Ata n.º 662
Aos seis dias do mês de maio de mil novecentos e cincoenta e dois, as 9 horas,
reuniu-se a Camara Municipal de Taquarí, com a presença dos seguintes senhores
vereadores, Rubens Felipe Souza, Angelico Cabanelos, Astrogildo Alves Becker,
Reinaldo Marckus, Julio Francisco da Silvae Francisco Pereira Rodrigues. Lida e
aprovada a ata da sessão anterior, foi lido o expediente, que constou do seguinte:
Projeto de Resolução assinado pelos vereadores Rubens Felipe de Souza, Julio
Francisco da Silva e Astrogildo Alves Becker, concebido nos seguintes termos: art. 1º
– São fixados em Cr$4.000,00 e Cr$1.000,00 mensais o subsidio e a representação
do Prefeito Municipal respectivamente. Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor a 1º
de Junho de 1952, revogadas as disposições em contrario. Requerimento do Snr.
Vereador Astrogildo Alves Becker, solicitando diversas providencias
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do Poder Executivo. - Requerimento do Snr. Vereador Rubens Felipe de Souza,
solicitando o pagamento de tijolos de custo atrasados. - Requerimento do Snr.
Vereador Francisco Pereira Rodrigues, solicitando uma sessão extraordinaria para as
14 horas de hoje, afim de discutir e votar a materia constante deste expediente. Na
ordem do dia foram discutidos e votados os seguintes processos: Requerimento de
Leoutino Luiz da Silva, sobre locação de predio de uma escola municipal; foi dado o
seguinte despacho – Ao Executivo para que volte com mais detalhadas informações. Requerimento de João Batista da Silva, pedindo um auxílio de Cr$1.000,00 para a
compra de um [ilegível]; Indeferido; - Requerimento da viuva Luiza Lautert da Silva,
solicitando o cancelamento de divida ativa; foi dado o seguinte despacho – Aguardase a revisão da divida ativa autorisado pelo Legislativo. - Mensagem do Prefeito
Alvaro Haubert, solicitando diversas suplementações, no que foi atendido plenamente.
- Projeto de Lei da Bancada Trabalhista, concebido nos seguintes termos: art. 1º –
Fica prorrogado até 30 de Junho de 1952, o praso para cobrança sem multa de taxa
de Rodagio. art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua aprovação, revogada as
disposições em contrario, - Apro[fl.30v]
vado por unanimidade. Projeto de Leito da Bancada Trabalhista, digo, projeto de Lei
da Bancada Trabalhista, assim concebido: Altera o Codigo de Posturas; art. 1º - Fica
revogado o arti. 164 e seus paragrafos do Codigo de Posturas deceto, digo decreto e
Promulgado a ...................................art. 2º – 6 art. 182 do Codigo de Posturas
decretado e promulgado a ............................. passa a ter a seguinte redação: os
serviços de calçamento das ruas da cidade e das vilas estão afetos a Prefeitura, que
os executará quando julgar conveniente, cobrando dos proprietarios as respectivas
despezas.art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação. Requerimento do Snr. José Vinede, Diretor do O Telegrafista solicitando uma nota de
saudação, como matéria, á Classe Telegrafica, por motivo do transcurso do seu dia
magno e a qual seria inserta em nossa edição comemorativa, - dia 24 de maio
vindouro, Regeitado. Oficio da Camara Municipal de São Jeronimo n.º 3/52;
solicitando a esta Camara para oficiar ao Snr. Governador do Estado, no sentido de
que seja decretada uma Lei dando anistia fiscal aos contribuintes dos cofres publicos
Estaduais, aprovada. - Oficio circular da Câmara Municipal de Carazinho n.º 3/52,
Formando aí, e, tendo em vista, digo solicitando se dirija a esta Câmara á Assembléa
do Estado, Camara deputados federais, Presidencia, Republica e Ministerio do
Trabalho, solisitando revisão e aumento imediato no salario hora dos trabalhadores,
com base pa
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ra o nosso Estado em 4.00 cruzeiros por horas do trabalho, aprovado. - Oficio circular
da Câmara de São Jeronimo, solicitando pleiteie este Legislativo junto ao Snr.

Presidente da Republica o inicio da construção da ponte rodo-ferroviaria ligando
aquela cidade a de Bom Jesus do Triunfo. Aprovado. Não, digo, - Requerimento
verbal do Snr. Francisco Pereira Rodrigues, no sentido em que a Casa oficie ao
D.A.E.R. Solicitando a inclusão no seu plano de expanção Rodoviario a estrada que
liga Bom Retiro do Sul ao distrito de Canabarro, Municipio de Estrela. Aprovado. Requerimento do Snr. Vereador Francisco Pereira Rodrigues, solicitando a
convocação de outra sessão extraordinaria para hoje as 14 horas. Aprovado. Não
hove oradores na hora das esplicações pessoas. O Snr. Presidente enserrou a
sessão as 12 horas. Eu Astrogildo Alves Becker, que a secretariei, assino com o Snr.
Presidente e de mais membros da Casa. Ruben F. Souza
Angelico Cabanelos
Francisco Pereira Rodrigues
Julio Francisco da Silva
Reinaldo Markus
Astrogildo Alves Beck
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