
Ata nº 128
Sessão Extraordinaria
Aos Trinta 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
Jovino Feliciano da Silva
Rubens F. Souza
Julio Francisco da Silva
Fredolino Schneider,
sob a presidência do vereador Waldomiro Mercio Pereira e secretariada por mim,
Jovino Feliciano da  Silva,  reuniu-se a  Camara Municipal de  Taquari, em sessão
extraordinaria.
Havendo numero legal, o sr presidente declarou aberta a sessão.
Lida foi aprovada a ata da sessão anterior.
[fl.16]
Passou-se a leitura do seguinte expediente:
Of. n° 57/948, do Sr. Prefeito, que envia diversos requerimentos referentes a compra
de  terrenos  da  Prefeitura  e  que  ficara  aguardando,  [alguma]  a  planta  que  os
requerentes não  juntaram, e todos, e levantamento tecnico dos terrenos a conceder.
Pede a palavra o vereador Rubens F. Souza, para devolver a Mesa o requerimento de
auxilio  que fez o  G.  E.  Taquariense, requerendo urgencia, para sua discussão e
votação. Deferida a urgência, resolveu a Camara autorizar [Ilegível] concessão de Cr$
1.500,00, sem prejuizo de novo auxilio quando a situação o permitir.
Em prosseguimento ao protesto da Camara, sôbre o caso dos vetos, o sr. Presidente
determinou que fossem extraidas copias autenticadas das atas n°s. 126 e 127 para
instruirem o recurso interposto ao Judiciário.
O vereador Aberto Görgen apresentou pedido verbal de licença por dez dias, que
foram concedidos, convocando-se imediatamente, para sua substituição o suplente
Fredolino Schneider, que se acha presente.
O Sr. Presidente, vereador Waldomiro Mercio Pereira, a plenario pedido de licença
por trinta dias, ou seja, um mês, ficando convocado o suplente José T. Viana Hirt.
Resolve ainda, o sr. Presidente, que o praso para apresentação do referido recurso ao
Judiciário é de dez dias de sessões.
Resolveu o sr. Presidente [Ilegível]  o vereador Julio Francisco da Silva para assinar
as apolices de emprestimo interno da Prefeitura, em 
[fl.17]
substituição ao vereador Walter Augusto Schillng.
Para a comissão que representará a Câmara nas exequias do Dr. Miguel Tostes,
foram designados os  vereadores  Waldomiro Mercio Pereira,  Rubens  F.  Souza e
Walter Augusto Schilling.
O vereador Julio Francisco da Silva, melhor examinando a situação resolveu declinar
da  honra que lhe  foi  concedida,  pelo  sr.  Presidente, de  assinar  as  apolices do
emprestimo interno da Prefeitura.
Com a palavra o vereador Rubens F. Souza, diz  que a  bancada pessedista, por
intermedio de seu lider, declina dessa honra, porque, porque um de seus membros, já
nomeado, apresentou sua desistencia, sem declarar motivos plausiveis.
Em face disto, o sr. Presidente resolve designar o vereador Francisco Braulino de
Souza, para assinar a referidas apólices.
Às doze horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu, Jovino Feliciano da Silva.
Primeiro Secretario a Subscrevi. Waldomiro Mercio Pereira
Julio Francisco da Silva Fredolino Schneider
Rubens F. Souza [fl.18]


