
Ata n° 108
Aos sete dias do mês de Julho do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às catorze
horas, com a presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Rubens F. Souza
Alberto Görgen
Fredolino Schneider
José T. Viana Hirt
Francisco Braulino de Souza
sob a presidência do vereador Waldomiro Mércio Pereira, e secretariada por mim,
Rubens F. Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Verificado numero legal de vereadores, o sr. Presidente declarou aberta a sessão.
Lida, foi aprovada ata da sessão anterior.
Não houve expediente a ser lido. e
O vereador Francisco Braulino de Souza, com a palavra manifesta-se, referindo-se ao
processo referente a  compra de um terreno municipal  pela Navegação Arnt, pela
concessão do pretendido pela Cia Arnt.
O vereador Rubens F. Souza, em aparte, diz que as palavras do orador vem encontro
do que pretendia dizer quando entregasse o processo, de que havia pedido vistas.
O vereador Fredolino Schneider, também em aparte, solidariza-se com o pensamento
de seus dois colegas prometendo assinar, 
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também indicação nesse sentido.
Os vereadores Alberto Görgen, Fredolino Schneider e Francisco Braulino de Souza,
apresentam requerimento [Ilegível]-se de comparecerem à sessão de amanhã.
O vereador Alberto Görgen apresenta requerimento solicitando licença por 10 dias, o
que foi concedido pelo sr. Presidente.
O vereador Fredolino Schneider pede a palavra para apresentar indicação no sentido
de que a  Casa oficie ao sr.  Delegado de  Policia pedindo enérgicas providências
quanto às jogatinas no distrito de Paverama. Afirma, ainda, o orador se o jogo tão
intenso naquele distrito que se joga até nas ruas, em plena luz do dia. Pede, mais o
orador, urgência para discussão de sua indicação em vista da gravidade do assunto.
Foi  aprovada  a  urgência  e,  posta  em  votação  foi  a  indicação  aprovada  por
unanimidade.
Às dezessete horas o sr.  Presidente encerrou a sessão. Eu, Rubens F. Souza a
escrevi.
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