Ata n° 84
Aos nove dias do mês de junho do ano de mil novecentos e quarenta e oito, as nove
horas, na Sala das Sessões com a presença dos seguintes srs. vereadores:
[fl.76v]
Waldomiro Mercio Pereira
Rubens Felipe Souza
Walter Augusto Schilling
Albero Görgen
Francisco Braulino de Souza
reuniu-se a Camara Municipal de Taquari, sob a presidencia do vereador Waldomiro
Mercio Pereira e secretariada por mim, Rubens F. Souza.
Lida, digo, verificado numero legal de vereadores, o sr. Presidente abriu a sessã.
Lida, foi aprovada a ata da sessão anterior.
Não houve expediente a ser lido.
Pede a palavra, na hora do expediente o vereador Rubens F. Souza, que aborda o
caso da localização do meretricio solicitando que a Câmara se interêsse pelo caso,
levando ao sr. Prefeito seu apoio para que S.S. tome a si o encargo de conseguir
casa para fora da zona urbana para definitiva localização do meretricio. Defende seu
pedido com a alegação de que o falso caráter de “casa de prostituição”, dificulta o
aluguel das casas casas que se desalugam, fóra da zona urbana e mais, que, se
assim a agir o sr. Prefeito, terá, com uma solução justa e humana, coroado de êxito a
iniciativa que tomou no referido caso.
[fl.77]
Ficou resolvido que uma comissão da Câmara se entenderia com o sr. Prefeito e mais
autoridades no sentido de conseguir seu interêsse para uma uma solução justa da
questão, engarregando-se essas mesmas autoridades de conseguirem para as
mulheres(?) local e moradia que julgarem compativeis com as exigências da moral.
Essa Comissão ficou constituida dos vereadores Waldomiro Mercio Pereira, Walter
Augusto Schilling e Alberto Görgen. E ficou resolvida para hoje à tarde a primeira
entrevista com as referidas autoridades.
A seguir, o vereador Alberto Görgen apresenta um requerimento verbal, solicitando
dez dias de licença, o que é deferido.
Às doze horas o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu, Rubens F. Souza, a escrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen
Francisco Braulino de Souza
Walter Augusto Schilling
[fl.77v]

