Ata n° 102
Aos 1° de julho do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às 9 horas, na Sala das
Sessões, com a presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Rubens F. Souza
Jovino Feliciano da Silva
Walter Augusto Schilling
Francisco Braulino de Souza
José Frederico Feyh Filho
Alberto Görgen
José T. Viana Hirt
Fredolino Schneider,
sob a presidencia do vereador Waldomiro Mercio Pereira e secretariada por mim,
Rubens T. Souza, reuniu-se a Camara Municipal de Taquari.
Verificado numero legal de representantes o sr. Presidente abriu a sessão.
Lida, foi aprovada a ata sessão anterior.
Passou-se a leitura do seguinte expediente.
Of. n° 49/948, do sr. Prefeito que envia projetos de lei.
O vereador Walter Augusto Schilling requer licença de dez dias, que é concedida,
ficando convocado o suplente Julio Francisco da Silva.
O vereador Rubens F. Souza pede urgencia para a discussão e vota[fl.88]
ção do projeto de lei do sr. Prefeito, enviado com of. n° 49/948, que abre um crédito
especial de Cr$ 2.145,00 e aplica parte do saldo de que trata o art. 3° da vigente lei
orçamentária. Posto em discussão é aprovado.
É apresentado a Mesa um requerimento para que o trabalho da Comissão
encarregada de fiscalizar as faltas dos srs. vereadores, seja feito em sessão
extraordinária na proxima segunda feira. O sr. Presidente deferiu o requerido.
O vereador João Feyh Filho pede vistas do questionario enviado, digo, pede vistas de
circular n° 4/48 da Camara de Montenegro. O sr. Presidente concedeu o prazo de
cinco dias.
O sr. Presidente designou para Ordem do Dia da proxima sessão o seguinte:
Projetos de lei enviados por of. 49/948, do sr. Prefeito;
Processo referente à compra de um terreno municipal pela Navegação Arnt Ltada.
Questionário enviado por of. n° 48/948, do sr. Prefeito.
Às doze horas o sr. Presidente encerrou a sessão. Ressalva: esta sessão foi
secretariada pelo vereador Jovino Feliciano da Silva. Incluo na ata desta sessão o
requerimento de licença que fez o vereador João Feyh em 10-6-48.
Jovino Feliciano da Silva. Secretario
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