
Ata nº 490
Ao (1º) primeiro dia do mez de março de (1950) mil novecentos e cincoenta as catorze
horas, no salão nobre da Prefeitura de Taquari, onde funciona a câmara municipal
desta cidade, com a presença dos seguintes vereadores: Waldomiro Mercio Pereira,
Jovino Feliciano
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da Silva,  Alberto  Görgen, Julio Francisco da Silva,  Walter  Augusto Schilling,  José
Fredolino Horn e Fredolino Schneider. Tendo o número legal e sob a presidencia do
sr.  Waldomiro  Mercio  Pereira  reuniu-se  a  Camara  Municipal  de  Taquari,  eo  sr.
Presidente considerou aberta a sessão. Lida e aprovada anterior entrou em discussão
o expediente constante da ordem do dia daquela ata.  Oficio do comandante, digo
entrou  em  discussão  quatro  oficios  das  Câmaras  respectivamente  de  São  Luiz
Gonzaga e Tapes e mais da sociedade de Teologia do Rio Grande do Sul sobre nºs
573  e  574,  que  tratam  os  primeiros  da  eleição  feita  em  suas  câmaras  para  a
organização  das  mesas  e  as  ultimas  também  comunicando  as  suas  mesas
adminsitrativas.  Um oficio  do  Gabinete  do  Comandante  Geral  da  Brigada Militar
enviando a este legislativo a lei  estadual a pouco criada que trata de extinção de
Insendios as quais foram pela Câmara mandado responder agradecendo e ao mesmo
tempo arquivá-los. Um ofício da comissão coordenadora do combate à Hidastidose[?]
que a Câmara tomou conhecimento e dispensou a devida atenção o projeto de lei que
trata  da  compra  ou  indenização  aos  srs  Léo  Wiemandts  e  Adão  Morais  Praia,
consedendo-se  ao  Executivo  autorização,  para  disprender  uma  verba  até  (Cr$
20.000,00) vinte mil cruzeiros para serem aqueles senhores indenizados de Cr$ 1,00
por pé de acácia, cuja área de terras fará parte do Patronato Federal “Presidente
Dutra” que o governo federal vai mandar erigir em terrenos adjacentes à esta cidade.
O projeto de lei do Executivo que trata do
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pedido de uma verba de (Cr$ 249.800,00) duzentos e quarenta e nove mil e oiticentos
cruzeiros  para  atender  as despesas do centenário  municipal de Taquari  e  outras
obras de imprecidíveis,  digo de imprecindíveis  necessidades,  estes projetos de lei
foram todos  aprovados por unanimidade dos vereadores  presentes,  sendo que o
projeto que trata da indenização aos srs. Leo Wiemandts e Adao Morais Praia, sofreu
da parte do vereador Walter Augusto Schilling, acre sensura, devido a exigência da
indenização  do  mato  plantado  nas  terras  cujo  preço  o  referido  vereador  acha
exorbitante,  entretanto  concorda e como os demais autoriza ao sr.  Prefeito  tomar
efetivo  essa  transação  por  ser  ela  necessário  ao  Município.  O  requerimento  do
vereador  Walter  Augusto  Schilling  pedindo  a  cópia  de  uma  ata,  foi  deferido.  O
requerimento  apresentado  por  Da Albina  Pinto  Pilati  teve  do  plenário  o  seguinte
despacho:  Isentar a requerente da metade de sua divida e autorizar  o sr  Prefeito
Municipal a fazer a cobrança da outra metade na forma requerida; esta é a resolução
e  opinião  da  Câmara.  A  carta  endereçada  a  esta  Câmara  pelo  vereador  João
Frederico  Feihy  Filho  foi  resolvido  dispensá-lo  de  comparecer  aceitando  a  sua
excusão, porém sem direito a ajuda de custo deste mês de março. O telegrama do
vereador  de  Porto  Alegre  José  Antonio  Aranha,  teve  o  seguinte  despacho,  seja
telegrafado  ao  vereador  Municipal  de  São  Jerônimo,  Dr.  Namir  Viana  Lautert,
autorizando aquele vereador a representar este Legislativo
[fl.397]
no Congresso Nacional de vereadores. Este telegrama será acompanhado de seis (6)
itens dotenário organizado pelo Congresso Estadual de Vereadores em Porto Alegre,
sendo este item os que forem mais convincentes para o nosso Municipio. Quanto ao
expediente  avulsos,  foi  mandado  que  se  arquivasse,  onde  se  lê  Teologia,  lê-se
Fisiologia.  Não havendo expediente  para ordem do dia,  o  sr.  Presidente  mandou



encerrar  a  sessão  as  dezessete(17)  horas.  Eu  José  Fredolino  Horn  secretario
designado a  subscrevi  e  assino.  José Fredolino  Horn  Waldomiro  Mercio  Pereira
Jovino Feliciano da Silva Fredolino Schneider Alberto Görgen Julio Francisco da Silva
Walter Augusto Schilling 
[fl.398]


