
Ata n° 50
Aos trez dias do mês de Março do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às 14
horas, na sala das sessões,  no Salão Nobre  da Prefeitura,  com a  presença dos
seguintes sres. vereadores:
Jovino Feliciano da Silva
Francisco Braulino de Souza
Walter Augusto Schilling
José Fredolino Horn
Alberto Görgen
Rubens F. Souza
sob a presidência do vereador Jovino Feliciano da Silva, e  secretariada por mim
Rubens F. Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Verificado número suficiente de sres. vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Não havendo expediente, e nem hora, dido, e nem oradores na hora deste, passa-se
à Ordem do Dia:
Discussão dos Títulos segundo, digo, dos Títulos Terceiro e quarto do Capitulo VII da
Lei Orgânica.
Postos  em  votação,  foram  os  mesmos aprovados,  após  serem  feitas  diversas
ponderações sobre eles, sendo uma dessas ponderações de autoria  do vereador
Walter Schilling, que foi  no sentido de alterar uma das partes do Título Terceiro,
alteração essa que foi feita com a aprovação integral dos componentes da Câmara.
[fl.53v]
Em vista de ter havido um lápso na (formulação da) ata n° 47. fêz-se ressaltar que a
assinatura do vereador Rubens F. Souza não é válida naquela ata (ata 47), pois foi a
mesma redigida às 14 horas, e este vereador só compareceu à Câmara às 17 horas.
O vereador Rubens F. Souza assinou aquela ata (47) destraidamente.
O sr. Presidente organizou, para a Ordem do Dia da próxima sessão, o seguinte:
Discussão dos Títulos IV e V do Capítulo VII da Lei Orgânica.
Às dezessete horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Em tempo: onde lê-se “discussão dos Títulos IV e V” - da Ordem do Dia organizada
para  a  proxima sessão  –  lê-se  “Discussão do  Título  V  do  Capítulo  VII  da  Lei
Orgânica”. Eu Rubens F. Souza, a escrevi.
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