
Ata n° 195
Aos vinte e tres dias do mês de Novembro 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 senhores vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Francisco Braulino de Souza
Rubens F. de Souza
Walter Augusto Schilling
Alberto Görgen
João Frederico Feyh Filho
José Fredolino Horn
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira, e secretariada por mim,
Jovino Feliciano da Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Havendo número legal de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão.
O sr. Secretário passa a fazer a leitura do seguinte expediente: ofício n° 87 do sr.
Prefeito, encaminhado os boletins da Receita e Respesa de mês de Outubro; Parecer
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da Associação Rural sobre o projeto de lei de orçamento para o proximo ano de 1949;
ofício n° 89 do sr.  Prefeito,  encaminhando um projeto de  lei;  circular n°  921 da
Secretaria da Assembléia Legislativa, encaminhando 25 exemplares do ante-projeto
de Código Rural; e fonograma do Deputado Nunes de Campos, encaminhando à
Casa uma indicação.
Não  havendo  oradores  na  hora  do  expediente,  passou-se  à  Ordem  do  Dia:
continuação do estudo do projeto de lei de orçamento e discução do requerimento do
E.E.T.
Passando-se ao  estudo  do  projeto  de  lei  de  orçamento,  faz,  o  Vereador  João
Frederico Feyh Filho, verbalmente, um requerimento no sentido de ser majorada a
verba destinada à Usina Elétrica particular da Vila de Paverama senso o mesmo
aprovado, passando a aludida verba de Cr$ 7.200,00 para Cr$ 10.000,00. Dando
proseguimento ao estudo do projeto de orçamento, detem-se a Casa, na parte a que
refere, digo, se refere ao valôr venal de terrenos cituados dentro e fóra da zona
urbana.  Foi  proposta,  sobre  o  imposto  desses  terrenos,  uma  modificação,
concordando, com a mesma, Casa, Conseqüentemente, o imposto ficou sendo Cr$
22,50 sobre terrenos murados, e Cr$ 45,00 sobre terrenos não-murados.
O sr. Presidente organizou, para a próxi-
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ma sessão, a  seguinte Ordem do Dia:  continuação da 3° discução do projeto de
orçamento;  estudo  do  projeto  de  lei  do  sr.  Prefeito;  e  indicação do  proj,  digo,
Deputado João Nunes de Campos.
Em  Tempo:  em  vista  do  suplente  convocado  Fredolino  Schneider  não  poder
comparecer, de momento, à Camara, ficou resolvido se convocar, em substituição ao
mesmo,  o  suplente  José  Tristão  Viana  Hirt;  depois  de  ser  discutido,  foi,  o
requerimento do G.E.T., transferido para a próxima sessão: foi, o requerimento do
Vereador Rubens F.  Souza, deferido pelo  sr.  Presidente que mandou fornecer a
informação escrita.
Às dezessete horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu, Jovino Feliciano da Silva
Primeiro Secretário a Sub-escrevi.
Waldomiro Mércio Pereira
Alberto Görgen
Rubens F. Souza
Walter Augusto Schilling



José Fredolino Horn
Francisco Braulino de Souza
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