
Ata n° 125
Aos vinte oito 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
Francisco Braulino de Souza
Walter Augusto Schilling
Alberto Görgen
José T. Viana Kirt, (Riscado)
sob a presidência do vereador Waldomiro Mercio Pereira, e secretariada por mim,
Rubens F. Souza, reuniu-se a Camara Municipal de Taquari.
Verificado  número 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. n° 54/948, do sr. Prefeito, enviando copia de of. remetido ao sr. Governador, em
referência à circular n° 7, da Secretaria do Palacio.
[fl.9]
Of. n° 55/948, do Sr. Prefeito, enviando a circular n° 2, do sr. Chefe de Policia, em que
solicita o pronunciamento do Executivo sôbre a possibilidade de ser cedido um terreno
para construção da cadeia municipal.
Of. n° 56/948, do sr. Prefeito, que devolve à Câmara o requerimento de auxilio que fez
o G. E. Taquariense, excusando-se de estabelecer o “quanto” a conceder.
O vereador Rubens F.  Souza solicita vistas dêste ultimo expediente, o que lhe é
concedido pelo sr. Presidente.
Pede a palavra o vereador Rubens F. Souza, para devolver à Mesa os [três] projetos
de lei vetados pelo Prefeito e dos quais havia pedido vistas, respondendo e criticando
as razões de veto do sr. Prefeito.
Apresenta ainda o vereador um voto de pesar pelo passamento do Dr. Miguel Tostes,
um voto de louvor ao colono e um pedido de informações ao Prefeito, com referência
aos cortes das arvores das passagens, sendo todos aprovados.
O sr. Presidente designam para a Ordem do Dia da proxima sessão, o seguinte:
1° - Discussão dos projetos de leis, do Sr. Prefeito, que tratam da abertura de créditos
especiais e suplementares:
2° - Apreciação dos vetos do sr.  Prefeito aos projetos de lei  concedem diárias e
ajudas de custos aos vereadores em trânsito, abono aos iantivos e ás professoras de
padrão III.
3° - Circular n° 2, do Sr. Chefe de Policia.
Às doze horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Rubens F. Souza, aescrevi.
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Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen
Francisco Braulino de Souza.
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