
Ata n° 223
Aos quinze dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às
9 horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura, com a presença dos
seguintes senhores vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino F. da Silva
Francisco B. de Souza
Alberto Görgen
Rubens F. Souza
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João F. Feyh Filho
José T. Viana Hirt
Walter Augusto Schilling
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 vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Não havendo expediente, passa-se à Ordem do Dia: estudo do projeto de orçamento
decretado e seus vetos, bem como o reajustamento, [ilegível], digo, bem como do
reajustamento do funcionalismo.
Os  vereadores proseguem no  estudo do  orçamento e  seus  vetos,  surgindo, no
decorrer do estudo, várias sugestões e pontos de vista sobre os vetos. Estes são
submetidos [ilegível]  secreto  da  Casa.  Em primeiro  lugar,  é  posto  em  votação,
secreta, o veto sobre o Imposto Territorial. O resultado da votação foi o seguinte: 6 a
favor do veto e 1 contra. É posto, digo, são postos, a seguir, em votação, também
secreta, os vetos sobre o imposto de Licenças e Indústrias e Profissões, sendo o
seguinte o resultado: 4 a favor dos vetos e 3 contra. A seguir, é posto em votação o
veto 
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sobre a Taxa de Rodágio, dando o seguinte resultado: 4 a favor do veto, 2 contra o
veto e 1 em branco. Em proseguimento, é posto em votação o veto sobre o auxílio ao
G.E.T., sendo o seguinte o resultado: 3 a favor do veto, 2 (dois) contra o veto e 2 em
branco.  E,  a  seguir,  foi  também  posto  em  votação  secreta,  o  veto  sobre  o
reajustamento do funcionalismo, feito pela Câmara, dando o resultado que ségue: 5
votos contra o veto, 2 a favor do veto, digo, E, a seguir, foi também posto em votação
secreta o veto sobre o reajustamento dos vencimentos dos sub-prefeitos, dando o
resultado: 5 votos contra o veto, 2 a favor do veto. Finalmente, é posto, tambem em
votação secreta, o veto sobre o reajustamento do funcionalismo, feito pela Câmara
dando o seguinte resultado: 6 contra o veto e 1 a favor do veto.
O sr. Presidente organizou para a próxima sessão, a seguinte Ordem do Dia: Projeto
de lei do sr. Prefeito, requerimento do Vereador João F. Feyh Filho e requerimento
dos sres. Luíz Noschang, João Bizarro e Osvaldo Vilanova.
Às doze horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Jovino Feliciano da 
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Silva, Primeiro Secretário a subscrevi.
Waldomiro Mércio Pereira
Alberto Görgen João Frederico Feyh Filho
Walter Augusto Schilling
Francisco Braulino de Souza
José Tristão Viana Hirt Rubens F. Souza
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