Ata n° 116
Aos quinze dias do mês de julho do ano de mil novecentos e quarenta e oito, as
catorze horas, reuniu-se a Camara Municipal de Taquari, em sessão ordinária, com a
presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Rubens F. Souza
Fredolino Schneider
Julio Francisco da Silva
José T. Viana Hirt
Francisco Braulino de Souza
Fredolino Horn,
sob a presidência do vereador Waldomiro Mercio Pereira e secretariada por mim,
Rubens F. Souza.
Verificado numero legal de srs. representantes, o sr. Presidente declarou aberta a
sessão.
Lida, foi aprovada, sem restrições, a ata da sessão anterior.
Passou o sr. Secretario a fazer a leitura do seguinte expediente:
Fonograma do Secretario do Governo do Estado, comunicando recebimento do oficio
pelo qual esta Camara solicita urgencia para aprovação do abono de emer[fl.96v]
gencia ao funcionalismo estadual.
Expediente do Executivo sob registro n° 1634, que encaminha o veto do sr. Prefeito
aos projetos que concedem abono de emergencia aos inativos, à professoras padrão
III e ao que fixa diárias aos vereadores em trânsito.
Of. n° 52/948, do sr. Prefeito, que encaminha balancetes da Prefeitura relativos ao
mès de maio.
Requerimento do Grêmio Esportivo Taquariense para reparação do seu “Estadio
Marques da Cunha”.
Os vereadores Rubens F. Souza, Julio Francisco da Silva e Francisco Braulino de
Souza apresentam requerimento solicitando urgencia para discussão e aprovação do
requerido pelo Grêmio Esportivo Taquariense.
Posto em votação é negada a urgência e concedido vistas do requerimento ao
vereador José T. Viana Hirt.
Pede a palavra o vereador Rubens F. Souza para apresentar à Mesa dois
requerimentos assinados, também pelos vereadores Walter Augusto Schilling e Julio
Francisco da Silva.
O primeiro requerimento solicita a [Ilegível] aos autos da infração aos arts. 25° da Lei
Orgânica e 9° do Regimento Interno, da nota publicada com destaque pelo “Correio
do Povo”, em 8 do corrente, e transcrita pelo “O Taquariense”, assinada por V. A. De
[Ilegível], e que tece severas criticas aos vereadores faltosos desta Casa.
[fl.97]
Requerem mais os ditos vereadores que a Camara “reaja à altura da dignidade das
suas funções declarando abertas as vagas dos vereadores faltosos”.
O sr. Presidente defere o requerido determinando juntada aos autos.
A segunda indicação desfaz duvidas sôbre em quem deve cair a culpa no caso da
jogatina no distrito de Paverama, demonstrando que o sr. Sub-Delegado de Policia
não agir em vista de, apesar de seus repetidos protestos, não ter recebido até hoje
nenhuma autorização superior.
Ainda na tribuna o vereador Rubens F. Souza pede vistas dos projetos de lei vetados
pelo sr. Prefeito.
O sr. Presidente organizou para a proxima Ordem do Dia, o seguinte:
Exame dos relatorios da Prefeitura, relativos ao mês de maio.

Às dezessete horas o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu, Rubens F. Souza, a
escrevi:
Ressalva: O vereador Feyh, por intermedio, do vereador Schneider, apresentou
pedido de 30 dias de licença. Foi empossado o suplente convocado Julio Francisco da
Silva, que prestou compromisso legal. Eu Rubens F. Souza, a escrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Fredolino Schneider
Julio Francisco da Silva
José Tristão Viana Hirt
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn
[fl.97v]

