
Ata n.º 305, digo, 705
Aos doze dias do mês de Junho de mil novecentos e cincoenta e dois, as 10, 30
horas, reuniu-se a Câmara Municipal, em sessão ordinaria sob a presidencia do Snr.
Vereador Astrogildo Alves Becker, presentes os vereadores Julio Francisco da Silva,
Francisco Pereira  Rodrigues,  Angelico  Cabanelos,  e  Reinaldo Markus. As  10,  35
horas,  chegou  o  Snr.  Vereador  Rubens  Felipe  Souza,  primeiro  Secretario,  que
assumiu a  direção  dos trabalhos,  na forma regimental.  Na hora  do  expediente  o
vereador Francisco Pereira Rodrigues apresentou um projeto de Lei oficializando a
Festa da  Laranja  e  dando outras  providencias  sobre o  assunto.  O Snr.  vereador
Reinaldo Markus apresentou o seguinte documento: “Snr. Presidente. Comunico-lhe e
á  Casa,  que,  por  meu intermédio,  o  Snr.  Vereador  Prudencio  Franklin  dos  reis
renuncia ao posto de Vice-presidente desta Câmara. O documento autentico deverá
chegar  as  mãos  de  V.  Excia,  amanhã,  dia 13,  datado  porém  de  11  ultimo.
Respeitosamente.  Reinaldo  Markus.”  Pelo  mesmo  vereador  foi  requerido  a
indenisação  das  despezas  de  transporte  dos  vereadores  convocados
extraordinariamente quando não existirem meios normais de transporte. Passando-se
á  Ordem do Dia,  foi  aceita  por  unanimidade,  em votação  secreta  a  fórmula  de
renuncia apresentada pelo Vereador Reinaldo Markus. Submetido a votação secreta
foi tambem aceita, por unanimidade, a renuncia do 
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Snr. Vereador Prudencio Franklin dos Reis ao cargo de Vice-Presidente da Câmara.
Na forma Regimental, foi imediatamente procedida a eleição para o preenchimento
dessa vaga da Mesa, tendo sido eleito em escrutinio secreto e por 5 votos contra um
em branco, o Snr. vereador Angelico Cabanelos, que assumiu, em seguida, a direção
dos  trabalhos.  Na  forma  Regimental,  foram aprovados, pelo  voto  secreto  e  por
unanimidade, em segunda discução,  os projetos de reforma da Lei Organica e do
Regimento Interno desta Câmara. Nada mais havendo a tratar e depois de agradecer
a sua eleição o Snr. Vereador Angelico Cabanelos encerrou a sessão da qual, para
constar,  eu  Rubens  Felipe  Souza,  primeiro  secretario,  lavrei  esta  ata,  que  vai
assinada na forma do Regimento.
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