Ata n ° 1130
Ao 2 dias do mês de Fevereiro do ano de 1954, reuniu-se a Câmara Muicipal de
Taquari, com a presença dos seguintes senhores vereadores: Olavo Gomes
Junqueira, Rubens Felipe Souza, Francisco Alfredo Griebeler, João Rocha Pereira,
Júlio Francisco da Silva. Aberta a Sessão, foi deferido o compromisso legal dos
suplentes convocados José Luiz Gehardt, e Pedro Antonio da Silva. Lida e aprovada a
ata anterior, passou-se ao exame do expediente, do qual constou: Circular n° 5, do
Congresso dos Servidores Municipais; of. n° 10/54 do Prefeito encaminhando os
projetos de lei n° 127/54 e 128/54; requerimento n° 7/54, do Vereador Pedro Antônio
da Silva; Parecer n° 3/54, do Vereador Pery Saraiva, favorável a aprovação de
[proposição] da Camara Municipal de Lagôa Vermelha, referente a construção de uma
ponte sobre o Rio Pelotas; Proposição da Câmara Municipal de Torres, solidarizandose com discurso do Dep. Federal Luiz Compagnoni. Com a palavra o vereador
Rubens F. Souza se manifesta em contrário à proposição da Câmara Municipal de
Torres tecendo considerações sobre o que representaria para a cidade do Rio Grande
e para o Estado a pretendida abertura do
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porto de Torres. Termina pedindo adiamento da discussão, o que é conscedido.
Passando-se à Ordem do Dia, foi aprovado, em regime de urgência, o requerimento
n° 7/53, do vereador Pedro Antônio da Silva, solicitando ao Executivo, reparos em
estradas do interior do Municipio e a construção duma ponte no arroio denominado
“Passo dos Carreteiros”. Segue-se a discussão da proposição da Câmara Municipal
de Lagoa Vermelha, no sentido de que a Casa se dirija às bancadas gaucha e
catarinense, na Camara Federal, e do Senado da República, solicitando apoio à
construção da ponte sôbre o Rio Pelotas, no Distrito de Barracão, naquele município.
Não houve oradores em explicações pessoais. As 12 horas o sr. Presidente encerrou
a Sessão, da qual, para constar, foi lavrada esta ata que é assinada na forma
Regimental.
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