
Ata n° 226
Aos dez, digo, aos vinte e um dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e
quarenta (4) e oito, às 9 horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura com
a presença dos seguintes senhores vereadores:
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Jovino F. da Silva
Francisco B. de Souza
Alberto Görgen
Walter A. Schilling
Rubens F. Souza
José Fredolino Horn
Fredolino Schneider
sob a presodência do Vereador Jovino F. da Silva, e secretariada por mim, Francisco
Braulino de Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Havendo número legal, o sr. Presidente abriu a sessão.
Não havendo  oradores  na  hora  do  expediente passa-se  à  leitura  do  expediente
seguinte: oficio da sr.ta Sofia Costa da Silva felicitando a Câmara pelos trabalhos
organizados no decorrer do ano que ora finda, desejando votos, digo, um feliz Natal e
próspero  ano  novo  aos  vereadores;  indicação  da  Camara  de  Carasinho  e
comunicação da Câmara de Santa Maria.  Ficou este expediente para  a  próxima
sessão.
Os vereadores discutem sobre quem deverá integrar a Comissão permanente, digo,
integrar  a  Comissão Permanente. A  Câmara  resolveu o  seguinte:  resolver  esse
assunto em outra sessão.
Propõe o Vereador um voto, digo, propõe, o Vereador Rubens F. Souza, que 
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a Casa preste uma homenagem póstuma ao, digo, à memória de Lauro Viana; péde;
tambem, mesmo vereador que a Casa oficie ao sr. Prefeito lembrando a urgência da
colocação da placa na Praça de Esporte “Lauro Viana”. Aquele proposição e este
pedido foram aprovados, resolvendo, ainda, a Casa, fazer uma visita ao túmulo do
colega falecido, na ocasião oportuna.
Resolveu, a Casa, reiniciar suas atividades ordinárias a vinte (20) de maio de 1949,
afim de serem cumpridas os dez (10)  que não o  foram no  período que hoje se
encerra.
O sr.  Presidente organizou, para  a  sessão da  tarde,  a  seguinte  Ordem do Dia:
indicação da Câmara de Santa Maria.
Às doze horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza,
prim digo segundo secretário a subscrevi. Jovino Feliciano da Silva
Alberto Görgen Rubens F. Souza
José Fredolino Horn Fredolino Schneider
Walter Augusto Schilling
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