
Ata nº 1.255
Aos seis dias do mes de julho de 1954, as 14 horas, reuniu-se a Câmara Municipal em
sessão extraordinaria.  A Sessão foi presidida pelo Vereador Olavo G. Junqueira e
secretariada pelo Vereador Rubens F. 
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Souza, contando ainda com a presença de mais os seguintes senhores Vereadores.
Pery Saraiva, João Rocha Pereira e Astrogildo Alvez Becher. Aberta a Sessão foi lida
e aprovada a ata da Sessão anterior, passou-se ao exame do expediente que constou
do seguinte: Parecer nº 45/54, do Vereador Rubens F. Souza, favoravel a aprovação
do projeto de lei nº 142/54; Parecer nº 46/54 do vereador Pery Saraiva, favoravel a
aprovação  do requerimento  nº  32/54;  Parecer  nº  47/54 do Vereador  João  Rocha
Pereira, favoravel a aprovação do projeto de lei nº 141/54, Passando-se a Ordem do
Dia  foram  discutidos:  Projeto  de  lei  nº  144/54,  digo,  projeto  de  resolução  nº
144/54,que “  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  celebrar  convenio  com  a  Comissão
Estadual de Energia Elétrica, para a entrega de um grupo Diesel elétrico – aprovado
em regime de urgencia; Telegrama nº 190/54 do Presidente Associação Brasileira de
Municipios.  solicitando apoio a “Operação Municipios”- aprovado;  Requerimento nº
29/54 de Osvaldo Krombauer, com parecer favoravel nº 43/54 do Vereador Rubens
F.Souza –  aprovado;  Projeto  de  lei  nº  143/54,  que  “Decreta  feriado  Municipal  –
aprovado em regime de urgencia; - Requerimento nº 32/54 de Diamantina Antonia de
Souza, com parecer favoravel nº 46/54 do Vereador Pery Saraiva – aprovado; Projeto
de lei nº 141/54 do Prefeito que “Abre crédito especial e apresenta como recurso parte
de saldo disponível do 
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exercício de 1953”, com parecer nº 47/54 do Vereador João Rocha Pereira favoravel a
aprovação – aprovado em regime de urgencia; Projeto de lei nº 142/54, que “Abre um
crédito especial  e indica como recurso o saldo do exercicio de 1953, com parecer
favoravel nº45/54 do Vereador Rubens F. Souza – aprovado em regime de urgencia.
Não houve oradores em explicações pessoais, As 17 horas o Sr. Presidente encerrou
a  Sessão  da  qual  para  constar  foi  lavradaesta  ata  que  vai  assinada  na  forma
regimental.
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