
Ata n° 18
Aos (21) vinte e um dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e quarenta e
oito, às 9 horas, na Sala das Sessões, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, com a
presença dos seguintes srs. vereadores:
Jovino Feliciano da Silva
Rubens F. Souza
José Fredolino Horn
Francisco Braulino de Souza
João Frederico Feyh Filho
Walter Augusto Schilling
Alberto Görgen,
sob a presidênciado sr. Jovino Feliciano da Silva e secretariada por mim, Rubens 
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F. Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Havendo numero suficiente de srs. vereadores, o sr. abriu a sessão.
Posta  em  discussão a  ata  da  sessão  anterior,  foi  ela  aprovada,  com  algumas
restrições.
O vereador Rubens F. Souza pede a palavra para interpor recurso da decisão do sr.
Alvaro Haubert, na sessão anterior, no sentido de que fossem postas em votação as
propostas referentes aos subsidios dos vereadores, pedindo um prazo de tres dias
para apresentar por escrito as suas razões.
O Sr. Presidente deferiu o pedido.
Foi concedida a licença de vinte dias, pedida pelo vereador Olavo Haubert.
A seguir, entram em apreciação o pedido de demissão do cargo de 2° Secretário, que
fez o sr. Rubens F. Souza. Após ter varias considerações os srs. Jovino Feliciano da
Silva e Francisco Braulino da Silva, apelam para que o sr. Rubens F. Souza retirou
seu pedido.
O sr. Walter Schiling propõe a Casa não tomar conhecimento do referido pedido, uma
vez que o caso todo já estava agrade, digo, esclarecido.
Por fim, o sr. Rubens F. Souza, agradecendo a prova de confiança que lhes prestaram
seus colegas, concorda em continuar no cargo, afim de assumir a presidencia, no
impedimento de seu titu-
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lar.
A comissão encarregada a elaboração do projeto de Lei Orgânica, desenvolve intensa
atividade.
Às doze horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Resalvo o esquecimento de consignar que o vereador Rubens F. Souza, esclareceu
não guardar resentimento algum contra o vereador Jovino Feliciano da Silva, a quem
admira, como já deixou consignado em outras sessões, lamentando que a paixão do
momento os tenha levado a quebrar por instantes suas harmonias de vistas.
Eu, Rubens F. Souza, 2° secretário, aescrevi.
Jovino Feliciano da Silva, Walter Augusto Schilling
João Frederico Feyh Filho, Alberto Görgen, Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn
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