Ata n° 105
Aos seis dias do mês de julho do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às nove
horas, na Sala das Sessões, com a presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Rubens F. Souza
Fredolino Schneider
Albero Görgen
Francisco Braulino de Souza
José T. Viana Hirt
sob a presidência do vereador Waldomiro Mercio Pereira e secretariada por mim,
Rubens F. Souza, reuniu-se a Camara Municipal de Taquari.
Verificado numero legal de representantes, o sr Presidente declarou aberta a sessão.
Lida, foi aprovada ata da sessão anterior.
Passou o sr. Secretario a fazer a leitura do seguinte expediente: C. 928, da Câmara
Municipal de Porto Alegre enviando indicação n° 261.
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C n° 2, da Camara Municipal de São Leopoldo, solicitando que esta Casa se dirija à
Comissão de Justiça da Câmara Federal no sentido de ser assegurado aos
vereadores o direito de inviolabilidade no exercicio de seu mandato.
A Comissão encarregada de apurar quais os vereadores incursos nos arts. 25° da Lei
Orgânica e 9° do Regulamento Interno apresenta relatorio de seus trabalhos e
Parecer opinando que o único vereador incurso nos referidos arts, é o sr. Jovino
Feliciano da Silva, com vinte e cinco faltas concecutivas durante trinta dias do mês de
junho, e sem qualquer justificativa admitida em lei. Os demais vereadores cujas faltas
se enquadram nos arts. citados, tem-nos perfeitamente justificados na forma prevista
pelo Regimento Interno.
Pelo vereador Rubens F. Souza é feito um pedido de vistas do processo que trata da
compra de um terreno municipal pela Navegação Arnt. O sr. Presidente depois de
consultar a Casa concede vistas por dois dias.
Passou-se à discussão da materia em Ordem do dia sendo, entrando em votação os
seguintes projetos de lei, do sr. Prefeito Municipal, enviados com of. 49/948:
1° - Abre um crédito especial de Cr$ 1.500,00 e aplica parte por conta do saldo de que
trata o art. 3° da vigente Lei de Orçamento: Aprovado.
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2° - Abre um crédito especial e aplica parte do saldo disponível do exercicio de 1947: Aprovado;
3° - Abre um crédito suplementar de Cr$ 15.521,20 e reduz datação orçamentária.
O sr. Presidente organizou para a Ordem do Dia da proxima sessão o seguinte:
1° - Questionário enviado por of. n° 48/948, do sr. Prefeito;
2° - Indicação n° 261, da Camara de Porto Alegre;
3° - Indicação da Camara de São Leopoldo.
Às doze horas o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu, Rubens F. Souza, a escrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Fredolino Schneider
José Tristão Vianna Hirt
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen
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