Ata n° 118
Aos vinte dias do mês de julho do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às catorze
horas, na Sala das Sessões, com a presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Rubens F. Souza
Julio Francisco da Silva
Fredolino Schneider
Alberto Görgen
José Fredolino Horn,
sob a presidência do vereador Waldomiro Mercio Pereira, e secretariada por mim,
Jovino Feliciano da Silva, reuniu-se a Câmara Municipal
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de Taquari.
Verificado numero legal de representantes o sr. Presidente declarou aberta a sessão.
Lida, foi aprovada a ata da sessão anterior.
Passou o sr. Secretario a fazer a leitura do seguinte expediente:
Of. Fonograma de Alvaro Haubert e [Ilegível] I. [Ilegível] Augustin comemorando
fundação da agremiação “Amigos de Bom Retiro”.
Telegrama da Navegação Görgen convidando os srs. vereadores para ianuguração
do novo armazem.
Of. n° 126/48, do sr. Delegado de Policia comunicando a designação de uma praça
para auxiliar o serviço de fiscalização da venda da carne verde, nesta cidade.
Of. Circular n° 550 da Camara Municipal de Pelotas enviando Indicação, do vereador
José [Faustini], contra a publicação de revistas humoristicas, e solicitando o apoio
desta Casa aos oficios que nesse sentido desugnam ao Exm. Sr. Ministro da Justiça,
por intermedio da Secretaria do Interior.
Of. da Camara Municipal de Sobradinho, enviando indicação do vereador Oscar José
Pereira e solicitando esta Casa apoie em apêlo à Assembléia Legislativa Estadual e
ao Govêrno do Estado no sentido de prorrogar-se a vigência do art. 40 das
Disposições Transitórias, da Constituição Estadual, por mais um ano.
O vereador Rubens F. Souza, com
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a palavra, devolve a Mesa o processo que trata do requerimento da Navegação Arnt
requerendo por compra um terreno da municipalidade.
Declara o orador que a começar do pretendido pela Navegação Arnt é uma medida de
justiça e de necessidade, visto ser inegável o quanto tem a dita Navegação
contribuido para o progresso do Municipio, e ser contra todos que, justamente no
Municipio onde tem sua matriz, apresente-se a Arnt com armazem tão acanhados.
Diz, mais que, quanto ao parecer do sr. Procurador, digo, do sr. Consultor Juridico da
Prefeitura, [se arado] em referido processo, responde que, se no futuro o Municipio
resolver ser de utilidade publica o referido terreno, lançará mão do direito que a lei lhe
confere.
Nesse sentido, sugere o orador seja posto o referido terreno sob concorrência publica,
dando-se preferência, em igualdade de concessões, à emprêsa requerente, e que
seja criada uma comissão para estipular o preço base.
Em Ordem do Dia, foram aprovados os balancetes da Prefeitura relativos ao mês de
maio do corrente ano.
O sr. Presidente designou, para a Ordem do Dia da proxima sessão, o seguinte:
Discussão do processo que trata da compra, pela Cia Arnt, de um terreno da
Municipalidade.
Às dezessete horas o sr. Presidente
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encerrou a sessão. Em tempo: O sr. Presidente designou, mais, para a Ordem do Dia
da proxima sessão o seguinte:
Discussão da indicação n° 550, da Camara Municipal de Pelotas.
Discussão da indicação enviada pela Camara Municipal de Sobradinho.
Às dezessete horas o sr. Presidente encerrou a sessão. Em tempo: Recebeu ainda a
Câmara um oficio da Camara Municipal de Pelotas, comunicando nova constituição
da Mesa, em virtude da renuncia do Presidente Ariano de Carvalho. Jovino Feliciano
da Silva. Primeiro Secretario Subscrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
José Fredolino Horn
Alberto Görgen, Fredolino Schneider,
Julio Francisco da Silva, Rubens F. Souza
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