Ata n.º 274, digo, 674
Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de mil novecentos e cincoenta e dois ,
às 10 horas, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Taquarí, sob a
presidencia do vereador Rubens Felipe Souza e com a presença de mais os seguintes
senhores vereadores: Astrogildo Alves Becker, Francisco Pereira Rodrigues, Angelico
Cabanelos, Reinaldo Markus, com a finalidade especial de retomarem os trabalhos da
sessão de 21 do corrente. As 12 horas o sr. Presidente [ilegível] a sessão. Em tempo:
Em regime de urgência foi aprovado o seguinte projeto de lei: apresentado a plenaria
pelo vereador Francisco Pereira Rodrigues: Projeto de lei: Abre credito especial,
reduz dotação orçamentaria e manda assinalar a fundação da Escola Normal
Regional “Pereira Coruja”. Artigo 1 – Fica o Poder Executivo autorizado a mandar
confeccionar uma placa de bronze comemorativa da fundação da Escola Normal
Regional “Pereira Coruja”, a ser afixada no prédio onde funciona a referida Escola, e
contendo os seguintes dizeres: “Homenagem do Povo de Taquari a 11. [ilegível]) os
senhores Ernesto Dorneles, Governador do Estado, e Julio M. F. De Carvalho,
secretario de Educação, os criadores da Escola Normal Regional “Pereira Coruja” Inaugurada na fecunda administração municipal do sr. Alvaro Haubert – Taquari,
junho de 1952 – A Camara de Vereadores.” Artigo 2 – Fica aberto o crédito especial
de Cr$6.000,00 [ilegível], digo, para atender às despesas decorrentes do artigo 1.
Artigo 3 – Fica reduzido a seguinte datação orcamentaria, que serviria de recurso
para a cobertura do crédito de que tenta o artigo 2.
[fl.37]
Codigo – 8.12.1. - Porcentagem aos agentes arrecadadores – Cr$6.000,00 Artigo 4. - Revogam-se as disposições em contrario. Sala das Sessões, 22 de maio de
1952. Foi aprovado, tambem, a Resolução n.º 281, deferindo à Comissão
Representativa poderes de se reunir e deliberar, com a presença de 2 (dois) de seus
membros. As 12 horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Ruben F. Souza
Francisco Pereira Rodrigues
[fl.37v]

