
Ata nº 1.679
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 1955, as 14 horas,  reuniu-se:  A
Câmara Municipal  de Taquari,  em Sessão ordinária,  sobre a  Presidencia  do ver.
Rubens F. Souza, e secretariada pelo vereador João R. Pereira, contando ainda com
a presença dos  vereadores, Olavo G. Junqueira, Pery Saraiva, Emílio W. Polonio.
Lida e aprovada a ata anterior. Passou-se ao expediente que constou do seguinte:
Projeto de lei n° 236/55; que concede auxílio e indica recurso orçamentário; Indicação
n° 36/55, com parecer favorável  do Ver.  João R. Pereira n° 76/55; Parecer,  digo,
Projeto de lei n° 234/55, do Executivo, com parecer favorável n° 78/55 do ver. Olavo
G. Junqueira, Projeto de lei n° 235/55 do Executivo com parecer favorável n° 79/55 do
ver. Pery Saraiva; o vereado João R. Pereira requer pedido de urgencia para toda a
matéria que se acha no expediente: Passou-se a Ordem do dia foram discutidos e
votados os seguintes: Projeto de lei n° 235/55 do Prefeito, “Abre credito suplementar e
reduz datação
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orçamentária”.  - aprovado; Projeto de Lei  n° 234/55 do Prefeito  “que Abre Crédito
especial  e  reduz  datação  orçamentária”,  -  aprovado.  Requerimento  n°49/55  do
vereador João R. Pereira – aprovado. Indicação n° [3]6/55 da Câmara de Erechim,
aprovado.  Projeto  de  lei  n°  236/55  que  “Concede  auxílio  e  indica  recurso
orçamentário” - aprovado: Requerimento n° 44/55 – Regeitado de acordo com parecer
n° 73/55 do ver. Olavo G. Junqueira. Entrando em discussão o requerimento n°, digo
Parecer n° 72/55 seu autor requer o arquivamento, o que é aprovado. Entrando em
discussão o Projeto  de lei  orçamentária.  O vereador Emílio W. Polonio apresenta
emenda aumentando de Cr$ 4.000,00 a verba de Subvenção para o Hospital  de
Caridade São José e na mesma quantia a previsão da Cobrança da Dívida Ativa. Não
houve oradores nem 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.
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