Ata n° 68
O Sessão extraordinária
Aos catorze dias do mês de maio
[fl.69v]
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: (reuniu-se) Waldomiro Mercio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Rubens F. Souza
Walter Augusto Schilling
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn
Alberto Görgen,
reuniu-se, a Câmara Municipal de Taquari, sob a presidencia do vereador Waldomiro
Mercio Pereira e secretariada por mim, Jovino Feliciano da Silva.
Havendo numero legal de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão.
Lida, foi aprovada a ata da sessão anterior.
Passou o sr. Secretária a fazer a leitura do seguinte expediente:
Of. n° 33/948, do sr. Prefeito Municipal enviando proposta de lei:
Não houve oradores na hora do expediente.
Passou-se aos trabalhos da ordem do Dia.
Ficou resolvido, quanto à proposta de W. Arnt E Cia Ltada, quanto à venda de duas
[locomoveis] semi-fixas,a ser assim do maquinário que soma atualmente a uma
destaa cidade, que sejam feitos em concorrência pública, fcando para isso o
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sr. Prefeito legalmente, autorizado a proceder tôdas as [Ilegível] no sentido de
salvaguardar os interesses municipais, tanto na venda como na compra do
maquinário necessário ao fornecimento de energia elétrica a esta cidade, dentro do
prazo que êle considerar conveniente aos interêsses do municipio e de sua
população.
Ficou resolvido, também, que o auxílio de mil e quinhentos cruzeiros anuais,
concedido ao C.F. “Quo Vozes” seja concedido em três prestações.
Sob, enérgico protesto do vereador Rubens F. Souza, é aprovado um requerimento do
vereador Francisco Braulino de Souza, postulando apoio a ação do sr. Delegado de
Policia na questão da localização dos casos de meretrico.
Foi aprovado o projeto de lei do sr. Prefeito Municipal, que abre um crédito
suplementar, reduz e cancela datações orçamentárias.
Foi aprovado projeto de lei, do vereador Francisco Braulino de Souza, que regula a
formação da “Legião de Cooperação.
Às dezessete horas o sr. Presidente encerrou a sessão.
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