
Ata n° 158
Aos  oito dias do mês de Setembro do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às
catorze horas, na sala das sessões, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, com a
presença dos seguintes sres vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Alvaro Haubert
Francisco Braulino de Souza
Rubens F. Souza
José Fredolino Horn
Alberto Görgen
sob a presidência do vereador Waldomiro 
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Mércio Pereira, e secretariada por mim, Francisco Braulino de Souza, reunio-se a
Câmara Municipal de Taquari.
Havendo número suficiente de srs. vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Passa o  sr.  Secretario,  a  proceder a  leitura  do  seguinte  expediente: convite  do
Colégio [Ilegível], ofício n° 66 do sr. Prefeito encaminhando um projeto de lei, circular
n° 3/48 da Câmara de Carasinho, oficio n° 68 do sr. Prefeito, ofício do sr. Almerindo
Flores  da  Silva  encaminhando o  mapa,  digo,  planta  por  ésta  Câmara  exigida,
requerimento assinado por oitenta e dois cidadãos referente à localização de uma
casa de meretrício e um atestado de saude do Vereador Jovino Feliciano da Silva,
afirmando estar este vereador enfermo.
Não havendo orador na hora do expediente, passa-se à Ordem do Dia: requerimento
do sr. Luiz Gonzaga de Araujo, oficio n° 774 da Camara de Pelotas, requerimento do
Vereador João Frederico Feyh Filho, oficio n° 64 do sr. Prefeito, circular n° 1199 da
Câmara de Porto Alegre, e oficio n° 66 do sr. Prefeito.
Foi  concedida a  licença requerida pelo Vereador João Feyh Filho.  Estudado,  foi
aprovado o  projeto de lei  encamindo pelo oficio n° 64, criando, digo, abrindo um
crédito especial, concede um abono provisório aos sub-
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prefeitos do 1°, 2°, 3° e 4° distritos. Em tempo: sobre este projeto de lei o vereador
Rubens F. Souza pedio vista. É estudado o requerimento do sr. Luiz Gonzaga de
Araujo, sendo o mesmo apreciado em todos os seus aspéctos; ficou resolvido ser o
mesmo submetido à rigorosa revisão, feita pelo poder executivo, digo, ficou resolvido
se pedir informações ao poder Executivo sobre o que ganhara o requerente na época
em que exercia a sub-prefeitura de Tabaí e o que percebe atualmente na inatividade.
Apreciada, foi a indicação da Camara de Porto Alegre provada. Pede a palavra o
Vereador Rubens F. Souza, para apresentar à Casa duas indicações: uma no sentido
de que a Camara resolva o caso da Navegação Arnt, e outro no sentido de que a
Camara tome interesse pela organização duma comissão para que, junto ao Governo
do Estado, trate da criação dum patronato agricola, bem como de outros importantes
assuntos  de  interesse  do  Municipio.  Apreciada  a  primeira,  foi  ela  amplamente
estudada, tecendo sobre a  mesma importantes considerações o  vereador Alvaro
Haubert;  ficou  resolvido convocar uma sessão para  estudar o  caso  ou  assunto,
convidar a comparecer à Casa o gerente da Arnte, digo, Arnt, acompanhado dum
“croquís” do terreno em que está interessado. A segunda foi, também, aprovada.
O sr.  Presidente organizou para  a  ordem do dia  da próxima sessão o  seguinte:
circular 
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n°  3/  ADB do  “Conselho Regional de Contabilidade”,  dois  projetos de  lei  do  sr.
Prefeito, requerimento dos moradores da Colônia “20 de Setembro”, oficio n° 68 do sr.
Prefeito,  indicação  da  Câmara  de  Carasinho,  atestado  de  saude  de  V.  Jovino



Feliciano da Silva, indicaação da Câmara de Santo Angelo.
Às dezessete horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu, Francisco Braulino de
Souza segundo secretario a escrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Alvaro Haubert
Rubens F. Souza
Alberto Görgen
José Fredolino Horn
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