Ata n ° 1084
Aos nove dias do mês de Dezembro de 1953, as 9 horas reuniu-se a Câmara
Municipal de Taquari, em sessão Presidida pelo vereador Francisco Pereira
Rodrigues e secretariada pelo Vereador Rubens Felipe Souza, contando ainda com a
presença de mais os seguintes senhores veredores: Olavo Gomes Junqueira Julio F
da Silva Octaviano Becker Francisco A. Griebeler Reinaldo Marqus Vitorino C.
Salvadori. Aberta a sessão, foi lida, discutida e aprovada a ata anterior com emenda
do vereador Reinaldo Markus. Passou-se a leitura do expediente que constou do
seguinte: Circular n° 124A – 12 – 1953 do D.P.M E Circular n° 124A – 11 – 1953,
relativas ambas ao III Concurso de Municípios Brasileiros; Indicação da
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Câmara de Ijui; Requerimento [65]/53, do Vereador Octaviano Becker solicitando voto
de pesar pelo falecimento em Palmeira das Missões, do Vereador Augusto Markus
Guimarães, representante do Partido Libertador; Requerimento do Vereador
Francisco Alfredo Griebeler, solicitando um voto de pesar pelo falecimento em Bom
Retiro do Sul, do cidadão Januário Garibalde Becker; Requerimento n° 67/53 do
Vereador Vitorino C. Salvadori, solicitando providncias relativas a má localização do
Cartório Distrital de Tabai. Com a palavra o vereador Rubens F. Souza apresenta a
Indicação no sentido de que a Casa se dirija ao Governador do Estado, ao Secretário
da Agricultura e aos líderes de bancadas na Sembléia Estadual, [encarecendo] a
necessidade de, por medida de justiça, incluir os Técnicos Rurais na pretendida
revisão de Tabelas da Lei 2020. Passando-se a Ordem do Dia, foi discutido e votado
a Proposição do vereador Rubens F. Souza; os requerimentos n°s 65/53 e 66/53,
aprovados por unanimidades; requerimento n° 67-53 aprovado, tendo deixado de
votar o vereador Rubens F. Souza, por se haver afastado do rescinto; em discussão o
parecer do vereador Julio F. da Silva, contrário ao Projeto de Lei n° 115/53, a que
apresenta substitutivo: ocupam a tribuna os vereadores Olavo Gomes Junqueira,
autor do projeto, Júlio F da Silva, autor do Parecer e Rubens
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F. Souza, sendo aprovado o requerimento do autor do projeto, que solicitou 24 horas
de adiantamento para votação; projeto de lei n° 116-53 que “Altera as Tabelas dos
Impostos de Indústrias e Profissões e de Licença”, com parecer favorável, aprovado
por unanimidade; Indicação da Câmara de Tres Passo, com Parecer favorável, aprovado; projeto de lei n° 114-53, que “abre crédito especial e reduz datações
orçamentárias”, com parecer favorável, sustentado em plenário pelo Vereador Rubens
F. Souza. - aprovado; projeto de lei n° 113/53, que “extingue o cargo de consultor
jurídico”, com parecer favorável; Indicação da Câmara de Cal digo de Capinzal em
apoio da lei que visa atribuir aos Municípios 10% do Imposto de Consumo, com
Parecer Favorável, - aprovado; requerimento n° 62-53, do Vereador Octaviano
Becker, com Parecer favorável – aprovado; projeto de Lei 117/53, que “dispõe sobre
as egi, digo exigências para a aprovação do plano e das palntas de loteamento de
terrenos”, com Parecer favorável – adiada votação por 24 horas, a requerimento do
vereador Rubens F. Souza. Não houve oradores em explicações pessoais. As 12
horas o Sr. Presidente encerrou a sessão, do que, para constar, foi lavrada a presente
ata, que vai assinada na forma Regimental.
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