Ata n ° 1105
Aos cinco dias do mês de janeiro de 1954, as 10 horas, reuniu-se a Câmara Municipal
de Taquari, a Sessão foi presidida pelo Vereador Olavo Gomes Junqueira, e
secretariada pelo Vereador Rubens Felipe Souza, contando ainda
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com a presença de mais os seguintes senhores vereadores Reinaldo Marckus,
Francisco Alfredo Griebeler, Victorino Caetano Salvadori, Octaviano Becker, além do
suplente Peri Saraiva, convocado para substituir o Vereador Julio Francisco da Silva,
que solicitou licença por cinco (5) dias. Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata da
sessão anterior, passou-se ao exame do expediente que constou do seguinte: Oficio
Circular n° 19[5]/53 da Câmara de Lagoa Vermelha enviando indicação; Oficio n°
463A/53 da Câmara de Rio Grande enviando Cópia do ofício enviado à Assembléia
Legislativa; Ofício do Diretor do I.N.E.P., com referência à Literatura infanto juvenil;
projeto de Lei n° 126/54 que “ Autoriza o Sr. Diretor Geral do Poder Executivo a
assinar os documentos autorizados pelo extinto Prefeito Alvaro Haubert; Substitutivo
ao projeto de Resolução n° 120/53 que “Altera a Tabela II da Resolução n° 378 de 3
de novembro de 1953; Projeto de Lei n° 125/54 que “Cria Comissão Especial junto ao
Gabinete do Prefeito Municipal, destinada a emitir parecer sôbre [lançamentos] e
[revisões] de Impostos Predial e Territorial Urbano e Suburbano; Passando-se a
Ordem do Dia foi procedida a terceira discussão do projeto de Reforma do Regimento
Interno e consequente votação; tendo sido o mesmo aprovado. O Sr.
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Presidente anuncia o inicio dos trabalhos para eleição da Nova Mesa da Câmara.
Com a palavra o Vereador Rubens Felipe Souza declara que o P.S.D., pretendera
para si, a Presidência da Câmara neste ano de 1954, de vez que nos anos anteriores,
já haviam exercido representantes do P.L., e do P.T.B. Entretanto, - continua o Orador
- a nobre e digna atitude que vem sendo mantida pela esclarecida bancada do
Valoroso Partido Libertador fazendo oposição na sua feição mais edificante, qual seja
a do combate político aliado ao apoio administrativo, fez com que desistisse o P.S.D.,
de suas reivindicações, para homenagiar a Bancada o jusicionista, convidando seu
Líder a apresentar os candidatos aos cargos da Câmara, para que sejam apoiados,
não só pelos membros da Bancada do P.S.D, mas por todos os Vereadores que
seguem a linha política da atual administração. Passando a Presidência ao Vereador
seu substituto legal, o Vereador Olavo Gomes Junqueira agradece, em nome da
Bancada do P.L., as elugiosas referencias do Vereador Rubens Felipe Souza,
declarando que a administração sempre poderá contar com o apoio
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dos Libertadores em tudo o que se referir aos interesses do Município. O Vereador
Reinaldo Marckus, líder do P.L., faz, então, as indicações dos candidatos aos diversos
cargos da Câmara. Procedida a eleição na forma Regimental, registrou-se o seguinte
resultado: para Presidente, Olavo Gomes Junqueira, que obteve 6 votos havendo 1
em branco; para 1° Vice-Presidente, Angélico Cabanellos que obteve 7 votos; para 2°
Vice-Presidente, Julio Francisco da Silva que obteve 7 votos, para 1° Secretário,
Rubens Felipe Souza que obteve 6 votos havendo 1 em branco; para 2° Secretário,
Astrogildo Alves Becker que obteve 7 votos. Não houve orador em explicações
pessoais. As 13 horas o sr. Presidente encerrou a Sessão, da qual, para constar, foi
lavrada esta ata, que vai assinada na forma Regimental. Em tempo: O Sr. Presidente
Declarou empossados os Vereadores eleitos para os Cargos da Mesa, assinada na
forma regimental.
Olavo G. Junqueira
Rubens F. Souza
Reinaldo Markus

Francisco Alfredo Griebeler
Octaviano Becker, Peri Saraiva,
Vitorino Caetano Salvadori
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