
Ata nº 488
Ao primeiro dia do mez de fevereiro de (1950) mil novecentos e cincoenta, as catorze
horas no salão nobre da Prefeitura de Taquari, onde
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funciona a Câmara Municipal desta cidade com a presença dos seguintes vereadores:
Waldomiro Mércio  Pereira,  “Alberto  Goer,  digo,  Jovino  Feliciano  da Silva,  Alberto
Görgen, Julio  Francisco da Silva,  Walter  Augusto Schilling, Fredolino Schneider e
José Fredolino Horn. Tendo numero legal e sob a presidencia do primeiro vereador,
reuniu-se a camara municipal de Taquari, tendo o sr. Presidente considerada aberta a
sessão. Lida e aprovada a ata anterior entrou em discussão o expediente constante
da ordem do dia da mesma. Em (23/vinte e três de Novembro de 1949 quando entrou
em discussão o projeto de lei que trata da venda dos terrenos municipaes, localizadas
na parte norte da cidade nas imediações do cemitério municipal, o vereador Sr. Walter
Augusto Schilling,  pediu  vista  do referido  projeto  e  da planta  que o  acompanha
voltando a devolvê-los hoje com parecer contrário, pôsto em votação o projeto em
referência foi aprovado bem como a planta que o acompanha, por quantro (4) votos
contra dois (2). Posto em votação o requerimento da Associação Comercial desta
cidade, foi resolvido que se elevasse mais uma hora para o fechamento do comercio e
deminuindo ½ hora no comêço do turno da tarde pois,  nêsse turno a abertura do
comércio se fará as (13 ½ horas) treze horas e meia fechará as vinte horas em todos
os dias úteis, horário este que será regularizado pela hora oficial atual e durará até
(30) trinta de abril as sete horas, resolveu ainda a Câmara que se comunicasse esta
resolução à requerente e ao Executivo Municipal para torná-la pública
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por edital para o que fica o Executivo autorizado. Pôsto em discussão o ofício dirigido
a esta câmara pelo Exmo Dr. Juiz de Direito desta comarca, o plenario resolveu por
unanimidade enviá-lo ao Executivo para o devido estudo e cálculos técnicos e feito
isso voltar a êste legislativo para os termos finais, resolvendo ainda a Câmara que se
respondesse o ofício àquela autoridade, quanto o ofício do procurador geral Eleitoral a
Câmara resolveu mandar arquivar. A indicação do município de Rosário do Sul que
por  cópia  acompanhou  a  circular  nº2  daquela  Câmara  que  foi  aprovada  pelo
Congresso Estadual de Vereadores em Porto Alegre, o plenário resolveu dirigir-se ao
Executivo  desta  cidade  solicitando-se  envio  a  referida  câmara  do  Município  de
Rosário do Sul, a importãncia de Cr$ 500,00, quinhentos cruzeiros como auxílio ao Sr.
Pércio  de  Oliveira  Mendez  para  tratar  de  um  invento  denominado  “Motor  sem
combustível”.  Quanto  ao  pedido  da  Cãmara  de  Carazinho  de  um  exemplar  do
orçamento  de  1950  do  Código  de  Posturas,  o  plenário  resolveu  atender
oportunamente. Pôsto em votação o requerimento de indicação do vereador Pedro,
Polo digo, Pedro Prolo, de Guaporé, foi resolvido atendê-lo por quatro votos contra
dois,  sendo que votaram contra os vereadores Walter  Augusto Schilling  e Jovino
Feliciano da Silva. Quanto o ofício do Executivo enviando cópias de leis, o plenário
mandou arquivar. Quanto aos balancetes dos mêses de Outubro e novembro de 1949,
foram aprovados e mandado arquivá-los.  Pôsto  em discução o  ofício  da Cãmara
Municipal de São Leopoldo que acompanha uma indicação, pedin-
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do que esta câmara se derija ao Exmo Sr. Presidente  da República e a Câmara
Federal,  no  sentido  de  não  aumentarem  as  contribuições  dos  Institutos  dos
Industriários e comerciários e por indicação do Vereador Walter Augusto Schilling, se
incluisse  também no pedido o  Instituto  dos  Marítimos,  tendo  sido  aprovado  pelo
plenário que determinou ainda e telegrafasse àquelas autoridades. Sôbre o boletim de
Estatística  cultural,  a  camara  resolveu  que  se  dirigisse  um  ofício  a  Diretorial
Estatística  Educacional  acusando o recebimento  do dito  boletim.  Por  proposta  do



presidente da Câmara, o plenário mandou para que se fizesse contar na presente ata,
que o funcionário designado pelo Executivo para servir na secretaria da câmara, sr.
Adão Junqueira dos Santos, começou a prestar os seus serviços a este Legislativo
desde o dia 23 de novembro de 1949. Esta declaração não foi feita em atas anteriores
por um lápso porque a Câmara desde que o funcionário referido começou a prestar
seus serviços  havendo expediente  para  a  ordem do  dia  as  dezoito  horas  o  sr.
Presidente  encerrou  a  sessão.  Eu  José  Fredolino  Horn  secretario  designado  a
subscrevi e assino.  José Fredolino Horn Waldomiro Mercio Pereira Alberto Görgen
Julio  Francisco  da  Silva  Walter  Augusto  Schilling  Fredolino  Schneider  Jovino
Feliciano da Silva José Fredolino Horn
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