Ata n.º 632
Aos dez dias do mês de março de mil novecentos e cincoenta e dois as 10, 30 horas,
reuniu-se em sua sala
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de sessão extraordinaria, a Câmara Municipal de Taquari, presidida pelo Snr.
Vereador Olavo Gomes Junqueira e secretariada pelo Snr. vereador Rubens Felipe
Souza. A sessão contou com a presença dos seguintes senhores vereadores:
Reinaldo Markus, Francisco Alberto Griebeler, Francisco Pereira Rodrigues, Vitorino
Caetano Sahatori, Astrogildo Alves Becker, Angelico Cabanelos e Julio Francisco da
Silva. Havendo numero legal o presidente declarou aberta a sessão, lida e aprovada a
ata anterior, passou o Snr. Secretario a fazer a leitura do expediente que carecia de
importancia e que constou do seguinte: Um requerimento do Snr. Vereador Rubens
Felipe Souza, solicitando a organisação de um mercado livre; outro requerimento
apresentado pelo Snr. Rubens Felipe Souza, dispondo sobre a instalação de um
aparelho telefonico na Vila de Tabaí. Um requerimento considerando incoveniente o
sistema de encosealhamento das ruas. Um requerimento que fala sobre a atual
carestia de vida que enfrenta a sacrificada população de nosso Municipio e as
comissões municipais de preços cujos requerimentos o Snr. Vereador Rubens Felipe
Souza pedio adiamento para outra sessão extraordinaria da Câmara por não poder
fazer a sustentação dos mesmos hoje. Um ofício circular do Conselho Regional de
Contabilidade do Rio Grande do Sul, apresentando Resoluções: solicitando a
cooperação das administrações municipais no sentido de ser cumprida a legislação
que dispõe sôbre o exercício das funções de contabelista. Um requerimento
apresentado pelos Snr. Vereadores Rubens Felipe Souza, Astrogildo Alves Becker e
Francisco Alfredo Gribeler, para que seja ouvida
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a Câmara de vereadores, e aprovar o projeto de Lei que regulamenta a forma de
pagamento dos Snr. Vereadores e funcionarios da Secretaria. Um requerimento de
Necy Pereira Santiago, professora municipal da Escola Miguel Couto, solicitando o
pagamento de duzentos e vinte e cinco cruzeiros. Um requerimento do Snr. João
Vilanova Filho, solicitando pagamentos de aluguel mensal. Um requerimento do Snr.
Helmuth Becker, quer se certificar da veracidade de que esta de posse de uma parte
de terra que de fato não lhe pertence. Um ofício do Snr. Prefeito apresentando um
projeto de Lei, solicitando um suplemento e redução dotações orçamentarias. Um
oficio apresentado a esta Camara um projeto de Lei criando tres cargos de
professouras. Um oficio apresentando o projeto de Lei em que pede que seja
prorrogado o prazo para a revisão na Divida-Ativa, prevista no paragrafo único do
artigo 1.º da Lei n.º 137, de 20 de fevereiro de 1952. Um oficio n.º 7/52 do Snr.
Prefeito solicitando revisão no Código de Postura. As onze e trinta horas, o Snr.
Presidente encerrou as sessões, marcando nova sessão para as quatorze horas.
Secretariada pelo Snr. Rubens Felipe Souza que assina a presente ata com o Snr.
Presidente.
Rubem F. Souza
Olavo Junqueira
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