Ata nº 24
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e quarenta e oito,
às 20 horas, na Sala das Sessões, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, com a
presença dos seguintes srs. Vereadores:
Rubens F. Souza
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen
José Fredolino Horn
José T. Viana Hirt
Walter Augusto Schilling,
com a presença dos seguin, digo, sob a presidência do vereador Rubens F. Souza e
secretariada por mim, Francisco Braulino de Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de
Taquari.
Havendo numero suficiente de srs. Veredores, sr. Presidente abriu
[fl.30]
a sessão.
Lida, foi aprovada a ata da sessão anterior.
Não houve expediente a ser lido.
Aproveitando a hora do expediente, o sr. vereador José T. Viana Hirt, apresenta um
requerimento à mesa, no sentido de que a Casa tome providencia afim de que a
Legião Brasileira de Assistência cumpra melhor as suas finalidades.
Posto em votação, foi aprovado e deferido pelo sr. Presidente.
Passou-se, em seguida, à Ordem do Dia.
Entrou em discussão a impugnação apresentada a mesa pelos vereadores Walter
Augusto Schilling e José T. Viana Hirt, sendo julgada procedente por todos os
vereadores presentes, pelo que o sr. Presidente aceitou a impugnação, fincando, pois,
pôr êste, mesmo ato, anulada a Resolução nº14, por irregular.
Passou-se a tratar do prazo para a apresentação de novos projetos de leireferentes
aos subsídios aos vereadores.
Esclarece, então, o sr. Presidedente, que pretendendo seguir o mesmo elogiável
exemplo do vereador Waldomiro Mercio Pereira, e mesmo porque, quando, ainda não
exercida a presidência, havia sido um dos maiores adversários das propostas do
vereador Jovino Feliciano da Silva, não queria tomar iniciativa alguma, no presente
assunto, e [Ilegível]
[fl.30v] sob, mesmo a questão do pago, a inteira resolução do plenario.
Ficou resolvido estipular-se o prazo regimental de dez (10) dias para a apresentação
de novos projetos e discussão final.
Continuaram os trabalhos da comissão de elaboração do projeto de Lei Organica.
Em Tempo: O vereador Walter Augusto Schilling, ao fazer a sustentação oral de seu
projeto, digo, de seu requerimento impugnatório, esclareceu, que, além dos incentivos
já citados no proprio requerimento, [Ilegível], Também a proposito de harmonizar uma
situação que ameaça tornar-se e fazer com que o vereador Waldomiro Mercio Pereira,
sinta-se menos ressentido vendo que a massiva, ou mesmo a totalidade desta Casa o
prestigia e procura dar ao seu projeto de lei a aurea de vitoria que merece.
As vinte e tres horas, o sr. Presidente encerrou a cessão. Eu Francisco Braulino de
Souza a escrevi.
José Fredolino Horn
Alberto Görgen
Walter Augisto Schilling
José Tristão Viana Hirt
Rubens F. Souza.
[fl.31]

