Ata n.º 376, digo, 776
Aos vinte e um dias do mez de outubro de 1952, as 9 horas, reuniu-se ordinariamente,
a Câmara Municipal de Taquari, em sessão presidida pelo Vereador Angelico
Cabanelos, e secretariada pelo Vereador Rubens Felipe Souza, contando com a
presença de mais os seguintes senhores vereadores: Francisco Pereira Rodrigues,
Reinaldo Marckus, Julio Francisco da Silva e o suplente João da
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Rocha Pereira, convocando em virtude do requerimento de prorrogação de licença do
Vereador Viturino Salvadori. Aberta a sessão, lida e aprovada a ata anterior, passou o
Sr. Secretário a fazer a leitura do seguinte expediente: Indicação da Camara
Municipal de São Leopoldo, protestando sôbre 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. Com a
palavra o vereador Francisco Pereira Rodrigues, apresenta, verbalmente o parecer da
Comissão de Finanças favoravel à aprovação do projeto de Lei Orçamentária.
Continuando na tribuna, o Lider da bancada Situacionista apresenta e faz a
sustentação dos seguintes 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. Passando-se à Ordem do Dia, foi autorizado o Sr.
Secretário a fazer a retificação da numeração das atas, a partir da de nº 672. Entra
em discussão o 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. O Sr. Presidente anuncia a hora das Explicações Pessoais. Não havendo,
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digo, Taquari. Posto em discussão, foi aprovado o projeto de Lei por unanimidade. O
senhor Presidente anuncia a hora das Explicações Pessoais. Não havendo oradores,
o Sr. Presidente encerrou a sessão, as 12 horas. E, para constar, foi lavrada esta ata,
que é assinada na forma regimental.
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