
Ata n ° 1029
Aos seis dias do mes de outubro de 1953, as 14 horas, Em sessão extraordinária,
Reuniu-se a Câmara Municipal. A Sessão foi presidida pelo Vereador Olavo Gomes
Junqueira, e secretariada pelo Vereador Rubens Felipe Souza, contando ainda com a
presença de mais os seguintes senhores Vereadores: Francisco Alfredo Griebler, Julio
Francisco da Silva, Reinaldo Markus e João Rocha Pereira. Aberta a Sessão foi lida e
aprovada a ata da Sessão anterior. Nada constava no expediente. Passa-se à Ordem
do Dia. Foi adiada a votação do Projeto de Resolução nº 103/53. Foi aprovado o
Projeto de
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Lei n° 104/53 que <<Concede Anista Fiscal; Foi aprovado o projeto de lei n° 98/53 que
<<Altera  incidêcia  do  imposto  de  Licença,  com  as  emendas  propostas  pelos
vereadores  Julio  Francisco  da  Silva  e  Reinaldo  Markus.  Foi  ainda  examinada a
seguinte indicação da Cãmara de Carazinho,  em [apoio]  ao projeto de Resolução
apresentado na Câmara Federal, criando uma Comissão de Inquérito para apurar as
origens da fortuna e dos bens, aos servidores da [Cescim] – aprovado; Circular do
Instituto [Pestalozi] – rejeitado; Indicação da Cãmara de Ijuí, contra a publicação de
literatura perniciosa – aprovado; Indicação da Câmara de Palmeira, pela redução do
n° de filhos para percepção do abôno familiar – aprovado; Indicação da Câmara de
Santa Maria n° 892, pelo livre intercambio comercial do Brasil com todos os paizes do
mundo  –  aprovado;  Apelo do  movimento  Estadual de Defesa  da  Paz, aprovado;
Indicação n° 16/53, da Cãmara Municipal de Três Passos, pela devolução ao pequeno
produtor, do imposto sobre vendas e consignações; Requerimento 43-53, solicitando
conceção de aumento na subvenção escolar de diversas localidades do Municipio –
aprovado;  Não  houve  oradores  nem  explicações  pessoais,  as  16  horas  o  Sr.
Presidente  encerrou a  Sessão  da qual  para  constar  foi  lavrada esta  ata  que vai
assinada na forma Regimental.
Olavo G. Junqueira
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