
Ata n° 198
Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro do ano de mil novecentos e quarenta e
oito, às nove horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, com
a presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen
José Tristão Viana Hirt
José Fredolino Horn
Walter Augusto Schilling
Rubens F. Souza
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira, e secretariada por mim,
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Francisco Braulino de Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Havendo número número legal de srs. vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Não havendo expediente nem oradores na ora deste, passa-se à Ordem do Dia:
continuação do estudo do projeto de lei orçamentária.
Reinicia-se  o  estudo  do  projeto  de  orçamento,  demorando-se  a  Casa,  em
considerações sobre o aumento proposto pela Comissão, de tributos municipais. A
maioria dos srs. vereadores tende para a manutenção da proposta de majoração, do
Executivo. O vereador Rubens F. Souza defende a proposta da Comissão, dizendo
que ésta proposta não póde ser regeitada ou anulada pela Casa, uma vez que já está
por ésta aprovada. O sr. Presidente Exclaresse que, embora já esteja aprovada, não
está, no entretanto, decretada, podendo, portanto, ainda ser regeitada pela Câmara.
O Vereador Francisco Braulino de Souza apela à Casa no sentido de que a mesma
prossiga no estudo do projeto de orçamento, estudo este que está quase ultimado. O
Vereador Walter Augusto Schilling diz que, no caso des, digo, de ser a proposta da
Comissão vetada, retornará ao  seu ponto  de vista,  segundo o  qual  o  projeto de
orçamento deve ficar como êstá, porém com uma redução de 10% nos impostos. A
Casa continua no Estudo do projeto de lei de orçamento examinando, agora, a parte
que se refere a terrenos, cituados dentro da zona urbana, e fora desta.
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Foi apresentado um requerimento, subscrito por seis vereadores, no sentido de ser
concedido, ao Contínuo da Prefeitura, um abono de natal; esse requerimento, que
teve apoio unânime, foi aprovado pelo sr. Presidente.
A Mesa da Câmara atendendo ao despacho do sr. Presidente, em requerimento do
Vereador Rubens F. Souza, datado de 23 do corrente, informa “que o S. Júlio F. da
Silva tomou posse em sessão de 15 de Julho do corrente ano, em virtude de pedido
verbal de licença que o Vereador Fredolino Schneider apresentou, em sessão, em
nome do  Vereador João  F.  Feyh  Filho,  legalizando, assim,  a  posse  do  referido
suplente, de vez que não havia nenhum outro Vereador de sua Bancada em licença
regulamentar.
O  sr.  Presidente  organizou, para  a  próxima sessão,  a  seguinte Ordem do  Dia:
continuação do projeto de orçamento, e projeto de lei do sr. Prefeito.
Às doze horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza
segundo secretario à sub-escrevi.
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Alberto Görgen Rubens F. Souza
José Fredolino Horn José Tristão Viana Hirt
Walter Augusto Schilling
[fl.99]


