Ata n° 67
Sessão extraordinária
Aos catorze dias do mês de maio de ano de 1948, mil novecentos e quarenta e oito,
na Sala das Sessões, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, com a presença dos
seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Rubens F. Souza
Walter Augusto Schilling
Alberto Görgen
José Fredolino Horn
Francisco Braulino de Souza,
sob a presidência do vereador Waldomiro Mercio Pereira e secretariada por mim,
Jovino Feliciano da Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Lida e aprovada ata da sessão anterior, depois de aberta a sessão, passou o sr
Secretario a fazer a leitura do seguinte expediente:
Of. da W. Arnt E Cia Ltada, enviando dados de duas locomóveis semi-novas que tem
a venda.
Requerimento assinado por Gumercinda Matias Cardoso.
Of. n° 34/948, do sr. Prefeito.
O sr. Rubens F. Souza pede a palavra para apresentar um requerimento verbal no
sentido de que a Câmara se dirija, por oficio, ao sr. Delegado de polícia e [Ilegível]
[Ilegível] do Posto de Hi[fl.69]
giene, solicitando seja concedida autorização de emergência para hafitação de uma
casa por [Ilegível], atendendo à ordem de localização do sr. Delegado de Polícia.
Posto em discussão foi indeferido, de acôrdo com o voto do vereador Jovino Feliciano
da Silva, que considera o caso fora da alçada da Câmara.
Passando-se dos trabalhos da Ordem do Dia, outras em discussão o requerimento
feito pelo C.F. “Quo Vozes” Solicitando auxílio.
Foi concedido o auxilio anual de Cr$ 1.500,00 (mil e quinhentos cruzeiros), segundo
proposta do vereador Walter Augusto Schilling.
O restante da matéria em estudos foi transferida para a Ordem do Dia da proxima
sessão.
O sr. Presidente convocou uma sessão extraordinária para hoje à tarde.
Às doze horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Jovino Feliciano da Silva. Secretario.
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