
Ata nº 1.226
Ao  primeiro  dia  do  mês  de  junho  de  1954,  as  14  horas,  reuniu-se em  Sessão
extraordinária a Câmara Mnicipal de Taquari, a Sessão foi presidida pelo Vereador
Olavo Gomes Junqueira e secretariada pelo Vereador Rubens F. Souza, contando
ainda  com a  presença de  mais  os  seguintes  senhores  vereadores:  João  Rocha
Pereira, Julio Francisco da Silva, Francisco Alfredo Gribeler, Otaviano Becher, José
Luiz Gerhardt.  Aberta a Sessão foi lida e aprovada a ata da Sessão anterior.  Não
houve oradores na Hora do expediente de que constou apenas do oficio nº 169/54 do
Reitor  do  Seminário  Serafico.  Passando-se a  Ordem-  do-Dia,  foram discutidos  e
votados: O Projeto de lei nº 138/54, do Prefeito que “Autoriza o Executivo a ceder, por
doaçãoao Gimasio nossa Senhora da Conceição, um terreno da Municipalidade”- com
parecer favorável nº 32/54 do Vereador Rubens Felipe Souza, que fez a sustentação
oral do seu parecer - aprovado ; Projeto de lei nº 137/54, do Prefeito, que “Excluia a
participação  financeira  do  Municipio  aos  serviços  estaduais  de  Saúde  Publica  e
amplia  os  serviços  da  Assistência  Social”.-  com  parecer  favoravel  nº33/54,  do
Vereador João Rocha Pereira – aprovado ; discutiram o projeto os Vereadores; José
Luiz Gerhardt, João Rocha Pereira e Rubens Felipe Souza; O requerimento nº 26/54,
dos Vereadores José Luiz Gerhardt e outros, com o qual se solidarizaram todos os
vereadores presentes, sendo aprovado sem 
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discussão; Requerimento  nº  25/54,  da  Associação  dos Funcionários  Publicos  do
Estado,  bem  como  o  correspondente  projeto  de  lei  nº  139/54  que  “Autoriza  a
aquisição de um terreno, pelo Executivo, sua doação à Associaçãodos Funcionários
Publicos do Estado e abertura de crédito especial até Cr$25.000,00”, proposto pelo
parecer nº 31/54 do Vereador Rubens Felipe Souza que “Oficializa a Festa da Laranja
e dá outras providências”, com  parecer favorável nº 34/54 do Vereador José Luiz
Gerhardt, à aprovação com emendas, constante do requerimento nº 27/54. Falou em
apoio  do  projeto  o  Vereador  Rubens Felipe  Souza.  Intervieram  nos  debates  os
vereadores José Luiz Gerhardt e João Rocha Pereira- aprovado com as emendas
propostas nº requerimento nº 27/54; Proposição nº 15/54, da Câmara Municipal de
Gravatai,  referente a não convocação de lementos das zonas rurais para o serviço
militar. Falaram a favor da proposição, o autor do parecer, e os vereador João Rocha
Pereira  e José Luiz Gerhardt  – aprovado; Parecer  nº 29/54,  do Vereador  Rubens
Felipe Souza, contrario a aprovação da proposição nº 16/54 da Câmara Municipal de
Viamão – aprovado o Parecer. Não houve oradores em explicações pessoais. As 17
horas o Sr. Presidente encerrou a Sessão da qual para constar foi lavrada esta ata
que vai assinada na forma Regimental.                                               
Olavo G. Junqueira
Rubens F. Souza
João Rocha Pereira
Astrogildo Alves Becker
Pery Saraiva
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