
Ata n° 191
Aos desessete 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 sres. vereadores:
Jovino Feliciano da Silva
Francisco Braulino de Souza
Rubens F. de Souza
Alberto Görgen
João Frederico Feyh Filho e Walter A. Schilling
sob a presidência do Vereador Jovino Feliciano da Silva, e secretariada por mim,
Francisco Braulino de Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Havendo número legal de representantes o sr. Presidente abriu a sessão.
É submetido à apreciação da Casa o relatório ou parecer da Comissão encarregada
do exame do projeto de lei de orçamento. Várias ponderações foram feitas sobre esse
relatório.
Estudando o projeto de lei de orçamento, a Casa detem-se no exame do imposto s/
terrenos urbanos e sub-urbanos. O sr. Contador comparece, a pedido, à Câmara para
prestar  esclarecimentos sobre  como é  cobrado  esse  imposto, declarando que o
mesmo está sujeito à redução, quanto aos terrenos cultivados, com estes. O Vereador
Jovino F. da Silva é de parecer que não deve haver essa redução e que o imposto s/
terrenos ocupados 
[fl.83]
por proprietários próprios, digo, pobres deve ser reduzido.
O  sr.  Presidente  organizou, para  a  próxima sessão,  a  seguinte Ordem do  Dia:
Continuação do projeto de orçamento.
O sr. Presidente pede que se faça constar em ata a proposta seguinte, de autoria do
Vereador Jovino Feliciano da Silva: que seja destacado o imposto territorial urbano de
[Ilegível] de cidade, ficando os mesmos assim dispostos: 25,00 murados e 40,00 não
murados.
Às dezoito horas,  o  sr.  Presidente abriu, digo,  encerrou a sessão. Eu, Francisco
Braulino de Souza segundo Secretário a sub-escrevi. Jovino Feliciano da Silva
Rubens F. Souza, João Frederico Feyh Filho
Alberto Görgen, Walter Augusto Schilling
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