
Ata nº 452
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de mil novecentos e quarenta e nove, as 14
horas,  na  Sala  das  Sessões  da  Camara  digo  Prefeitura,  com  a  presença  dos
seguintes vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Walter Augusto Schilling
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Rubens Felipe de Souza
João Frederico Feyh Filho
Alberto Görgen
José Fredolino Horn
Francisco Braulino de Souza
Sob a presidencia do vereador  Waldomiro Mércio Pereira,  e por mim secretariada
reuniu-se a Camara Municipal de Taquari. Havendo número legal de representantes, o
Sr. Presidente abre a sessão.Entram em discussão o requerimento do vereador do
P.S.D  sobre  o  requerimento  fr  Cr$  4.000,00  ao  Hospital  São  João,  da  vila  de
Paverama sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Entram ainda em discussão a
lei sobre “Impostos de licença, matança de gado vacum, suino e lanigero, sendo a
mesma aprovada. por unanimidade; entraram também em discussão os projetos que
concede ao Colégio Serafico São Francisco desta cidaed, dispença de 40% sobre a
taxa de luz, o projeto que altera a lei nº 42 de 28-12-48 que cria a Taxa de Rodágio
sobre lançamentos e arrecadação; Extingue o cargo de motorista Padrão sete (7) e
encarregado  geral  de  obras  e  viação  Padrão  9,  cria  6  cargos  de  professores
municipaes, requerimento do Sr. Vereador Walter A. Schilling pedindo irrerogável[?]
demissão  de  cargo  de  segundo  secretario,  sendo  os  mesmos  aprovados  por
unanimidade. Tendo pedido visto ao
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projeto  de  lei,  que  majóra  vencimentos  de  funcionários  municipaes,  o  vereador
Rubens Souza, e outro que altera a lei nº 36 de 15-12-948. Pelo Sr. Vereador Valter
Schilling, foi pedido visto ao projeto de lei que cria nova tabela dos terrenos de Bom
Retiro  do Sul.  Pelos vereadores Valter  Augusto Schilling, João Frederico F.  Filho,
Rubens F. Souza foi apresentado um requerimento, no qual pediam a cassação so
mandato, do vereador suplente Fredolino Schneider, que depois de bastante discutido
foi regeitado por maioria. Ficou organizada a ordem do dia para próxima sessão, dia 3
de novembro: Balancete geral do mez de julho apresentado pelo Executivo com todos
os comprovantes; ofício da Câmara de Pelotas solicitando que esta Camara se dirija
ao Sr. Governador do Estado pedindo majoração de vencimentos ao funcionalismo;
um oficio do Presidente da Câmara de Porto Alegre comunicando o adiamento do
Congresso Estadual de vereadores para o dia 3 de Dezembro vindouro;  ofício da
Câmara de Lageado convidando a nossa cooperação para criação de uma agencia do
Instituto de Aposentadorias e Penções dos empregados em transportes e cargas. As
dezesseis e trinta horas foi  encerrada a sessão pelo Sr. Presidente.  Eu Francisco
Braulino de Souza como designado para secretariar esta sessão, lavrei a presente ata
que assino
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Francisco Braulino de Souza
Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen
Walter Augusto Schilling
José Fredolino Horn
Jovino Feliciano da Silva [fl.334]


