Ata n ° 1201
Aos quatro dias do mês de maio de 1954, a 10 horas, reuniu-se a Câmara Municipal
em sessão ordinária, a sessão foi presidida pelo Vereador Angélico Cabanelhos, e
secretariada pelo Vereador Rubens Felipe Souza, contando ainda com a presença de
mais os seguintes senhores vereadores: Pedro Antonio da Silva, Vitorino Caetano
Salvadori, João Rocha Pereira, José Luiz Gerhardt e Francisco Alfredo Griebeler.
Aberta a Sessão, foi
lida e aprovada a ata da Sessão Anterior
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Passou-se ao exame do expediente que constou do seguinte: balancetes
demonstrativos do livro caixa, relativos aos meses de Março e Abril; proposição n°
12/54 do Vereador José Luiz Gerhardt, solicitando providências imediatas, para
instalação das dependências necessarias, no grupo Escolar “Otávio Augusto de
Faria”. Encerramento do Exercício Financeiro de 1953 enviado pelo Prefeito;
proposição n° 13/54 do Vereador Angélico Cabanellos. Passando-se a Ordem do Dia
entra em discussã o requerimento n° 11/54, com parecer favorável do Vereador
Rubens Felipe Souza, com parecer contrário do Vereador Pedro Antonio da Silva. Faz
uso da palavra sustentando seu parecer o vereador Rubens F. Souza. Intervem nos
debates os Vereadores Pedro Antônio da Silva, José Luiz Gerhardt e João Rocha
Pereira. O projeto é abro, digo, o Parecer, digo, o requerimento é aprovado por
unanimidade. Mensagem, digo, Exposição n° 41/54 do Sr. Prefeito, com parecer
favorável do Vereador Rubens Felipe Souza, encaminhando o Projeto de Resolução
n° 135/54. Discutido o Projeto de Resolução os vereadores Pedro Antonio da Silva,
José Luiz Gerhardt e Rubens Felipe Souza. O mesmo foi aprovado por unanimidade.
Parecer, digo, Projeto de Lei n° 133/54
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com parecer n° 20/54 do Vereador, Rubens F. Souza, pela regeição. Fala em apoio do
parecer o vereador Rubens F. Souza, apresentando sujestões ao autor do projeto
para uma possível imenda de redação. Foi transferida a votação, a requerimento do
autor. Requerimento n° 17/54 de Olmerindo José dos Reis, com parecer contrário n°
17/54 do Vereador Pedro Antônio da Silva, foi indeferido o requerimento de acordo
com o parecer; requerimento n° 14/54 de Vidalina de Lima, com parecer, n° 18/54
favorável do vereador Rubens F. Souza. Aprovado por unanimidade; requerimento n°
15/54 de Octaviano Becker com parecer favorável n° 19/54 do Vereador Rubens F.
Souza, aprovado por unanimidade; parecer favorável n° 16/54 do V. João R. Pereira
ao projeto de lei n° 134/54 do Executivo, que “isenta os médicos residentes neste
município, do pagamento do imposto de Industria e Profissões; aprovado por
unanimidade. As 12 horas o Sr. Presidente encerrou a Sessão da qual para constar
foi lavrada esta ata que vai assinada na forma Regimental.
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