
Ata n° 59
(Ata  de  encerramento do  primeiro  período de  trabalho da  Câmara Municipal  de
Vereadores)
Aos 20 dias do mês de março do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às 9 horas,
na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, com a presença dos
seguintes sres. vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Francisco Braulino de Souza
Rubens F. Souza
José Fredolino Horn
Walter Augusto Schilling
João Frederico Feyh Filho
sob a presidencia do vereador Waldomiro M. Pereira e secretaria por mim, Francisco
B. de Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Verificado número sufuciente de sres. vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Passa-se, enseguida, à leitura do seguinte expediente:
I  –  Telegrama do sr.  Antônio de Castro desta cidade, felicitando a  Câmara pela
promulgação da Lei Orgânica.
II – Fonograma do Deputado Guilherme Mariante, no mesmo sentido.
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III – Fonograma do sr. Máx H. Werner, também no mesmo sentido.
IV – Um ofício da Câmara de General Câmara, convidando a assistir a promulgação
da Lei Orgânica daquele Município.
V  –  Circular da  Câmara de Alegrete, solicitando, a  ésta  Câmara, interesse pela
concessão do Prêmio Nobel da Paz ao Chanceler Osvaldo Aranha.
VI – (Lápso) O Presidente, neste momento, passou a presidência ao 2° secretário, o
nobre vereador Rubens F. Souza, por não estar presente o 1° secretario, vereador
Jovino Feliciano da Silva;  pelo vereador Waldomiro Mércio  Pereira, foi  requerido,
tendo lhe sido deferido, que, fosse retificada a ata da sessão anterior, que em vista do
adiantado da hora em que foi lavrada, tornou-se um tanto deficiente nas declarações
das ocorrências da referida sessão, pois, néla, não foram lançadas algumas orrências
necessárias,  o  que  se  faz  agora.  Na  sessão  presente  fazemos  constar  o
comparecimento das autoridade civis, administrativas e ecresiasticas, e, ainda, os
representantes  da  imprensa  local,  colégios  e  demais  repartições,  tendo,  nesta
ocasião, falado o vereador Alvaro Haubert  orador oficial,  que pronunciou [Ilegível]
brilhante peça oratória, alusiva ao ato solene da promulgação da Carta Constitucional
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do Município. Pelo mesmo vereador Waldomiro Mércio Pereira, foi  apresentado, à
Mesa, uma indicação em fórma de requerimento pedindo uma pensão anual ao sr.
José Patrício da Rosa, na importância de Cr$ 1.000,00, para a qual pedimos urgência,
digo, pediu urgência, tendo sido atendido o pedido e concedida a pensão. Nesta
ocasião,  o  vereador  requerente, considerou cumprida a  sua  pretenção,  e  volta
novamente à presidência da Câmara, para outras deliberações. Passa o Presidente à
discussão da parte relativa à comissão permanente, propondo que, com o presidente,
constituam a mesma os nobres vereadores Rubens F. Souza e Alberto Görgen, e,
como suplentes destes, os  nobres, digo,  e,  como  substitutos, destes, os  nobres
vereadores Walter Schilling e Francisco B. de Souza. Péde, o sr. Presidente, que se
faça constar  em ata  o  seguinte:  que foram aprovados pela  Câmara.  A  Câmara
resolveu fornecer à Secretaria da Prefeitura, o “movimento” de suas sessões, a contar
de 1° de Dezembro até a presente data, afim de serem organizadas as respectivas
folhas de pagamento à, Câmara.
Às doze (12) horas, o sr. Presidente encerrou a sessão, e declarou ser ésta  
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a  última do primeiro período des Trabalhos da Câmara. Eu Rubens F.  Souza, a
escrevi: Waldomiro Mércio Pereira
Walter Augusto Schilling
José Fredolino Horn
Francisco Braulino de Souza servido de secretario a sobescrevi.
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