Ata n.º 621
Aos onze dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e cincoenta e dois, as dez
horas, em sua sala de sessão, reuniu-se em sessão ordinaria a Camara Municipal de
Taquari, presidida pelo Snr. Vereador Olavo Gomes Junqueira e secretariada pelo
Snr. Vereador Rubens Felipe Souza. A sessão contou com a presença dos seguintes
vereadores:
Reinaldo Marckus
Francisco Alfredo Gribeler
Julio Francisco da Silva
Francisco Pereira Rodrigues
Vitorino Caetano Salvadori
Astrogildo Alves Becke
Havendo número legal o presidente declarou aberta a sessão. Lida e aprovada a ata
da sessão anterior passou o Snr. secretario a fazer a leitura dos expediente, que
carecia de importancia e que constou do seguinte: Ofício do Snr. Dr. Walter (?)
Boerger pedindo providencias da Câmara sobre o caso do fechamento do hospital de
Paverama .
Requerimento de Maria Pereira Weingartener.
Indicação da Camara de Vereadores do Rosario d
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o Sul, solicitando manifestação da Casa contra o veto presidencial oposto á
Resolução Legislativa nume. vinte e trez – digo 23-951. Requerimento do Snr. Juvenal
Henrique da Costa pedindo perdão da dívida ativa. Uzaram da palavra na hora do
expediente o Vereador Francisco Pereira Rodrigues apresentando sugestões
referentes ao requerimento de Maria Pereira Weinguerterner, e o vereador Rubens
Felipe Souza – tessendo considerações a proposito do oficio do Dr. Walter Boerger e
propondo a Câmara a constituição de uma comissão para tentar a solução amigavel
do lamentavel caso que se relaciona com o hospital São João de Paverama. Não
houve materia em ordem do dia. O Snr. Presidente mandou incluir na Ordem do Dia
da proxima sessão a seguinte materia: Oficio do Snr. Dr. Walter Boerger pedindo
providencias da Câmara sobre o caso do fechamento do hospital São João de
Paverama. Requerimento de Maria Pereira Weingartener. Indicação da Câmara de
Vereadores do Rosario do Sul, solicitando manifestação da Casa contra o veto
presidencial oposto a Resolução Legislativa n.º 23-951. Requerimento do Snr. Juvenal
Henrique da Costa pedindo perdão da dívida ativa. As onze e trinta horas o Snr.
Presidente encerrou as sessões marcando nova sessão para as quatorze has,
secretariada pelo vereador Rubens Felipe Souza que assina a presente ata com o
Snr. Presidente.
Olavo G. Junqueira
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