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março  de  1948.  Convocação  de  Sessão  Extraordinária.  Original,
manuscrito.

074 Ata nº 71 de 22.05.1948................................................................................72,72v
A Câmara se compromete, junto com a Prefeitura, se pronunciar sobre a
Campanha  de  Alfabetização  de  Adultos  e  Adolescentes;  Ultimado
balancetes apresentados pelo prefeito; Original, manuscrito.

075 Ata nº 72 de 28.05.1948....................................................................................72v
Sessão não aberta por falta de número legal de integrantes da Comissão
Representativa da Câmara; Original, manuscrito.

076 Ata nº 73 de 28.05.1948................................................................................72v,73
A sessão consistiu na tomada de conhecimento do expediente que fora
basicamente composto por correspondências do Executivo, no sentido do
estabelecimento  de  negócios  com  empresas  privadas  locais.  Original,
manuscrito.

077 Ata nº 74 de 29.05.1948......................................................................................73
Sessão não aberta por falta de número legal de integrantes da Comissão
Representativa  da  Câmara;  Transferência  da  sessão  para  31/05/1948.
Original, manuscrito.

078 Ata nº 75 de 31.05.1948................................................................................73v,74
Tomada decisão de convocar-se um engenheiro para ajudar a Comissão
no levantamento do patrimônio municipal; A matéria que estava em Ordem
do Dia foi transferida para a próxima sessão. Original, manuscrito.

079 Ata nº 76 de 01.06.1948......................................................................................74
Sessão que deveria abrir um novo período legislativo, não aberta por falta
de número legal de vereadores; Original, manuscrito.

080 Ata nº 77 de 01.06.1948...............................................................................74,74v
Sessão que deveria abrir um novo período legislativo, não aberta por falta
de número legal de vereadores; Original, manuscrito.

081 Ata nº 78 de 02.06.1948....................................................................................74v
Sessão que deveria abrir um novo período legislativo, não aberta por falta
de número legal de vereadores; Original, manuscrito.



082 Ata nº 79 de 02.06.1948................................................................................74v,75
Sessão que deveria abrir um novo período legislativo, não aberta por falta
de número legal de vereadores; Original, manuscrito.

083 Ata nº 80 de 03.06.1948......................................................................................75
Sessão que deveria abrir um novo período legislativo, não aberta por falta
de número legal de vereadores; Original, manuscrito.

084 Ata nº 81 de 03.06.1948....................................................................................75v
Sessão que deveria abrir um novo período legislativo, não aberta por falta
de número legal de vereadores; Original, manuscrito.

085 Ata nº 82 de 08.06.1948....................................................................................75v
Sessão que deveria abrir um novo período legislativo, não aberta por falta
de número legal de vereadores; Original, manuscrito.

086 Ata nº 83 de 08.06.1948...............................................................................76,76v
A Câmara toma conhecimento do expediente a ela enviado: a Câmara de
Carazinho sugere à Câmara de Taquari  o envio de ofício manifestando
apoio  a  dois  senadores  que  apresentam  projeto  no  Senado  Federal
garantindo imunidade parlamentar aos vereadores; A Cãmara de Pelotas
faz sugestões no sentido de que a Câmara de Taquari  se pronuncie a
respeito  de  uma  questão  previdenciária;  Os  dois  requerimentos  são
aprvados; Discussão sobre a melhor forma de se imprimir a Lei Orgânica
recém promulgada; Original, manuscrito.

087 Ata nº 84 de 09.06.1948.........................................................................76v,77,77v
Formada  uma  Comissão  para  discutir  a  localização  da  “Casa  de
Prostituição”;  Um dos vereadores  pede licença  por  tempo determinado;
Original, manuscrito.

088 Ata nº 85 de 09.06.1948.........................................................................77v,78,78v
São apreciados e aprovados por unanimidade, projetos do Prefeito, um que
concede abono ao funcionalismo e outro  que cria  cargos de professor;
Original, manuscrito.

089 Ata nº 86 de 10.06.1948....................................................................................78v
Sessão sem deliberação por falta de número legal de vereadores; Original,
manuscrito.

090 Ata nº 87 de 10.06.1948................................................................................78v,79
Sessão sem deliberação por falta de número legal de vereadores; Original,
manuscrito.

091 Ata nº 88 de 15.06.1948......................................................................................79
Sessão sem deliberação por falta de número legal de vereadores; Original,
manuscrito.

092 Ata nº 89 de 15.06.1948................................................................................79v,80
A Câmara toma conhecimento de extenso expediente como: telegrama de
senadores  da  República,  requerimento  de  pessoas  físicas  solicitando
licença  para  adquirir  bens  públicos,  solicitação  de  serviços  público,



solicitação de perdão de dívida; Indicações de outras Câmaras municipais;
Não houve maiores deliberações por falta de número legal de vereadores,
para tanto;  A votação das matérias em questão são transferidas para a
próxima sessão. Original, manuscrito.

093 Ata nº 90 de 16.06.1948...............................................................................80,80v
Sessão  não  aberta  por  falta  de  número  legal  de  vereadores;  Original,
manuscrito.

094 Ata nº 91 de 16.06.1948....................................................................................80v
O  presidente  da  Câmara  recebe  o  atestado  de  doença  de  um  dos
vereadores; A sessão não pode ser aberta por falta de número legal de
vereadores; Original, manuscrito.

095 Ata nº 92 de 17.06.1948................................................................................80v,81
A sessão não pode ser aberta por falta de número legal de vereadores;
Original, manuscrito.

096 Ata nº 93 de 17.06.1948......................................................................................81
A sessão não pode ser aberta por falta de número legal de vereadores;
Original, manuscrito.

097 Ata nº 94 de 22.06.1948..........................................................................81,81v,82,
82v
Convocação  e  posse  de  um  suplente;  Um  vereador  pede  vistas  do
expediente que versa sobre um abono provisório direcionado a parte do
magistério municipal; Aprovada a indicação da Câmara de Santa Maria no
sentido de que a Casa se manifeste ao Governo Estadual e à Assembléia
Legislativa  em  relação  ao  abono  a  ser  concedido  ao  funcionalismo
estadual;  O  requerimento  de  perdão  de  dívida  encaminhado  por  uma
cidadã foi direcionado ao chefe do Executivo. Original, manuscrito.

098 Ata nº 95 de 22.06.1948................................................................................82v,83
Aprovado requerimento de um vereador no sentido de solicitar ao executivo
a lista dos diaristas da Prefeitura com os seus respectivos vencimentos;
Aprovada a indicação da Câmara Municipal de Itaqui nos sentido de que a
Câmara de Taquari  se manifesta às instâncias estaduais no sentido da
criação,  pelo  Estado,  de  um corpo  de  engenheiros  que  serviriam  aos
municípios;  Iniciado o estudo dos balancetes da Prefeitura referentes ao
mês de Abril. Original, manuscrito.

099 Ata nº 96 de 23.06.1948....................................................................................83v
A sessão não pode ser aberta por falta de número legal de vereadores;
Original, manuscrito.

100 Ata nº 97 de 23.06.1948.........................................................................83v,84,84v
Requerimento  de  um  cidadão  candidatando-se  a  adquirir  um  terreno
pertencente ao município;  Devolução de expedientes anteriores,  com os
respectivos pareceres. por parte de um vereador que havia pedido vista
dos  mesmos;  É  criada  uma  comissão  para  tratar  das  solicitações  de
compra de terrenos públicos apresentadas por alguns cidadãos; Na Ordem
do Dia são aprovados os Balencetes da Prefeitura referentes ao mês de



abril; São escolhidos alguns vereadores para assinarem em nome da casa
um empréstimo; Original, manuscrito.

101 Ata nº 98 de 24.06.1948....................................................................................84v
A sessão não pode ser aberta por falta de número legal de vereadores;
Original, manuscrito.

102 Ata nº 99 de 24.06.1948......................................................................................85
A sessão não pode ser aberta por falta de número legal de vereadores;
Original, manuscrito.

103 Ata nº 100 de 30.06.1948....................................................................................85
A sessão não pode ser aberta por falta de número legal de vereadores;
Original, manuscrito.

104 Ata nº 101 de 30.06.1948......................................................................85v,86,86v,
87,87v
Leitura de extenso expediente destacando-se: Telegrama do Senador Atílio
Veraqua  agradecendo  as  manifestações  da  Câmara;  Requerimento  de
licença  de  um  vereador;  Suplente  convocado  toma  posse;  Aprovada
instituição  de  Comissão  para  investigar  a  causa  da  falta  de  alguns
vereadores e sugestão de que sejam punidos conforme a Lei  Orgânica
Municipal  e  o  Regimento  Interno  da  Cãmara;  Sugestão  de  repressão
policial  aos abusos em relação à carne verde; O vereador representante
da  localidade  de  Paverama  requer  que  as  mesmas  providências,  em
relação à carne verde, sejam tomadas em sua localidade; Sugestão de que
o  abono  pleiteado  pelo  funcionalismo  seja  estendido  aos  inativos;
Aprovado o  requerimento  de ajuda de custos  para os  vereadores;  Em
Ordem do Dia são apreciadas as manifestações de alguns cidadão que
encaminharam pedido de serviços da municipalidade com a finalidade de
preparar  as  suas  propriedades  para  a  instalação  de  indústrias.  Os
vereadores  decidem  pedir  mais  anexos  a  esses  pedidos.  Original,
manuscrito.

105 Ata nº 102 de 01.07.1948.........................................................................88,88v,89
Requerimento de licença de um vereador; Projeto que abre crédito especial
e aplica parte do saldo é aprovado em regime de urgência a pedido de um
vereador; Deferido o pedido de que o resultado da investigação feita pela
comissão  encarregada  de  investigar  as  faltas  dos  vereadores  seja
apresentado em sessão extraordinária; Vereador pede vista de expediente
encaminhado pela Câmara de Montenegro. Original, manuscrito.

106 Ata nº 103 de 01.06.1948.........................................................................89,89v,90
No expediente consta, entre outras correspondências, a indicação de que a
Câmara de  Taquari  se  manifeste  pela  revogação  da  lei  que  obriga  a
instalação  de  medidores  em alambiques;  Vereadores  se  pronunciam a
respeito  de  requerimentos  de  empresas  privadas  e  pessoas  físicas
interessadas em alguns terrenos da municipalidade. Original, manuscrito.

107 Ata nº 104 de 05.07.1948 Sessão Extraordinaria..........................................90,90v
Sessão especial onde a Comissão responsável pela investigação da falta
dos vereadores às sessões apresenta o seu parecer;  A decisão é punir



apenas um vereador com base no Regimento interno e na Lei Orgânica.
Original, manuscrito.

108 Ata nº 105 de 06.07.1948.......................................................................90v,91,91v
O expediente apresenta, além de outras correspondências, um solicitação
da Câmara de São Leopoldo, no sentido de que a Câmara de Taquari se
manifeste  à  Câmara  Federal  peliteando  imunidade  parlamentar  aos
vereadores;  Comissão encarregada de investigar a falta dos vereadores
apresenta  parecer  final;  Concedido  vistas  a  um vereador  do  processo
envolvendo  os  interesses  da  Navegação  Arnt;  São  aprovados  vários
projetos que modificam o orçamento. Original, manuscrito.

109 Ata nº 106 de 06.07.1948.......................................................................91v,92,92v
Autorização  para que o  Prefeito  responda o  questionário  de imigração
colonização enviado pela Secretaria do Governo do Estado; Em discussão
uma indicação sobre imunidade parlamentar da Câmara de São Leopoldo;
Original, manuscrito.

110 Ata nº 107 de 07.07.1948..............................................................................92v,93
A Câmara acolhe a sugestão do Prefeito, no que tange a problemática da
carne verde; Aprovada uma indicação da Câmara de Porto Alegre pedindo
recursos federais para a área rural. Original, manuscrito.

111 Ata nº 108 de 07.07.1948..............................................................................93v,94
Vereadores  se  posicionam  em  relação  à  compra  de  um  terreno  do
município pela Navegação Arnt; Vereador requer licença; Vereador solicita
medidas  enérgicas  em  relação  às  jogatinas  em  Paverama.  Original,
manuscrito.

112 Ata nº 109 de 08.07.1948..................................................................................94v
Não houve sessão por falta  de número legal  de vereadores presentes;
Original, manuscrito.

113 Ata nº 110 de 08.07.1948..............................................................................94v,95
Não houve sessão por falta  de número legal  de vereadores presentes;
Original, manuscrito.

114 Ata nº 111 de 13.07.1948....................................................................................95
Embora com número não suficiente para abrir  a sessão a Câmara toma
conhecimento  de  vetos  do  Prefeito  a  dois  projetos  da  Casa.  Original,
manuscrito.

115 Ata nº 112 de 13.07.1948..................................................................................95v
Não houve sessão por falta  de número legal  de vereadores presentes;
Original, manuscrito.

116 Ata nº 113 de 14.07.1948..................................................................................95v
Não houve sessão por falta  de número legal  de vereadores presentes;
Original, manuscrito.

117 Ata nº 114 de 14.07.1948....................................................................................96
Não houve sessão por falta  de número legal  de vereadores presentes;



Original, manuscrito.

118 Ata nº 115 de 15.07.1948..............................................................................96,96v
Não houve sessão por falta  de número legal  de vereadores presentes;
Original, manuscrito.

119 Ata nº 116 de 15.07.1948.......................................................................96v,97,97v
No expediente constam, além de outras correspondências, de: fonograma
do  Governo  do  Estado  acusando  recebimento  de  ofício  da  Câmara,
expediente do Prefeito encaminhando o veto a dois projetos da Câmara um
em relação ao abono aos inativos e outro no sentido de se conceder uma
ajuda  de  custos  aos  vereadores;  Requerimento  do  Grêmio  Esportivo
Taquariense  solicitando  ajuda  para  a  reforma  de  seu  estádio;  Os
vereadores debatem matérias da imprensa a respeito dos vereadores que
não comparecem às sessões; Discussão sobre a jogatina em Paverama;
Vereador pede vistas dos vetos do Prefeito. Original, manuscrito.

120 Ata nº 117 de 20.07.1948..............................................................................97v,98
Não houve sessão por falta  de número legal  de vereadores presentes;
Original, manuscrito.

121 Ata nº 118 de 20.07.1948........................................................................98,98v,99,
99v
No expediente manifestações contra a publicação de revistas humorísticas
em Pelotas apresentada em forma de indicação, correspondência dando
conta  da  agremiação  “Amigos  de  Bom  Retiro”,  Navegação  Görgen
convidando  para  inauguração  de  mais  um  armazém;  Solicitação  de
ampliação da vigência do que dispõe o artigo 40 da Constituição Estadual.
Manifestações a favor do atendimento do que solicita a Navegação Arnt;
São aprovados os balancetes da Prefeitura referentes ao mês de maio.
Original, manuscrito.

122 Ata nº 119 de 21.07.1948............................................................................99v,100
A Câmara delibera sobre a solicitação do Grêmio Taquariense que objetiva
reformar o seu estádio. A decisão tomada foi a de encaminhar ao Prefeito a
solicitação com parecer  favorável,  entretanto,  deixando a última palavra
para o chefe  do executivo;  A parte  dos registros  que seguem constam
também do livro  seguinte,  pois  essa  é  a  última  ata  do  presente  livro).
Nomeação de uma comissão para estudar o pretendido pela Navegação
Arnt;  Rejeitada  uma  indicação  da  Cãmara  de  Pelotas  em  relação  ao
encaminhamento a ser dado à revistas de humor; Aprovada Indicação da
Câmara de Sobradinho no que tange à Constituição Estadual em seu artigo
40. Original, manuscrito.

123 Termo de encerramento 29.11.1947................................................................100v
Original, manuscrito.


