Ata n.º 663
Aos seis dias do mês de maio de mil novecentos e cincoenta e dois, as 14 horas
reuniu-se a Camara Municipal de Taqua[fl.31v]
rí, contou com a presença dos seguintes senhores vereadores: Rubens Felipe de
Souza, Angelico Cabanelos, Astrogildo Alves Becker, Julio Francisco da Silva e
Reinaldo Marckus. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, pa, digo, lida a ata da
sessão anterior, o Snr. Vereador Francisco Pereira Rodrigues propõe, com aprovação
da Casa, as seguintes alterações: O art. 2º do projeto de Lei que prorroga o prazo
para o pagamento sem multa da Taxa de Rodajio, bem como o art. 3º. O projeto de
Lei que altera o codigo de Posturas, passam ambos, al ter a seguinte redação:
Revogam-se as disposições em contrario. Aprovada a ata, passou-se ao exame do
expediente que careceu de importancia. Na Ordem do Dia foi aprovada as seguintes
materias: - Requerimento do Snr. Vereador Astrogildo Alves Becker, solicitando ao
Executivo diversas providencias. Projeto de Lei, que altera os subsidios e a
representação do Prefeito. - Projeto de Resolução que, autorisa o pagamento de
ajuda de custo atrasados de vereador e (?) seguinte redação: art. 1º Fica a Mesa da
Câmara Municipal autorisada a mandar pagar ao vereador Rubens Felipe Souza
ajuda de custo vencidas e não pagos na legislatura anterior correndo as respectivas
dispesas por conta da verba – Camara Municipal – 100 – 8.00.0 – pessoal fixo – a)
ajuda de custo aos vereadores – Cr$70.200,00. Art 2.º – Revoga-se as disposi[fl.32]
ções em contrario.
Não houve, digo, usanda palavra, em defesa do projeto de Resolução o Vereador
Francisco Pereira Rodrigues, procurando mostrar a justiça que se visava fazer com a
aprovação da presente Resolução, saneando de vez com o [ilegível] criterio de dois
pesos e duas medidas. Não hove oradores na horas das esplicações pessoaes.
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