
Ata n° 97
Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de mil novecentos e quarenta e oito, as
catorze horas, na Sala das Sessões, com a presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Rubens F. Souza
Francisco Braulino de Souza
Walter Augusto Schilling
Alberto Görgen
sob  presidência do  vereador Waldomiro  Mercio  Pereira  e  secretariada por  mim,
Rubens F. Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Verificado numero legal de srs. 
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vereadores o sr. Presidente abriu a sessão.
Lida, foi aprovada a ata da sessão anterior, sem restrições.
Passou-se a leitura do seguinte expediente:
Of.  do  sr.  Alvio  José  de  Souza,  requerendo,  por  compra,  um  terreno  da
municipalidade.
O vereador Rubens F. Souza devolve a mesa os seguintes expedientes, de que havia
pedido vistas:
Requerimento de  Wilson  Lima,  com parecer  pela  criação  de  uma comissão da
Câmara para estudo do caso.
Requerimento de Almerindo Flores da Silva, opinando que quando se tratar da divisão
dos  terrenos  em  questão,  conserve-se  um  com  as  dimenssões desejadas pelo
requerente.
Foram tomadas em consideração ambos os pareceres, ficando resolvida a criação de
umacomissão  integrada  pelos  vereadores  Walter  Augusto  Schilling,  Francisco
Braulino de Souza e Albero Görgen para estudarem o requerido pelo sr. Wilson Lima
e  resolvido,  também,  que  o  requerido pelo  sr.  Almerindo Flores  da  Silva  seria
atendido, na medida do possível.
Foi devolvido, ainda, pelo vereador Rubens F. Souza o of. n° 42/948.
Passando-se à Ordem do Dia foram aprovados os balancetes da Receita e Despesa
da Prefeitura, relativos ao mês de abril.
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Foram escolhidos os vereadores Walter Augusto Schilling e Jovino Feliciano da Silva
para assinarem as [Ilegível] do empréstimo interno da Prefeitura.
Às dezessete 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
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