
Ata n° 196
Aos vinte e tres dias do mês de Novembro do ano de mil novecentos e quarenta e
oito, às 9 horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, com a
presença dos seguintes senhores vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
[fl.92]
Jovino Feliciano da Silva
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen
Walter Augusto Schilling
José Fredolino Horn e Rubens F. Souza
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira, e secretariada por mim,
Jovino Feliciano da Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Não havendo expediente nem oradores na hora deste, passa-se à Ordem do Dia: 3°
discução do projeto de lei orçamentária; estudo do projeto de lei do orçamento, digo,
do sr. Prefeito; indicação do D. Nunes de Campos; estudo do requerimento do G.E.T.
É discutido o requerimento do G.E.T., que péde um auxílio Cr$ 10.000,00; propõe, o
Vereador Jovino F. da Silva, que se seja concedido apenas Cr$ 2.000,00 em vista da
falta de recursos fianceiros; ficou o mesmo para a sessão da tarde.
Entrando na discussão do projeto de orçamento, é discutida a verba destinada às
comemorações do centenário de Taquari. Os vereadores Rubens F. Souza e Walter
Augusto Schilling taxam de “irrisória” dita verba. O vereador Alberto Görgen é de
parecer que essa verba deve, digo, que deve a ampliação dessa verba (deve) ficar a
critério do sr. Prefeito. Detem-se, mormente, a Casa, na parte (a) que se refere ao
imposto sobre terrenos cituados dentro e fóra da zona 
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urbana. É estuda a  proposta de majoração, feita  pela Comissão encarregada do
exame do projeto de orçamento, do imposto s/ Industrias e Profissões Manifesta-se
contrário à essa majoração o Vereador Jovino F. da Silva. Requer, ao sr. Presidente,
o Vereador Rubens F. Souza que seja o projeto discutido com maior rapidez, em vista
do curto praso para essa discução, sendo esse requerimento atendido. É pasta à
apreciação da  Casa  a  proposta  de  majoração sobre  o  imposto  s/  Industrias e
Profissões, Licenças, Jogos e Diversões. A proposta que foi feita pela Comissão, é
amplamente apreciada pela Casa; propondo o Vereador uma resolução de 10% sobre
a proposta do sr. Prefeito (20% de aumento); o Vereador Francisco B. de Souza diz
estranhar a atitude do Vereador Walter Schilling, pois que de inicio, era pela “alta” dos
imnpostos. A  proposta de  majoração  foi  posta em votação, sendo aprovada  por
maioria.
O  sr.  Presidente  organizou, para  a  próxima sessão,  a  seguinte Ordem do  Dia:
continuação do estudo do projeto de orçamento, requerimento do G.E.T., o restante
do exame.
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Em tempo: a proposta duma majoração de 10% sobre a proposta feita pelo Executivo,
foi,  em votação vencida. Essa proposta é de autoria do Vereador Walter Augusto
Schilling.
Às doze horas, o sr. Presidente encerrou a sessão, digo, o Vereador Jovino Feliciano
da Silva pede que seja feita na presente ata a seguinte retificação: que seu visto foi
aprovado o orçamento apresentado pelo Executivo, discordando, apenas do parecer
da Comissão.
Às doze horas, o sr.  Presidente encerrou a sessão. Eu Jovino Feliciano da Silva,
Primeiro Secretário a Sub-escrevi. Waldomiro Mércio Pereira
Walter Augusto Schilling, Rubens F. Souza
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