
Ata n° 264
Aos dois dias do mês de Junho, do ano de mil novecentos e quarenta e nove, 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
Walter Augusto Schilling
Francisco Braulino de Souza
Rubens Felipe Souza
Alberto Görgen
José Fredolino Horn
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira e secretariada por mim,
Walter  Augusto Schilling,  reunio-se em sessão ordinária a  Câmara Municipal  de
Taquari.
Havendo numero legal, o sr. Presidente abriu a sessão.
Aberta a sessão, passa-se à leitura do seguinte  expediente: ofício  n° 1/49 -c  da
Câmara Municipal de Porto Alegre, que ficou para ser estudo na próxima sessão. Não
havendo horadores, digo, não havendo oradores na hora do expediente, passa-se à
Órdem do Dia, que consta do seguinte: Ofício n° 424 da Câmara de Porto Alegre,
ofício n° 1  da Camara de Carasinho, circular  n° 7 da Câmara de São Leopoldo,
requerimento do Vereador Rubens F. Souza, 
[fl.176]
ofício da sra. Ana [Jobim], ofício da Câmara de Estrela, circular n° 312 da Assembléia
Legislativa do Estado, circular n° 2/49 da Câmara de Santa Maria, circular n° 2/49 da
Câmara de Rio Grande, circular n° 1/49 da Câmara de São Borja, requerimento de D.a

Diamantina Carvalho da Silva, requerimento verbal do Vereador Rubens F. Souza,
ofício: da S.ta Sofia da Costa e Silva e do sr. Prefeito Municipal.
Discutido o ofício n° 424 da Câmara de Porto Alegre, foi o mesmo aprovado, digo,
reprovado, por 5 votos contra um, digo, contra dois – votaram a favor os vereadores
Rubens Felipe Souza e Walter Augusto Schilling.
É amplamente discutido o ofício da Câmara de Carasinho, pedindo vistas sobre ele o
Vereador Rubens F. Souza.
Estudada a circular da Câmara de São Leopoldo, o sr. Presidente mandou arquivá-la.
É apreciado o requerimento de autoria do Vereador Rubens, requerimento esse que
foi verbal, que foi aprovado unanimemente. Entra em apreciação o ofício da sra. Ana
Jobim, o qual foi aprovado. Estudado, isto é, apreciado o ofício da Cãmara de Estrela,
ficou resolvido se agradecer o convite que naquele essa Cãmara fez à Casa.
Examinada, foi  aprovado, digo, foi  a circular n° 312 da Assembléia Legislativa do
Estado 
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submetida à apreciação da Casa, ficando resolvido se encaminhar a mesma ao sr.
Prefeito  Municipal,  afim  de  que  este  examine  sobre  as  possibilidades  de  ser
concedido o nele requerido ou proposto no próximo exercício.
Apreciada,  foi  a  circular  n°  2/49  da  Câmara  de  Santa  Maria  arquivada.  Foi
amplamente estudada a circular 2/49 da Câmara de Rio Grande, que foi submetida à
votação, que teve o seguinte resultado: 4 contra a aprovação e 2, digo, e 1 pela
aprovação; votaraam contra a aprovação os vereadores Jovino Feliciano da Silva,
Francisco B. de Souza, Alberto Görgen, Walter A. Schilling, José Fredolino Horn e Au,
digo, e contra a aprovação, digo, e a favor da aprovação o Vereador Rubens F.
Souza. É estudado o requerimento de  D.a Diamantina Carvalho da Silva, resolvendo,
a  Cãmara,  encaminhá-lo  ao  Prefeito,  para os devidos fins.  Pedio vistas sobre a
circular n° 2/49 da Câmara de São Borja o Vereador Rubens F. Souza. Entra em



estudo o requerimento da S.ta Sofia da Costa e Silva, resolvendo, a Casa, conceder o
auxílio de Cr$ 5.000,00 nesse requerimento pedido. Entra em apreciação o ofício do
sr. Prefeito, bem como o requerimento por ele encaminhado, pedindo vistas sobre ele
o Vereador Rubens F. Souza.
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O sr. Presidente organizou, para a próxima sessão, a seguinte Ordem do Dia: 1/49 da
Câmara de Porto Alegre.
Em tempo: o Vereador Walter Augusto Schilling absteve-se de votos por ocasião da
votação sobre a aprovação ou não-aprovação da circular n° 2/49 da Câmara de Rio
Grande.
Foi aprovado um requerimentodo Verador Walter A. Schilling, no sentido de que a
Casa peça informações ao Executivo sobre quais as ruas que pderão receber o nome
do Dr. Miguel Tostes, digo, sobre quais as providências tomadas no sentido de dar-se
o nome de Dr. Miguel Tostes à uma das ruas desta cidade, conforme requerimento já
aprovado: O mesmo Vereador reitera o pedido de informaçaões, digo, de informação
sobre o fornecimento de luz e força à  cidade pela Empresa  Extrativa Tanino de
[ilegível] Ltada.
Às dezessete horas, o sr. Presidente, encerrou a sessão. Eu Walter Augusto Schilling
a Subscrevi.
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva Alberto Görgen
Rubens F. Souza Francisco B. de Souza
José Fredolino Horn
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