
Ata nº 451
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de 1949, às 9 horas, na sala das
sessões, no salão nobre da Prefeitura, coma presença dos seguintes vereadores: 
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Walter Augusto Schilling
Rubens F. Souza
João Frederico Feyh Filho
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen
José Fredolino Horn
Sob a presidência do vereador  Waldomiro Mércio Pereira  e secretariada por mim,
Walter Augusto Schilling, reuniu-se na Câmara Municipal de 
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Taquari. Havendo número legal de representantes, o sr. Presidente abre a sessão.
Discutida, foi aprovada a ata da sessão anterior. O sr. secretário procede a leitura do
seguinte expediente, digo, não havendo expediente passa-se à Ordem do Dia.
Entra  em  discussão  o  projeto  de  lei  do  sr.  Prefeito,  que  foi  aprovado.  Foram
arquivados os ofícios nºs 32 e 35 do sr.  Prefeito.  Examinado o requerimento dos
vereadores Domingos Spolidário, requerendo auxílio financeiro para o Congresso das
Câmaras  Municipais  do  Estado,  ficou  resolvido  se  conceder  um  auxílio  de  cr$
1.000,00, por ano. Entram em discussão os balancetes da Receita e despesa das
mesas de junho e julho, sendo aprovadas. Entra em apreciação o projeto que majora
as tarifas de luz e fôrça, o vereador Jovino F. da Silva diz ser favorável à aprovação.
Os vereadores Walter  Augusto Schilling, Rubens F. Souza e João Frederico Feyh
Filho dizem que só aproviam tal projeto se existisse contrato entre a Prefeitura e a
E.E.T.A.S. Submetido à rotação, foi o projeto aprovado por quatro votos contra trêz. O
requerimento do sr. Helmuth Becker
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ficou aguardando a lei que regulamentará a venda dos terrenos municipais. Entra em
discussão o projeto de lei  que abre um crédito especial de Cr$ 29.265,90, ficando
resolvido se encaminhar o projeto ao Prefeito, exclarecendo que não foi aprovada em
vista de apontar como recurso a lei nº 46, que, enquanto não for criado o Código de
Posturas, ficará dependendo de solução. Entra em discussão o ofício do Frei Isidro
Botega, que estabeleceu os dias santos municipais, sendo aprovado ficando resolvido
se fazer o projeto de lei,  decretando os dias santos e feriados municipais.   Entra
também em discussão um requerimento  assinado por  quatro  vereadores  sobre a
Secretaria da Câmara, pedindo vistas sobre o mesmo o vereador Rubens F. Souza.
Ficou organizada, para a próxima sessão, a seguinte Ordem do Dia: continuação do,
digo, cont, digo, início da discussão do projeto de lei orçamentária para 1950; Boletim
da Receita e Despesa do mês de setembro; demonstrativo da despesa extraordinária
dos meses de Maio e Junho: Balancetes referentes aos meses de maio e junho de
1949; projetos de lei so sr. Prefeito, alternando as leis referentes a Taxa de Rodágio e
Abôno Familiar, crian-
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do o cargo de professora municipal, extinguindo cargos, criando nova incidência nas
leis que regulam a cobrança do imposto de Licença, majorando vencimentos, criando
nova tabela para vila, digo, para a vila de Bom Retiro do Sul, e finalmente concedendo
dispensa  do ponto de pagamento  da energia  elétrica  ao  Seminário  Seráfico  São
Francisco.
Às 12 horas, o senhore presidente encerrou a sessão. Em tempo: o vereador Rubens
F. Souza devolveu a indicação referente à ponte na Remessa, sobre a qual havia



pedido vistas. Eu Walter Augusto Schilling segundo secretario a subscrevi. Waldomiro
Mércio Pereira
Alberto Görgen João Frederico Feyh Filho
Rubens F. Souza Francisco B. De Souza
José Fredolino Horn
Jovino Feliciano da Silva
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