
Ata n° 207
Aos vinte e nove 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 srs. vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Alberto Görgen
Rubens F. Souza
José Fredolino Horn
José T. Viana Hirt
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 suficiente de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão, que é
extraordinária.
A Comissão encarregada da redação final do projeto de lei orçamentária, apresenta,
em plenário, os seus trabalhos; o Vereador Rubens F. Souza, relator da Comissão,
diz que ésta sabe ser falho o seu serviço, em vista da exiguidade do tempo e a vasta
extenção da matéria. O plenário examina 
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amplamente, os  trabalhos da  Comissão, aprovando a  redação  final  desta e  dos
seguintes projetos de lei:  1°: majora imposto predial;  2°:  majora as incidências do
imposto de licenças; 3°: majora as incidencias s/ imposto de Industrias e Profissões;
4°: [Ilegível], digo, e suprime definitivamente o desconto antes concedido pelo Estado;
4°: majora as incidências do imposto s/ jogos e diversões, e suprime constantes dos
itens 10,11,12,13 e  alineas,  por serem considerados jogos de azar e  cria verba,
digo, [Ilegível] incidências; 5°: majora, digo, suprime incidências de venda imobiliária
sob códico 2.01.0; 6°: altera incidências s/ receitas de cemitérios, dando-lhe nova
redação,  e  cria  e  suprime  incidências;  7°:  dispõe  sobre  a  contribuição  dos
proprietários p/ construção e reconstrução do calçamento lageado dos passeios das
ruas da cidade e das vilas; 8°: altera o regime de multas; 9°: cria a taxa de Rodízio
fixa  sua  incidência e  prescreve mesmo para  sua,  digo,  para  seu  lançamento e
aplicação; 10°: cria taxa de 15% p/ fins aduaneiros, destinada à majoração, digo, à
melhoria dos serviços de instrução pública cria uma incidência; 11°, digo, e fixa sua
incidência; 11°: majora os vencimentos do funcionalismo, altera a respectiva
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padroniza e fixa créditos especiais, digo, orçamentários; 12° majora os vencimentos
dos sub-prefeitos e  fixa  créditos orçamentários; 13°:  majora auxílio  à  iluminação
pública de Paverama; 14°: fixa os subsídios do Prefeito Municipal para 1949; 15°:
concede auxilio à entidade desportiva.
O sr.  Presidente organizou, para amanhã, a  seguinte Ordem do Dia:  entrega do
projeto de orçamento ao Executivo.
O sr. Presidente organizou para amanhã, digo, convocou, para amanhã, uma sessão
extraordinária, digo, uma sessão comemorativa ou alusiva a data de 30 de novembro:
aniversário de posse da Câmara.
Às 17,30 horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Eu Jovino Feliciano da Silva, primeiro Secretário a subescrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen Rubens F. Souza
José Fredolino Horn
José Tristão Viana Hirt
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