Ata nº 1.663
Aos quatro dias do mês de novembro de 1955, as 14 horas, reuniu-se ordinariamente
a Câmara Municipal de Taquari, a sessão foi presidida pelo ver. Rubens F. Souza e
secretariada pelo ver. João R. Pereira, presentas ainda mais os seguintes senhores
vereadores: Ramiro P. da Costa, Olavo Gomes Junqueira e Emílio W. Polonio. Aberta
a Sessão, lida, discutida e aprovada a ata da Sessão anterior. Passou-se ao exame
do expediente que constou do seguinte: Requerimento n° 44/55 da Comunidade
Evangélica de Cristo; Ofício n° 236/55 do D.P.M; Ofício n° 243/55 do D.P.M;
Requerimento n° 41/55 de Alexandre Alves da Rosa; Requerimento n° 39/45 de
Castorina Garcia da Costa; Requerimento n° 42/55 de Reinaldo Poercht;
Requerimento n° 40/55 de Pedro Machado, Requerimento n° 43/55 Alvaro Cardozo de
Moura; Requerimento n° 38/55 de Antonio Ferreira Brandão; Ofício n° 229/55
Federação do Comércio Varejista do Estado do Rio Grande do Sul; Ofício n° 244/55
da Sociedade Amigos de Bom Retiro do Sul; O ver. João Rocha Pereira faz um
requerimento verbal, para que seja oficiado ao Secretário da Agricultura no sentido de
que, por ocasião da distribuição dos 1.200,00 A, digo, 1200 há de terras situa[fl.223]
dos junto a Estação Experimental de [Penicultura] nesta cidade, seja reservada uma
parte para colonos estrangeiros. Passando a presidência a seu substituto legal o ver.
Rubens F. Souza, requer a inclusão no orçamento de um auxilio de Cr$ 10.000,00
para a Escola Evangélica de Paverama, e 6.000,00 para o [ropeiro] do pequenino;
Pela Bancada do P.L foi indicado como seu líder o ver. Olavo G. Junqueira que
integrará a Comissão Representativa representando aquele partido. Passando-se a
Ordem do Dia foram discutidos e votados os seguintes: Projeto de Lei n° 228/55 que
extingue o cargo de motorista eletrecista padrão XXII – adiada votação; Projeto de lei
n° 232/55 do ver. Ramiro Pereira da Costa que “Autoriza o Executivo a adiantar ao
Estado a importancia de Cr$ 600.000,00 para inicio das obras de saneamento da
cidade: aprovado; Indicação n° 32/55 da Câmara de Marau” contra a alta do preço da
gazolina com parecer favorável n° 55/55 do ver. Emílio W. Polonio – Aprovado;
Parecer n° 59/55, do ver. João Rocha Pereira, pelo pedido de maiores informações
sobre o requerimento n° 34/55 aprovado o parecer; Requerimento n° 36/55 de Manoel
Pereira Martins – com parecer favorável n° 60/55 do ver. João R. Pereira – aprovado.
Projeto de lei n° 223/55 do ver. Pery Saraiva – com parecer favorável n° 54/55 do ver.
Pedro Reinaldo Schäffer – adiada a votação; o ver. Olavo G. Junqueira requereu
vistas do projeto” - aprovado o requerimento; Requerimento n° 27/55 de Aparício
Viana Filho com parecer n° n° 48/55 do ver. Pery Saraiva – aprovado; Projeto de lei n°
230/55 da Mesa da Câmara – aprovado; Projeto de Lei n° 231/55 do ver. Ramiro P. da
Costa.
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que foi adiada a votação a requerimento do ver. Olavo G. Junqueira – Discutindo o
projeto de lei 230/55 que “Abre crédito suplementar e reduz datação orçamentária o
ver. Olavo G. Junqueira, com a palavra referese-a recentes e injustos ataques
sofridos pela Câmara Municipal. Alertando a Casa sobre os possíveis efeitos da
medida em foco, manifesta-se entretanto favorável ao projeto, por reconhecer estar a
Câmara atualmente muito bem localizada e [ser] difícil conseguir igual localização por
menor aluguel. Apela entretanto a seus colegas para que seja mantida a organização
da secretaria, pela qual sempre se debateu. Termina sugerindo a Mesa seja
requisitado o S. Diretor da Diretoria da Fazenda da Pefeitura para orientar o serviço
de elaboração do relatório do exercício financeiro do exercício de 1954. Ocupou
novamente a Tribuna o ver. Olavo Gomes Junqueira, para pedir vistas do projeto de
lei n° 231/55. Ainda em relação ao projeto de lei n° 231/55 o ver. Emílio W. Polonio, é
de parecer que deveria ser aumentado para 50.000,00 e não de Cr$ 30.000,00.

Novamente o ver. Olavo G. Junqueira pede vistas do projeto de lei n° 223/55. O ver.
João R. Pereira, se manifesta contrário a aprovação do referido projeto, assim como
os ver. Emílio W. Polonio e Ramiro P. da Costa. Ficou convocado uma Sessão
Extraordinária para dia 7. As 17 horas o Sr. Presidente encerrou a sessão da qual
para constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma regimental.
Rubens F. Souza João R. Pereira
Ramiro P. da Costa Olavo Gomes Junqueira
Emílio Waldemar Polonio Reinaldo Markus
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