficou constituída, na forma regimental por indicações das
Bancadas dos partidos representados na Câmara, e integradas pelos seguintes Snr.
Vereadores: Olavo Gomes Junqueira, Francisco Pereira Rodrigues e Rubens Felipe
Souza.
A comissão representativa da Câmara se reunirá nos dias de sessão ordinaria do
Legislativo.
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Não hove mais oradores na hora das esplicações pessoães.
As 11 horas o Snr. Presidente encerrou as sessões, que foi secretaria pelo vereador
Rubens Felipe de Souza que assina a presente ata com o Snr. Presidente.
Rubens F. Souza
Olavo G. Junqueira
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