
Ata n° 23
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e quarenta e oito,
às catorze horas, na Sala das Sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, com a
presença dos seguintes vereadores:
Rubens F. Souza
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn
Alberto Görgen
Walter Augusto Schilling
sob a presidncia do vereador Rubens F. Souza, e secretariada por mim, Francisco
Braulino de Souza, a  convite  do sr.  Presidente,  reuniu-se a Câmara Municpal de
Taquari.
Lida e aprovada a ata da sessão anterior, passou o sr. secretario a fazer a leitura do
seguinte expediente:
Of. da Câmara Municipal de Lajeado comunicando instalação e constituição.
Of.  da  Câmara Municipal  de  Flores  da  Cunha, agradecendo comunicação desta
Câmara.
Indicação,  remetida  pela  Câmara  Municipal  de  Encruzilhada do  Sul,  contra  o
Departamento Estadual de Carne Verde.
Não houve oradores na hora do expediente.
Passando-se a ordem do dia, entrou em discussão o of. N° 5/948, do sr. Prefeito
Municipal, que solicita à Câmara a 
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Camara a supressão do art. 44º, do Dcreto nº 183do Governo do Estado.
Foi  aprovada a  supressão provisória do referido art.  44º, até  legislação definitiva
sôbre a matéria.
Não  tendo  comparecido o  vereaddor  João  Frederico  Feyh  Filho,  integrante  da
comissão encarregada do levantamento da Conta Patriminial, e em vista da urgência
dêsse trabalho, o sr. Presidente convidou os vereadores José Fredolino Horn para
substitui-lo.
Essa  comissão  apresentou relatório  do  trabalho  de  levantamento dos  bens  da
municipalidade nos distritos de [Ilegível], Paverama e Tabai.
Ficou designado o dia 30 do corrente, para o levantamento dos bens da cidade e
distrito dessa, ficando requisitado o auto da Prefeitura, para êsse serviço, bem como
resolvida a expedição de convites a três tecnicos que auxiliarão os trabalhos da
comissão.
Continuaram os trabalhos da comissão de elaboração do projeto de Lei Organica.
Em virtude da urgência o trabalho dessa comissão, o sr. Presidente convocou, para
hoje a noite, uma sessão extraordinaria, em que será julgada também, a impugnação
inerposta à Resolução nº14.
Foi organizada, pelo sr. Presidente, a seguinte Ordem do Dia para a próxima 
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sessão ordinária:
Apreciação do Relatório apresentado ao sr.  Prefeito Municipal,  pelo sr.  Chefe da
Contabilidade, em referencia à situação financiera do Municipio.
Continuação dos trabalhos das comissões internas.
Às dezessete horas o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de
Souza a escrevi.
João Fredolino Horn, Rubens F. Souza
Alberto Görgen
Walter Augusto Schilling
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