
Ata n.º 338 digo, 738
Aos trinta e um dias do mês de Julho de 1952, as 9, 30 horas, reuniu-se a Câmara
Municipal de Taquarí, com fim exclusivo, digo, extraordinariamente, com a presença
dos seguintes Snr. 
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Vereadores: Olavo Gomes Junqueira, Rubens Felipe Souza, Julio Francisco da Silva,
Angelico  Cabanelos,  Francisco  Pereira  Rodrigues,  Vitorino  Caetano  Salvadori  e
Astrogildo Alves Becker. Aberta a sessão foi lida a ata anterior sendo aprovada. Do
expediente  constava  um  ofício  nº  26/52,  do  Snr.  Prefeito  enviando  informações
solicitadas  em 23/7/52,  que foram encaminhadas  ao  Vereador  Francisco  Pereira
Rodrigues  para dar  parecer.  Ofício  nº 2,  da Camara Municipal  de São  Leopoldo,
enviando indicação  do Vereador  Glodomiro  Martins.  Ofício  do Snr.  Osvaldo Pinto
Vilanova,  designando  o  Snr.  João  Eduardo  Bizarro,  como  representante  da
Associação  dos  Funcionários  Municipais  junto  a  Comissão  de  Estatuto.
Requerimento,  digo,  com  a  palavra  o  Vereador  Francisco  Pereira  Rodrigues
apresenta à Mesa requerimento assinado ainda pelos Vereadores Julio Francisco da
Silva,  Angelico  Cabanelos  e  Vitorino  Caetano  Salvadori,  solicitando:  inclusão  na
Ordem do Dia da sessão da tarde, para discussão em globo e votação única, o projeto
de reforma do Codigo  de Posturas;  discussão e  votação  em globo,  na presente
sessão do projeto  de Estatuto  do Funcionalismo Municipais.  Convocação de uma
sessão especial, para as 20 horas de amanhã, com o fim de receber, discutir e votar,
o parecer sôbre as contas do exercício de 1951. O requerimento foi aprovado em
regime de urgência. Passando-se a Ordem do Dia, foi discutido e votado em globo o
projeto de Estatuto dos Funcionarios Municipal, que foi aprovado, com as emendas
encaminhadas  pela  respectiva  Comissão.  Não  houve  oradores  na  Hora  das
explicações 
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pessoes as 11 horas, o Snr. Presidente encerrou a sessão, convocando outra para as
14 horas de hoje e para constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma da Lei.
Olavo Gomes Junqueira
Rubens F. Souza
Angelico Cabanelos
Vitorino Caetano Salvadori
[Ilegível]
Julio Francisco da Silva
Astrogildo A. Becker
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