
Ata n° 168
Aos seis dias do mês de  Outubro do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às
nove  horas,  na  sala  das  sessões,  no  salão  nobre  da  Prefeitura  Muicipal,  com
apresença dos seguintes srs. vereadores
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Rubens F. de Souza
José Fredolino Horn
Alberto Görgen
Júlio Francisco da Silva
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira, e secretariada por, Jovino
Feliciano da  Silva,  reunio-se a  Câmara Municipal de  Taquari.  Verificado número
suficiente de srs. vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Passa, o sr. Secretariado, a fazer a 
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leitura do seguinte expediente: Circular 924 da Camara de Pelotas, requerimento do
vereador Alvaro Haubert, oficio do sr. Prefeito encaminhando cópia de Lei que regula
a criação da Legião Municipal de Cooperação, oficio do Presidente da “Campanha
Contra  a  Tuberculose” solicitando  a  cooperação da  Câmara,  requerimento dos
vereadores Rubens F. Souza, Walter Augusto Schilling e João Frederico Feyh Filho,
oficio n° 72 do sr. Prefeito e oficio do sr. Prefeito encaminhando os balancetes do mês
de agosto, requerimento do “Grêmio Esportivo Taquariense”, “Boletim do D.P.M”, e,
na hora do expediente péde a palavra o Vereador Rubens F. Souza para, abordando
o caso dos vetos do sr. Prefeito, requerer à Casa seja criada uma taxa, digo, uma
verba para atender a Taxa judiciária relativa ao processo referente aos aludidos vetos,
que  está  sendo  desenvolvido no  Poder  Judiciário.  Após  ser,  este  requerimento
apreciado pela Casa, foi o mesmo deferido, ficando resolvido se oficiar ao sr. Prefeito,
solicitando a criação de dita verba. Apresenta a “Comissão” encarregada de estudar o
caso da Navegação Arnt, o seu parecer sobre o mesmo. Ficando esse parecer para a
sessão da  tarde,  pedindo “visto”  sobre  ele  o  Vereado Rubens  F.  Souza, até  o
expediente da sessão da tarde. Formula, verbalmente, um requerimento, o V. Rubens
F. Souza, no sentido de sejam, com urgência designados os membros que integrarão
a “Comissão Especial”  junto ao Governo do Estado, e marcada a 
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data em que deverão realizar [essa] missão. Requer ainda, o mesmo Vereador seja
aprovado  um  pedido  de  informações  sobre  o  não  pagamento  de  funcionários
demitidos. Ficou, este expediente, para a Ordem do Dia da próxima sessão.
Às doze horas, o sr.  Presidente encerrou a sessão. Eu Jovino Feliciano da Silva
Primeiro Secretario a Subscrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen
Júlio Francisco da Silva
Rubens F. Souza
José Fredolino Horn
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