Ata nº 1.511
Aos três dias do mês de maio às 14 horas, reuniu-se extraordinariamente a Câmara
Municipal de Taquari, a Sessão foi presidida pelo Ver. Angélico Cabanellos e
secretariada pelo Ver. Rubens F. Souza, presentes ainda mais os seguintes senhores
vereador, João R. Pereira, Júlio F. Silva e Emílio Waldemar Polonio. Aberta a sessão,
lida, discutida e aprovada a ata da Sessão anterior. O sr. Presidente declara
empossada a nova Mesa eleita na Sessão anterior e apresenta suas congratulações
com os eleitos e com a propria Cãmara, declarando esperar que seus ilustres pares
continuem a honrar o Bom nome do Poder Legislativo. Em seguida passa a
Presidência ao Ver. Rubens Felipe Souza. Este com
[fl.152]
a palavra externa seus agradecimentos as amaveis expresções do Ver. Angelico
Cabanellos, declarando que, a partir deste momento não tem mais partido nem
pertence a nenhuma Bancada sendo apenas o Magistrado que presidirá, com
imparcialidade, os trabalhos do Legislativo, cujo o sucesso, dependerá da
compreensão, harmonia e desejo de acertar, que espera continuem a nortear, como
até agora, a atuação de seus nobres pares. Não houve expediente a ser lido.
Passando-se a Ordem do Dia, foi discutido e votado o seguinte: Requerimento n°
12/55 de Antônio Junqueira dos Santos que requer doação de parte de um terreno da
Municipalidade – deferido; Requerimento n° 13/55 de [cre] Otavio Silva Padilha que
requer isenção de impostos – deferido; Projeto de Lei n° 206/55 do Ver. João R.
Pereira que “ Autoriza a venda de terreno pela Prefeitura; aprovado; Projeto de Lei n°
208/55 do Ver. João R. Pereira que “Autoriza a venda de terreno pela Prefeitura –
aprovado, Não houve oradores em explicações pessoais. As 1[5] 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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