
Ata nº 1.407
Aos trinta  dias do mês de dezembro de 1954, às 10 horas, reuniu-se em sessão
extraordinária a Câmara Municipal a sessão foi presidida pelo vereador Olavo Gomes
Junqueira  e Secretariada pelo Vereador Rubens Felipe Souza, presentes  mais os
seguintes  senhores  Vereadores:  João R. Pereira,  Vitorino Caetano Salvadori,  e o
suplente Ramiro Pereira da Costa que prestou o compromisso regimental. Aberta a
Sesão foi examinado o expediente: que constou do seguinte: Indicação n° 43/54 da
Câmara de Santo Angelo; Projeto de lei n° 190/54 do Prefeito com parecer favorável
n° 94/54;  Requerimento n° 48/54 de Nilson F. da Silva, com parecer favorável  n°
93/54;  Projeto de Lei  n° 195/54, constante do parecer  n° 93/54; Projeto de Lei  n°
193/54  do  prefeito  com parecer  favorável  n°  70/54;  Projeto  de Lei  n° 191/54 do
Prefeito; Parecer n° 96/54 contrário a aprovação do projeto de lei n° 19[4]/54, ao qual
apresenta substitutivo n° 194/54; Projeto de Lei n° 192/54 do Prefeito com parecer
favorável  n°  91/54;  Parecer  n°  92/54 contrário  a  aprovação  do projeto  de Lei  n°
189/54. Não houve oradores na hora do expediente. Passando-se à Ordem do Dia foi
requerida a urgência para tôda a matéria do expediente, que foi deferido pela Câmara
entra em discussão o seguinte:
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Parecer  n° 92/54 contrário a aprovação do projeto de lei  n° 189/54 que “Dá nova
redação ao artigo 1° da Lei n° 181, de 31 de outubro de 1952”. - aprovado o parecer.
Projeto de Lei n° 193/54 que “Abre um crédito suplementar, reduz e cancela datações
orçamentárias e indica como recurso operação de crédito, com parecer favorável n°
70/54  aprovado;  Requerimento  n°  48/54  de  Nilson Flores  da  Silva  com parecer
favorável n° 93/54; Projeto de Lei n° 195/54 apresentado com o parecer n° 93/54 –
aprovado; Projeto de lei n° 190/54, que “Dispõe sôbre a realização de concursos e da
outras  providências”  com parecer  favorável  n° 94/54, aprovado;  Projeto  de Lei  n°
192/54  que  Abre  crédito  especial  e  reduz  datações  orçamentária;  com  parecer
pavorável  n° 69/54,  digo,  favorável  n° 91/54 aprovado;  requerimento  n° 74/54 de
Angelo Pivato e Edmundo Fitcher, com parecer favorável n° 95/54 – adiada a votação;
Projeto  de  lei  n°  191/54  que  “Concede  um  Abôno  especial  ao  funcionalismo,
professorado e inativos, abre um crédito especial e aponta como recurso arrecadação
a  maior”  com  parecer  n°  96/54,  que  apresenta  um  substitutivo  n°  194/54  que
“Concede abono ao funcionalismo, professorado, pessoal de obras e inativos, abre um
crédito  especial  e  aponta  como  recurso  a  arrecadação  a  maior  –  aprovado  o
substitutivo; Indicação nº 42/54 da Câmara de Pelotas – aprovado; In-
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dicação n° 41/54, da Câmara de São Luiz Gonzaga – regeitada. Não houve oradores.
As 12 horas o Sr. Presidente encerrou a sessão da qual para constar foi lavrada esta
ata que vai assinada na forma regimental.
Rubens F. Souza
João Rocha Pereira
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