
Ata n° 126
Aos vinte e oito (nove) dias do mês de julho do ano de mil novecentos e quarenta e
oito, às nove horas, com a presença dos seguintes srs. veredores:
Rubens F. Souza
Francisco Braulino de Souza
Walter Augusto Schilling
Alberto Görgen
José T. Viana Hirt Julio Francisco da Silva
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reuniu-se a Camara Municipal de Taquari, sob a presidência do vereador Rubens F.
Souza e secretariada por mim Francisco Braulino de Souza.
Verificado numero legal de representantes o sr. Presidente declarou aberta a sessão.
O vereador José T.  Viana Hirt,  encontrando-se no recinto,  foi  convocado  para  o
impedimento do vereador Fredolino Schneider, que apresentou, por intermedio dos
vereadores Francisco Braulino de Souza e Alberto Görgen um pedido de 5 dias de
licença.
Lida, foi aprovada a ata da sessão anterior.
Passou o sr. Secretario a fazer a leitura do expediente que constava apenas de um
oficio do vereador João F. Feyh Filho solicitando 30 dias de licença.
O sr. Presidente defere o pedido, convocando o suplente [Ilegível]  Duarte Pacheco,
digo convocando o suplente Julio Francisco da Silva.
O  vereador  Francisco  Braulino  de  Souza,  apresenta á  Mesa  um  requerimento,
assinado pela totalidade dos vereadores presentes, requerendo o prolongamento das
sessões ordinarias do atual período legislativo, por mais trinta dias, dado à urgencia
da elaboração do Códico de Postura, o que [deferido, em face da unanimidade.
O vereador Walter Augusto Schilling apresenta à Mesa um requerimento solicitando
seja designado outro vereador, para em seu lugar, assinar as apolices de emprestimo
[Ilegível], de vez que sua opinião é radicalmete contra ao referido empréstimo.
O sr. Presidente submete o requerimento à 
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apreciação da Casa.
Foi resolvido deferir o requerimento, em face da sua repetição.
Passando-se a Ordem do Dia, entraram em discussão dois projetos de lei  do sr.
Prefeito, que abre creditos especiais e suplementares, sendo ambos aprovados.
Entrando em discussão as [Ilegível]  do sr. Prefeito ao projeto de lei  que concede
diaria e ajudas de custos aos srs. vereadores em trânsito, e abono aos inativos e
professora do  padrão  III  o  sr.  Rubens F.  Souza,  pede  a  palavra,  passando a
presidência ao vereador Francisco Braulino de Souza.
Posto em votação secreta, a contagem dos votos acusou um empate de 03 votos pela
regeição do veto cntra 3 pela aprovação. O sr. Presidente deu o voto de minerva pela
regeição.
O restante da Ordem do Dia foi transferido para a próxima sessão.
Às doze horas o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza
servindo de secretario a escrevi.
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Aberto Görgen
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