Ata n.º 802
Aos seis dias do mêz de Janeiro de mil novecentos e cincuenta e trêz, as dez horas,
reuniu-se a câmara Municipal de Taquari, com a presença dos seguintes senhores
vereadores: Reinaldo Marckus, Olavo Gomes Junqueira, Francisco Alfredo Griebler,
Vitorino Caetano Salvadore, Rubens Felipe Souza, e Julio Francisco da Silva. A
sessão foi presidida pelo Vereador Reinaldo Marckus e secretariada pelo vereador ,
Rubens Felipe Souza. Aberta a Sessão, as 10 horas, passou-se a leitura do volumoso
expediente, do qual constava, além de várias Indicações de outras Câmaras, o
seguintes requerimentos: de Almerindo Flores da Silva, requerendo seja
consideradas, para efeitos legais, um só terreno os de numero 3 e 4, no alto do
semitério, digo, Cemitério; de José Junqueira Calçada e outros, requerendo
concessão de prazo para edificarem em terrenos adquiridos da Municipalidade; de
Idalina borba de azevedo, requerendo dispensa da taxa de Rodagem, digo, Rodagio;
de Nadir Arnt Wieblelling, requerendo perdão da divida e deslotamento; de s digo
Celestina Vieira sarmento, requerendo isenção e cancelamento do Imposto predial; de
Miguelina Junqueira de Azevedo, requerendo cancelamento da divida Ativa; de Luiza
Lautert Garcia, requer cancelamento da Divida de Edemar Frank Gracia. Não
havendo mais expediente a ser lido o senhor Presidente deu a palavra a quem dela
quizer fazer
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uso. Com a palavra o vereador Rubens Felipe Souza, faz a sustentação dos
requerimentos de Almerindo Flores da Silva e de José Junqueira Calçada e outros, e
apresenta a mesa os projetos de lei nº 65/53 e 66/53, a eles referentes; o Vereador
Olavo Gomes Junqueira, com a palavra tece considerações sobre a maneira como foi
eleita e empossada a mesa, e apresenta (o) pedido de informações, constava ainda
do expediente a projeto de lei nº 63/52 que “autoriza os Servidores Municipais a
contrair emprestimos, sob consignação da Caixa economica Federal. A matéria
constante do expediente desta Sessão foi incluida na Ordem do Dia da proxima
sessão. As 12 horas o senhor Presidente encerrou a sessão do que para constar foi
lavrada esta ata que vai assinada na forma da Regimetal. A presente Sessão foi
extraordinária, exigida pelo acumulo da matéria em pauta.
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