
Ata nº 401
Aos dez dias do mês de Agosto do ano de 1949, às catorze  horas,  na sala das
sessões, no salão nobre da Prefeitura, com a presença dos vereadores Waldomiro
Mércio Pereira, Josino Feliciano da Silva, Walter Augusto Schilling, Francisco Braulino
de Souza, Alberto Görgen, sob a presidência do vereador Waldomiro mércio Pereira e
secretariada por mim, Walter  Augusto Schilling,  reunio-se, em sessão ordinária,  a
Câmara  Municipal de Taquarí. Havendo número legal, é aberta sessão. Posta em
discução a ata da sessão anterior, foi a mesma aprovada. O sr. Secretário  procede a
leitura  do  seguinte  expediente:  Indicação da Câmara de Venâncio  Aires,  trez  (3)
projetos de lei do sr. Prefeito – um que abre um crédito especial de Cr$ 46.124,80 e
reduz dotações orçamentárias, um que autoriza a venda, em concorrência pública,
dum  terreno  pertencente  ao  patrimônio  municipal  e  outro  que  abre  um  crédito
suplementar de Cr$ 25.415,00 e re-
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duz dotações  orçamentárias.  Este  expediente  ficou incluído  na Ordem do Dia da
próxima sessão. Não havendo oradores, passa-se à Ordem do Dia, organizada para a
presente sessão, que consta do seguinte:  Projeto de lei dos vereadores Rubens F.
Souza  e  Walter  Augusto  Schilling,  ofício  do  Frei  Isidro  Botega  a  discução  da
Mensagem do sr.  Prefeito  Municipal.  O projeto  de lei  dos vereadores Rubens F.
Souza  e  Walter  Augusto  Schilling  ficou  para  ser  discutido  na  próxima  sessão.
Discutido, foi, o ofício do Frei Isidro Botega, arquivado, ficando resolvido se aguardar
o decreto da Câmara, criando os feriados ou dias santos municipais. Foi discutido a
Mensagem do sr. Prefeito, ficando, a continuação da pro, digo, desta discução para a
próxima sessão. O vereador Rubens F. Souza faz uso da palavra, dizendo brilhante e
ampla oração, que a Bancada do P.S.D, emd efesa da moralidade política, oficiou ao
Diretório do P.T.B nesta cidade, emprestando-lhe o seu apoio, contra a injustificável e
propalada execração, pelo sr. Prefeito Municipal, do Trabalhista Walter  Haokmann,
que exerce a função de sub-prefeito de 1º Distrito, cargo esse para o qual foi indicado,
de conformidade
[fl 292]
com o acordo  firmado entre o P.L. e o P.T.B. ou a reação do P.T.B, pelo Diretório
desse Reação  Trabalhista.  Leu,  o  mesmo orador,  o  ofício  do Diretório  do P.T.B,
respondendo ao ofício de sua Bancada, o do P.S.D. Concluindo sua oração, o orador
firmando uma pelo  ao  representante  Trabalhista  na Câmara,  Vereador Waldomiro
Mércio Pereira, no sentido de que, nessa jornada, acompanhe a Bancada do P.S.D,
de vez que ele  visa  salvaguardar os direitos  do P.T.B.  Declama, em resposta,  o
representante  Trabalhista  que desconhece  quaisquer  movimentos  contra  o  P.T.B,
partidos da Administração e que não está a par das resoluções firmadas pelo mesmo
Diretório  do P.T.B,  que foi  reestruturado sem ser  necessário,  pois  que já  havia,
segundo o mesmo orador, um Diretório Provisório do P.T.B, nesta cidade, que poderia
ser proclamado  como sendo o Diretório do P.T.B., registrando-o. Ás dezesseis horas,
o sr. Presidente encerrou a sessão. Os trabalhos da Câmara  foram prorrogados por
mais uma semana. Eu Walter Augusto Schilling segundo secretario a subscrevi
Waldomiro Mércio Pereira
Josino Feliciando da Silva
Alberto Görgen  Francisco B. De Souza
Rubens F. Souza  José Fredolino Horn
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