
Ata n° 56
Às quatorze horas do dia dezoito do mês de março do ano de mil  novecentos e
quarenta e oito, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, com a
presença dos seguintes:
Waldomiro Mércio Pereira
Walter Augusto Schilling
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn
Alberto Görgen
João Frederico Feyh
sob  a  presidência  do  vereador  Waldomiro  Mércio  Pereira,  reuniu-se  a  Câmara
Municipal de Taquarí.
Verificado número suficiente de sres. vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Lida, foi aprovada a ata da sessão anterior.
Lógo enseguida passa-se à leitura do 
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seguinte expediente:
Ofício da Câmara  Municipal de Jaguarão, comunicando a  instalação e  posse da
mesma.
Passa-se à Ordem do Dia:
I:  Apreciação do processo referente à proposta apresentada pela Navegação Arnt
Ltada. Após ser o processo apreciado, e após serem feitas sobre o mesmo diversas
ponderações, resolveu, a Câmra, autorizar o sr. Prefeito Municipal a proseguir nos
negócios já [Ilegível] com a Companhia Arnt Ltada, no sentido de efetuar a venda ou
concessão, por parte da Prefeitura, do terreno pretendido pela referida Companhia
localizado no porto desta cidade, ficando, ésta Camara, à disposição do sr Prefeito
Municipal, para quaisquer outras deliberações a respeito.
II: Apreciação do projeto de lei juntado ao ofício n° 23/948 do sr. Prefeito. Apreciado
foi o mesmo aprovado.
O sr. Presidente organizou, para a Ordem do Dia da proxima sessão o seguinte:
1° Discussão do projeto de lei que cria o cargo de consultor jurídico do Município.
2° Apreciação duma proposição de autoria do vereador Francisco B. de Souza.
3° Apreciação duma circular da União dos Funcionários Municipais do R.G. do Sul.
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4° Apreciação da circular [Ilegível] da Câmara Municipal de Porto Alegre.
O sr.  Presidente organisou, digo,  verificado, digo, às  17  horas, o  sr.  Presidente
enserrou a sessão. Waldomiro Mercio Pereira
Walter Augusto Schilling
João Frederico Feyh Filho
José Fredolino Horn
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen
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