Ata n° 21
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e quarenta e oito,
às catoprze horas, na Sala das Sessões, no Salão nobre da Prefeitura Municipal, com
a presença dos seguintes srs. vereadores:
Rubens F. Souza
Francisco Braulino Souza
Walter Augusto Schilling
João Frederico Feyh Filho
Alberto Görgen
Al José Fredolino Horn,
sob a presidência do vereador Rubens F. Souza e secretariada por mim, Francisco
Braulino de Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Lida a ata da sessão anterior, foi a mesma aprovada sem restrições.
Passou-se, a seguir, à leitura do seguinte expediente:
Of. n° 64/C.V., da Câmara Municipal de General Camara convidando para a posse do
Prefeito.
Não houve oradores na hora do expediente.
Passando-se a Ordem do Dia a Casa recebeu o sr. Chefe da Contabilidade que fez
detalhada exposição do solicitado nos ofs. 4/948 e 5/948, do Sr.
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Prefeito Municipal.
O sr. Presidente resolveu nomear a seguinte comissão para se encarregar do
levantamento para as alterações da Conta Patrimonial: Francisco Braulino de Souza,
Alberto Görgen e João Frederico Feyh Filho, que, no prazo de tres dias deverá
apresentar relatorio.
Resolveu tambem o sr. Presidente que o contido no of. 5/948, do Sr. Prefeito,seria
posto em discussão na primeira sessão ordinaria.
Pelo vereador João Frederico Feyh Filho, Presidente da Comissão da Lei Orgânica,
foi requerida uma sessão extradionária, para hoje a noite, afim de adiantar os serviços
a seu cargo.
Foi deferido o pedido.
O sr. Presidente organizou a seguinte ordem do dia, para a proxima sessão ordinaria:
1° - Apreciação do recurso interposto pela bancada pessedista.
2° - Discussão sôbre o contido no oficio 5/948, do sr. Prefeito Municipal.
3° - Continuação dos trabalhos das comissões internas.
Às dezessete horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de
Souza a escrevi.
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