
Ata nº 1.410
Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 1954, às 17 horas, reuniu-se a Câmara
Municipal a sessão foi presidida pelo vereador Olavo Gomes Junqueira e Secretariada
pelo  Vereador  Rubens  Felipe  Souza,  presentes  mais  os  seguintes  senhores
Vereadores: João Rocha Pereira e Astrogildo Alves Becker, convocado, compareceu
o suplente Walter Augusto Schilling, que prestou o compromisso regimental. Aberta a
Sesão, não hove expediente a ser lido, passando-se a Ordem do Dia foram discutidos,
digo, Aberta a sessão foi lida discutida e aprovada a ata da sessão anterior.  Não
houve expediente a ser lido. Com a palavra o vereador Rubens F. Souza ainda o
vereador  Walter  Augusto  Schilling,  seu  companheiro  de  Bancada  da  Legislatura
passada. O Vereador Valter Augusto Schilling, agradece as palavras de seu nobre
colega.  O  Vereador  Olavo  Gomes  Junqueira,  passando  a  presidência  ao  seu
substituto  legal,  ocupa  a  Tribuna  num discurso  de  encerramento  das  atividades
Legislativas  de  1954,  congratulando-se  com  seus  pares,  agradecendo-lhes  a
cooperação  e  tecendo,  digo,  considerações  estas  extensivas  as  funcionárias  do
legislativo. Proposto pelo vereador Rubens F. Souza foi aprovado um voto de louvor
as  dedicadas  funcionárias  do  Legislativo.  Passando-se  a  Ordem  do  Dia  foram
aprovados: Requerimento n° 51/54, com parecer
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favorável  n° 98/54 do Vereador  R. F.  Souza;  Projeto  de Lei  n° 197/54 que “Abre
crédito suplementar e reduz datações orçamentária”; Projeto de Resolução n° 196/54
que “Ratifica as decisões da Comissão Representativa no ano de 1954; Proposição n°
31/54  da  Câmara  Municipal  de  Carazinho,  com  parecer  favorável  n°  97/54  do
Vereador Rubens F Souza; Projeto de Resolução n° 199/54 que “Concede auxílio de
Natal;  Projeto  de  lei  n°  198/54  que  “Abre  crédito  especial  e  reduz  datação
orçamentária;  Requerimento n° 52/54, das funcionárias do Legislativo, com parecer
favorável n° 99/54 do Vereador João Rocha Pereira. Projeto de Resolução n° 200/54.
As 19 horas o Sr. Presidente encerrou a sessão da qual para constar foi lavrada esta
ata que vai  assinada na forma regimental.  Em tempo foi regeitada a indicação n°
31/54, em face do parecer n° 97/54, assinada na forma regimental.
Olavo G. Junqueira
Rubens F. Souza
Astrogildo Aves Becker
Walter Augusto Schilling
João Rocha Pereira
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