
Ata n.º 661
Aos cinco dias do mês de maio de mil novecentos e cincoenta e dois 13, 30 horas,
reuniu-se em sua sala de sessões a Câmara 
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Municipal de Taquarí, contou com a presença dos seguintes senhores vereadores:
Rubens Felipe Souza, Francisco Pereira Rodrigues, Angelico Cabanelos, Astrogildo
Alves Beck e Julio Francisco da Silva, sob a presidencia do Snr. Vereador Rubens
Felipe Souza e secretariada pelo Snr. Vereador Astrogildo Alves Becker. 
Aberta a sessão, lida e aprovada a ata da sessão anterior, passou-se a ordem do dia,
digo a leitura do expediente que constou de um projeto de Lei prorrogando o praso
para cobrança  da  taxa  de  Rodagio,  acrescentado  pela  bancada Trabalhista.  Um
projeto de Lei alterando o Codigo de Posturas, apresentado pela bancada Trabalhista.
Um  requerimento  do  Snr.  Vereador  Prudencio  Franklin  dos  Reis  solicitando  em
prorrogação a licença em que se achava, lhe seja concedio mais 60 dias. Um oficio do
Snr.  Dr.  Claudio Mércio-do Movimento Estadual de Defesa da Paz, assinalando o
proximo dia 8 de Maio a passagem de mais um aniversario do termino da II Guerra
Mundial.  Uma circular n.º3/52 da Camara Municipal de Carazinho com a copia da
Proposição de autoria do Vereador José Maria Medeiros, que mereceu aprovação
daquele orgão Legislativo. Um ofício circular da Câmara Municipal de São Jerônimo
solicitando bons oficios deste Legislativo Municipal, no sentido de ser pleiteado junto
ao Exmo. Sr. Presidente da Republica o início da construção da ponte rodo-ferroviario
ligando esta cidade com a de Bom Jesus do Triunfo. Um telegrama do Snr. Dr. Getulio
Dorneles Vargas 
[fl.29]
em resposta a um passado por esta camara, do seguinte teor em apoio indicação
aprovado unanimente termos circular Câmara Santa Maria, Este Legislativo pela (?)
sentido mais breve concretisação decreto Lei 9209 de 29-4-946. Um oficio circular da
Câmara Municipal de São Jeronimo 3/952 solicitando que este Legislativo oficie ao
Exmo. Snr. General Governador do Estado solicitando anistia fiscal aos contribuintes
dos cofres publicos Estaduais. Um oficio dos Telegrafistas de Santa Maria. Um oficio
do Snr. Prefeito Alvaro Haubert, sob. Nº10/52.
Um oficio encaminhando um pedido de abertura de credito datado de 3-5-952. (Um
oficio nº /52-, tres requerimentos,  os Snr.  Prefeito)  digo um oficio do Snr. Prefeito
encaminhando  tres  requerimentos  dos  Snr.  Leoutino  Luiz  da  Silva,  Luiza  Lautert
Garcia  e  João Batista  da Silva.  Requerimento  verbal do Snr.  Vereador Francisco
Pereira Rodrigues pede para que seja oficiado a D.A.E.R. solicitando a inclusão no
Plano Rodoviario  do  Estado  a  estrada  que  liga  a  Vila  de  Bom Retiro  do  Sul  a
Canabarro. 
Não havendo nada em ordem do dia, nem oradores o Snr. Presiden em exercício
Rubens Felipe, convocou uma nova sessão extraordinaria para o dia 6 as 9 horas
Terça-feira,  dando  por  encerrada  a  presente  sessão,  que  já  constou  com  o
comparecimento do Suplente Verea
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dor Reinaldo Marckus, convocando para substituir o Sn. Vereador Prudencio Franklin
dos Reis, cujo pedido de prorrogação de licença, foi concedido, por mais 60 dias.
Ruben F. Souza 
Angelico Cabanelos
Astrogildo Alves Beck
Reinaldo Markus, Julio Francisco da Silva
Francisco Pereira Rodrigues
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