Ata n ° 1141
Aos quinze dias do mes de fevereiro do ano de 1954, às 14 horas, reuniu-se, em sua
sala das sessões, a Comissão Representativa da Câmara Municipal de Taquari.
Aberta a Sessão, foi examinado o seguinte expediente: Ofício do Sr. Marcolino Sales
Bittencort, 2° Sargento Diretor do “O Tiradentes”, solicitando envie a Casa, para
publicação, como matéria paga, uma saudação à Brigada Militar do Estado - “Ao
Vereador Rubens F. Souza para emitir parecer”; Of. n° 46/54, do Prefeito dando
ciencia à Casa das providencias tomadas com referência à abertura de poços
artesianos em escolas do interior do Município; Of. n° 47/54, do Prefeito, referindo-se
ao requerimento n° 7/54, do vereador Pedro Antônio da Silva, e informando das
dificuldades com que tem lutado para reparar as estradas da zona do “Passo dos
Carreteiros” e anunciando que, com a [próxima] volta, ao 1° distrito da motoniveladora, serão imediatamente iniciados aqueles trabalhos; of. n° 49/54, do Prefeito,
[invocando] limitações constitucionais que o inibem de intervir diretamente na
economia privada – conf. requerimento n° 6/54, do vereador Rubens F. Souza – e
cientificando a Casa das providências tomadas no sentido de reorganização da C.[C].
M.A.P; parecer n° 5/54, do vereador Rubens F. Souza, pela rejeição do reg. n° 126/53,
da Câmara Municipal de Viamão; parecer n° 6/54, do vereador Rubens F., Souza,
pelo deferimento do requerimento n° 69/53, de Luiz da Silva Vieira, apresentando
respectivo projeto de lei n° 130/54. Em Ordem do Dia, são discutidos e votados os
requerimentos, digo, são discutidos e votados: o requerimento n° 126/53, da Camara
Municipal de Viamão – rejeitado; o projeto de lei n° 130/54, que “autoriza a
[fl.184]
venda de terreno pela Prefeitura” - aprovado. As dezesseis horas o Sr. Presidente
encerrou a Sessão, do que, para constar, foi lavrada esta ata, que é assinada na
forma Regimental.
Olavo G. Junqueira
Rubens F. Souza
João R. Pereira
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