Ata n.º 304, digo, 704
Aos onze dias do mês de Junho de 1952, as 19, 30 horas, reuniu-se em sessão
extraordinaria a Câmara Municipal com a presença dos Senhores vereadores
Reinaldo Markus, Astrogildo Alves Becker, Julio Francisco da Silva, Angelico
Cabanelos, Francisco Pereira Rodrigues, Rubens Felipe Souza, primeiro secretario
dirigindo os trabalhos na ausencia eventual do Presidente e do Vice presidente, este
licenciado. Na hora do expediente, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior, bem
como um requerimento da bancada do Partido Libertador solicitando adiamento até a
proxima sessão, da solução do caso da ausencia digo, do caso do Vice-Presidente,
assim como para outra oportunidade o caso do presidente, que deviam, ambos, serem
discutidos e resolvidos nesta sessão. Passando-se a Ordem do Dia, o Plenario
aprovou os requerimentos dos representantes do P.L. - O vereador Francisco Pereira
Rodrigues, lider da bancada do P.T.B., requereu votação secreta para o projeto de
reforma da Lei Organica, bem como urgencia para esse requerimento, com
fundamento na letra C do paragrafo 2 do Artigo 69 e letra b do artigo 70 do Regimento
Interno. Submetido a votação foram aprovados, por unanimidade, esses dois
requerimentos. Feita a votação pelo voto
[fl.44v]
secreto, do projeto da Lei Organica, foi ele aprovado por unanimidade, isto é seis
votos, conseguindo assim satisfazer as exigencias do paragrafo 3 do artigo 127 da Lei
Organica de 19 de março de 1948. Identicos requerimentos foram formulados pelo
mesmo lider da Bancada do P.T.B., sobre votação secreta do projeto de reforma do
Regimento Interno sendo aprovados pela Câmara. Feita a votação secreta do projeto
de reforma do Regimento Interno, foi ela aprovada por 6 votos. Nada mais havendo a
tratar, o Snr. Presidente suspendeu a sessão para a lavratura desta ata. Quinze
minutos apoz foi a sessão reiniciada para o fim especial de ler, discutir e votar esta
ata. Solicitando a palavra, o Snr. vereador Angelico Cabanelos requereu retificação
esclarecendo que foi discutido e votado um projeto de reforma da Lei Organica como
consta no corpo da ata. Submetida votação, foi aprovado este requerimento. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrado a sessão, do qual para constar, foi lavrada esta
ata, que vai assinada pelos presentes.
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