
Ata n° 54
Aos dezessete dias do mês de janeiro [Março] do ano de mil novecentos e quarenta e
oito, às catorze horas, na Sala das Sessões no Salão nobre da Prefeitura Municipal,
em com a presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro M. Pereira
Rubens F. Souza
José Fredolino Horn
Alberto Görgen
Walter Augusto Schilling
reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari, sob a presidência do vereador Waldomiro
Mércio Pereira e secretariada por mim, Rubens F. Souza.
Verificado numero suficiente de srs. vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Lida, foi aprovada ata da sessão anterior.
Passou o sr. Secretario a fazer a leitura do seguinte expediente:
De Camaras Municiapais comunicando sua instalação.
Of. n° 22/948, do sr. Prefeito, enviando processo referente a compra 
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pela Navegação Arnt de um terreno da Prefeitura.
Of. n° 466, digo Circular da Camara Municipal de Porto Alegre solicitando apoio desta
Comarca contra concessão pedida pela Companhia Energia Eletrica Riograndense
para instalar nova usina nas margens do Rio Gravatai.
Requerimento do sr. Osvaldo Streb solicitando à Câmara se interesse junto ao sr.
Prefeito, no sentide de que novamente possam ser instalados na Praça São José os
auto-falantes da “Voz sonora Taquariense”.
Pedindo a palavra na hora do expediente, o vereador Rubens F. Souza apresenta à
Mesa  o  projeto  de  lei  que  trata  da  criação  do  cargo  de  consultor  juridico  da
Municipalidade, do qual havia pedido vistas, declarando-se contrario a aprovação do
referido projeto, atendento à precária situação financeira do municipio, tantas vezes
ventilada nesta Câmara, e mesmo por considerar desnecessário tal cargo, uma vez
que suas funções podem ser desempenhadas pelo promotor de justiça da Comarca,
contendo ainda a Prefeitura com o vagão consultivo que é o D.P.M.
O sr. Presidente organizou, para a proxima sessão a seguinte Ordem 
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1° - Discussão do contido em oficio n° 22/948, do sr. Prefeito
2°  -  Discussão  do  projeto  de  lei  que  cria  o  cargo  de  Consultor  Juridico  da
Municipalidade.
3° - Discussão do contido em oficio n° 466, da Camara Municipal de Porto Alegre.
Às dezessete horas o  sr.  Presidente encerrou a sessão. Eu Rubens F.  Souza a
escrevi:
Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen
José Fredolino Horn
Walter Augusto Schilling
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