
Ata n° 275
Aos catorze 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, com a presença dos
vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Walter Augusto Schilling
Jovino Feliciano da Silva
Francisco Braulino de Souza
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Rubens Felipe Souza
João Frederico Feyh Filho
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira e secretariada por mim,
Walter Augusto Schilling, reunio-se a Câmara Municipal de Taquari.
Havendo número legal de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão.
O sr. Secretário passa a fazer a leitura da ata anterior, que foi aprovada. Não havendo
expediente, passa-se à Órdem do Dia: Balancete da Receita e Despesa referentes
aos  mêses  de  Março  e  Abril  1949,  ofício  do  sr.  Mem  de  Sá  encaminhando
exemplares dum discurso do Deputado Raul Pilla, parecer do Vereador Rubens Felipe
Souza sobre  o  requerimento que  acompanha o  oficio  15/949 do  sr.  Prefeito  e
Telegrama da Câmara de Rosário. Apreciado, o sr. Presidente mandou arquivar o
Balancete encaminhado pelo sr. Prefeito; foi, também, depois de apreciado, arquivado
o ofício do sr. Mem de Sá; entra em discussão o parecer do Vereador Rubens F.
Souza,  sendo  este  parecer  submetido  à  votação,  sendo  aprovado,  por,  digo,
aprevado, é submetido à votação o requerimento remetido à Câmara pelo Executivo,
com o parecer favorável do Vereador Rubens F.  Souza, com a seguinte restrição:
Serão 
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contadas as horas extras, a cotar de 1° de Julho do corrente ano. Entra em discussão
o telegrama da Cãmara de Rosário, sendo o mesmo reprovado e arquivado. Entra em
apreciação  do,  digo,  o  requerimento  do  Vereador  João  Frederico  Feyh  Filho,
requerimento esse que foi verbal, no sentido de que a Casa tome providências para
que a linha telefônica entre a cidade de Taquari e a Vila de Paverama, como, digo,
não seja  suspensa, como pretende a  “Companhia Telefônica Rio  Grandense”; foi
aprovado esse requerimento.
O sr. Presidente organizou, para a próxima sessão, a seguinte Órdem do Dia: Parecer
do Vereador Rubens F. Souza sobre a indicação da Câmara de São Borja, projeto de
lei do sr. Prefeito, que majora as tarifas de energia elétrica e o aluguel de medidores e
extingue as tarifas de luz e força constantes da Lei de Orçamento em vigor, e mais a
indicação da Câmara de Carasinho.
Às dezessete horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Eu Walter Augusto Schilling segundo secretario a subscrevi. 
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva Rubens F. Souza
João Frederico Feyh Filho Francisco B. de Souza
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