Ata nº 1.303
Aos primeiro dia do mês de setembro de 1954, as 14 horas, reuniu-se em Sessão
ordinaria a Câmara Municipal de Taquari. Aberta, digo, a Sessão foi presidida pelo
Vereador Olavo Gomes Junqueira e secretariada pelo Vereador Rubens F. Souza,
contando ainda com a presença de mais os seguintes senhores Vereadores: 'Angelico
Cabanellos, Julio F. Silva, Francisco A Gribeler, Reinaldo Markus e Astrogildo A
Becker. Aberta a Sessão foi examinado o expediente que careceu de importancia.
Passando-se a Ordem do Dia foram discutidos e votados, digo, careceu, digo, Aberta
a Sessão foi examinado o expediente que constou do seguinte, digo, Astrogildo A.
Becker. Aberta a Sessão, lida, discutida e aprovada a ata anterior, o Sr. Presi[fl.57]
dente anuncia a hora do expediente a ser lido. Pede a palavra o vereador Angelico
Cabanellos que traz ao conhecimento da Casa o voto de pezar da Bancada
Trabalhista, que se associa as manifestações já formuladas, nesse sentido, pelo
Legislativo, e requer seja inserto nos anais da Casa. a carta de despedida do extinto
Presidente da República. Passando-se a Ordem do Dia foram discutidos e votados:
Projeto de lei nº 162/54 que “Oficializa a segunda Exposições de Orquideas e dá
outras providencias” com parecer nº 67/54 do Vereador Reinaldo Markus – [ilegível]
Vereador Rubens F. Souza, apresenta emenda, acresentando um paragrafo único em
seu artigo 1º – aprovado. Projeto de lei nº 163/54 que “Autoriza o Executivo a
contribuir para a aquisição, pela Escola Normal Regional “Pereira Coruja, de um
aparelho Sonoro de projeção, e abrir o necessário crédito especial até cr$ 3.000,00,
com parecer favoravel nº 69/54 do Vereador Julio F. Silva – aprovado. Projeto de lei
nº 161/54 que “Dá e muda denominações de ruas de Bom Retiro do Sul – com
parecer favoravel nº 66/54 do Vereador Angelico Cabanellos – aprovado; As 17 horas
o Sr. Presidente encerrou a Sessão a qual para constar foi lavrada esta ata que vai
assinada na forma regimental.
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