Ata n.º 302, digo, 702
Aos onze dias do mês de Junho de mil novecentos e cincoenta e dois, as 10 horas,
reuniu-se a Câmara Municipal de Taquarí com a presença dos seguintes Senhores
vereadores: Rubens Felipe Souza, Francisco Pereira Rodrigues, Astrogildo Alves
Becker, Julio Francisco da Silva e Reinaldo Markus, sob a presidencia do Sr.
Vereador Rubens Felipe Souza e secretaria pelo snr. Astrogildo Alves Becker. Aberta
a Sessão, lida e aprovada a ata da sessão anterior, passou-se ao exame do
expediente, que constou do seguinte: Telegrama do Snr. Presidente da Câmara de
Vereadores de Caí convidando este Legislativo a participar do Congresso de
agricultores, dia 18, naquela cidade, circular nº 1/52, da Câmara de Santo
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Angelo, apresentando proposição, no centido de que a Casa telegrafe ao Snr.
Secretario da Fazenda encarecendo a revogação do determinado na Circular nº
19/24/, digo nº 19, de 24 de Abril findo; Oficio Circular nº 197/52, da Câmara de
Montenegro, solicitando se interece esta Casa, junto aos Poderes competentes, para
que seja providenciado o rapido andamento dos trabalhos de construção da rodovia
que dá acesso a ponte sobre o Rio Caí; Oficio Circular nº 6, da Câmara de
Vereadores de Santa Maria, solicitando que este Legislativo secunde sua atitude,
junto as autoridades do Estado solicitando abertura de inquerito sobre as atividades
tomou-a o vereador Francisco Pereira Rodrigues, que apresentou diversas emendas
ao projeto de reforma do Regimento Interno. Devido ao adiantado da hora foi
transferida para a proxima sessão a discução da materia da Ordem do Dia, em que foi
incluída a constante do expediente dessa sessão. As 12 horas o Snr. Presidente
encerrou a sessão. Para constar lavrei esta ata, que vai assinada na forma
regimental.
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