
Ata n° 169
Aos seis dias do mês de Setembro do ano de mil novecentos e quarenta e oito, na
sala das sessões, salão nobre da Prefeitura Muicipal, com a presença dos seguintes
srs. vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Rubens F. de Souza
Júlio Francisco da Silva
Alberto Görgen
José Fredolino Horn
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira, e secretariada por mim,
Jovino  Feliciano da  Silva,  reunio-se a  Câmara Municipal  de  Taquari.  Verificado
número sufi-
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ciente de srs. vereadores, foi aberta a sessão.
Não havendo expediente, passa-se á  Ordem do Dia,  que consta  do  seguinte: 3
requerimentos do vereador Rubens F. Souza, requerimento do G.E.T., requerimento
do vereador Alvaro Haubert, circular da Câmara de Pelotas, e parecer da comissão
encarregada de estudar o caso da Navegação Arnt.
Exclarece  o  sr.  Presidente,  que  o  suplente  Júlio  Francisco da  Silva  não  está
exercendo a função de vereador, na presente sessão, mas que está presente como
membro da Comissão encarregada de apresentar parecer sobre o caso referente ao
terreno de propriedade da Comuna, ocupado pela Navegação Arnt Ltada.
Foi amplamente estudado o requerimento dos vereadores Rubens F. Souza, Walter
Augusto Schilling e João Frederico Feyh, pedindo visto sobre o mesmo, até a próxima
sessão, o vereador Jovino Feliciano da Silva. Sustentando este requerimento declara
o  vereador Rubens  F.  Souza que resume sua justificativa num sincero elogio ao
desempenho das fuções do Diretor da Secretaria da Câmara, pelo sr. Angelo Praia
[Ilegível]. Tudo ou mais que se contem em dito requerimento, é por si só bastante
eloquente – uma medida de justiça, que prescinde de qualquer justificativa.
Posto em discussão, o requerimento do Vereador Rubens F. Souza, no sentido de
que sejam designados os membros que 
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integrarão a Comissão junto ao Governo do Estado e de que seja fixada a hora, foi
aprovado, resolvendo a Casa designar os Vereadores Waldmiro Mércio Pereira  e
Walter Augusto Schilling, ficando, quanto à fixação de hora e dia, a cargo da própria
Comissão.
Posto em votação, foi aprovado o requerimento do G.E.T.
Quanto ao requerimento do Vereador Alvaro Haubert, resolveu, a Casa suspendê-lo
por um determinado tempo.
Deliberam, a Câmara, responder à Câmara de Pelotas, a respeito de sua Circular.
Quanto ao  parecer da Comissão, parecer esse sobre que tinha pedido “visto”  o
Vereador Rubens F. Souza, resolveu este Vereador prorrogar o praso para o “visto”.
Pede a palavra o sr. Presidente, Vereador Waldomiro Mércio Pereira, para solicitar
demissão  da,  digo,  como  membro  da  Comissão  Permanente,  da  Comissão
Permanente, digo, da Comissão Permanente. Foi atendido o pedido formulado pelo
Vereador Waldomiro Mércio Pereira, resolvendo, a Casa, nomear, para substituir. Em
tempo: este pedido foi atendido, porém, somente a partir do dia vinte e quatro que
será o dito vereador substituido na Comissão Permanente, continuando até aquela
data, como membro da mesma.
Quanto às comunicações, sugere, o sr. 
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Presidente que sejam feitas nos respectivos casos.
Às dezessete horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Em tempo: Foi aprovado o requerimento do Vereador Rubens F. Souza no sentido de
que a Casa peça ao Executivo, informações sobre o não pagamento dos funcionários
demitidos. Eu, Jovino Feliciano da Silva, Primeiro Secretário, a Subscrevi.
Waldomiro Mércio Pereira
Alberto Görgen Rubens F. Souza
José Fredolino Horn
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