Ata n.º 804
Aos sete dias do mês de Janeiro de mil novecentos e cincoenta e trez, as 10 horas,
reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari, a sessão foi presidida pelo Vereador,
Reinaldo Marckus e secretariada pelo vereador Rubens Felipe Souza,
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contando ainda com a presença de mais os seguintes senhores vereadores: Olavo
Gomes Junqueira, Julio Francisco da Silva, Vitorino Caetano Salvadori Angelico
Cabanellos. Aberta a Sessão, foi lida e aprovada a ata da Sessão anterior. Não houve
expediente a ser lido. Com a palavra o vereador Reinaldo Marckus, passando
presidência ao vereador Rubens Felipe Souza, apesenta requerimento, difo apresenta
sua renuncia ao cargo de Vice-presidente. Passando-se a Ordem-do-Dia, foi asseita a
renuncia do vereador Reinaldo Marckus e aprovado o seguinte: Projeto de Lei nº
67/53, que “Dispõe sobre a revisão Predial e territorial, indicação da Câmara de
Passo Fundo, pela passagem ao Municipio da Cobrança do Imposto Territorial,
indicação da Câmara de Carazinho, para que esta casa apele ao Sr. ministro da
Viação de obras públicas, seja consedido 50% de abatimento nas tarifas da Viaçao
Férria, para o carbonato de cálcio e farinha de ossos autoclavada; Indicação da
Câmara d Viamão em apoio ao movimento do Museu municpal David Canabarro, de
Livramento, pela desapropriação do prédio onde morou o Heroi Riograndense;
Indicação da Câmara de montenegro contra resolução da Carteira de Importação e
Exportação do banco do Brasil, que autoriza a Importação do Guebracho da
Argentina; Indicação
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da Câmara de Viamão, contra o horario de Verõ. Foram regeitados pela Câmar:
requerimento nº 79/52, da Câmaravimão, pela extinção da D. P. M.; indicação nº
276/52, da Câmara de Carazinho, enviada por circular nº 7 de 10 de 10 de 52,
referente a reforma Agraria. Entrando em discussão o requerimento de Ursulina
Olivira de Souza, solicitando Insenção do imposto territorial, foi rsolvido e envia-se
dito expediente ao Executivo, para informar. As 12 horas o Sr Presidente encerrou a
Sessão, convocando uma extraordinaria, para as 14 horas de hoje, do que para
constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma da Regimetal.
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