Ata n° 53
Aos quatro dias do mês de fevereiro [Março] do ano de mil novecentos e quarenta e
oito, às catorze horas na Sala das Sessões no Salão Nobre da Prefeitura Municipal,
com a presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Rubens F. Souza
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn
Alberto Görgen
Walter Augusto Schilling
sob a presidencia do vereador Waldomiro Mercio Pereira e secretariada por mim
Rubens F. Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Verificado numero suficiente de srs. vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Lida, foi aprovada a ata da sessão anterior.
Pede a palavra o sr. Secretario para fazer a leitura do seguinte expediente:
[fl.56v]
Of. n° 21/948, do sr. Prefeito, enviando uma proposta de permuta de terrenos.
Pede a palavra o vereador Rubens F. Souza para requerer à Mesa dois pedidos de
informação ao sr. Prefeito Municipal, um sobre a semissão de Pedro Felicio,
extranumerario, com dez anos de serviço na Prefeitura, achando-se efetivado,
portanto, acôrdo com as Constituições da União e do Estado, e o segundo, sôbre
irregularidades remissão ao S.P.E e a A.F.M.R.G.S., das contribuições arrecadadas
dos funcionarios da Prefeitura.
Passando-se à Ordem do Dia, foi aprovado o Ato das Disposições Transitórias da Lei
Organica.
O sr. Presidente encarregou a Comissão de Lei Orgânica de (?) à Relação final dentro
do prazo de [Ilegível] dias.
Entretando em discussão a proposta de permuta de terrenos, enviada à Câmara, com
of. n° 21/948, a Camara resolveu autorizar o sr. Prefeito a solucionar entre as partes a
referida permuta, sem prejuízo dos direitos dos mesmos.
O sr. Presidente organizou, para a Ordem do dia da proxima sessão o seguinte:
Apreciação do Relatorio da Comissão encarregada da Redação Final da Lei
Orgânica.
Às dezessete horas o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Rubens F. Souza,
[fl.57]
a escrevi: Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn
Wlater Augusto Schilling
[fl.57v]

