Ata n° 101
Aos trinta dias do mês de junho do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às
catorze horas, com a presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Rubens F. Souza
Walter Augusto Schilling
Alberto Görgen,
José T. V. Kirt
Francisco Braulino de Souza
João Frederico Feyh Filho,
sob a presidencia do vereador Waldomiro Mercio Pereira e secretariada por mim,
Rubens F. Souza, reuniu-se a Camara Municipal de Taquari.
Verificado numero legal de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão.
Lida, foi aprovada a ata da sessão anterior, sem restrições.
Passou-se à leitura do seguinte expediente:
Telegrama do Senador Atilio Veraqua agradecendo aplausos da Camaram.
Of. n° 46/948, do sr. Prefeito, enviando apolices para serem assinadas por dois
vereadores.
Requerimento do vereador Alvaro Hauber solicitando licença de 30 dias, para
tratamento de interêsses.
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Of. n° 48/948, do sr. Prefeito, enviando questionário da Secretaria do Governo.
Circular n° 4/48 da Camara Municipal de Montenegro, enviando copia de projeto de lei
contra o D.P.M.
Neste momento dá entrada no recinto o suplente convocado José Tristão Viana Kirt,
que é convidado pelo sr. Presidente a prestar o compromisso legal. Após o que, é
considerado empossado.
Foi deferido o pedido de licença feito pelo vereador Alvaro Haubert.
Pede a palavra na hora do expediente, o vereador Rubens F. Souza.
Referindo-se à necessidade de um maior apêgo aos trabalhos da Camara, por alguns
vereadores; considerando a [Ilegível] que as repetidas faltas de numero vem trazendo
aos trabalhos desta Casa, considerando a necessidade uma maior observancia dos
dispositivos regimentais, requer seja criada uma comissão para estudar as faltas dos
srs. vereadores, aplicando-se, aos faltosos o que dispõem os arts. 25 da Lei Orgânica
e 8° do Regimento Interno, o que é aprovado por unanimidade, sendo designados os
vereadores Rubens F. Souza e Alberto Görgen para integrarem a dita comissão, que
será presidida pelo Presidente da Câmara.
Apresenta ainda o vereador Ru[fl.86]
bens F. Souza um requerimento, no sentido de que sejam, de uma vez reprimidos os
abusos na venda da carne verde, nesta cidade, sugerindo seja votada resolução
solicitando auxilio do sr. Delegado de Policia, que cooperasse com a designação de
uma praça para fiscalização da venda da carne. E, mais, fosse solicitado, digo,
autorizado, o sr. Prefeito a entrar em entendimentos, com o fiscal estadual da carne,
para conseguir que êsse funcionário mediante bonificação da Prefeitura [Ilegível] a
fiscalização na venda da carne verde, senso observados os preços de Cr$ 6,00 para a
carne de 1° e Cr$ 5,20 para a de 2°.
O vereador Alvaro Haubert, digo, o vereador João Feyh, em aparte, pede que essa
medida seja estendida, também a Paverama, onde a Carne de Cr$ 5,50 passou a ser
vendida a Cr$ 6,00, sem classificação, e com ameaças de subir mais.
Requerimento e emenda foram aprovados por unanimidade.
Ainda na Tribuna, requer o vereador Rubens F. Souza, que o abono de emergência

concedido ao funcionalismo seja estendido aos inativos e aos diaristas, apresentando
projeto de lei que cponcede Cr$ 100,00 aos
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primeiros e Cr$ 125,00 aos segundos, pagos por dia, tomando-se por hora o mês de
25 dias.
Foi aprovado por unanimidade.
Pede a palavra o vereador João Feyh, para apresentar projeto de lei que estabelece
ajudas de custos e diarias aos vereadores em trânsito, a serviço do municipio na
seguinte base: no municipio – Cr$ 100,00 de diárias e ajudas de custos equivalentes
aos gastos de viagem, fora do municipio – Cr$ 150,00 de diárias e Cr$ 500,00 de
ajuda de custos.
Foi aprovado por unanimidade.
Pede a palavra o vereador Walter Augusto Schilling para apresentar requerimento
solicitando seja votada Resolução devolvendo ao sr. Prefeito o projeto de lei que
concede abono aos professores municipais padrão 1 e 2, com a respectiva
[substitutiva, que concede abono aos padrões 1,2 e 3 com a seguinte melhoria
respectivamente: Cr$ 60,00, Cr$ 45,00 e Cr$ 25,00.
O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Passou-se a materia em ordem do dia, sendo examinados os requerimentos de
Almerindo F. Da Silva e Alvio José de Souza, foi resolvido que os interessados
[instruissem] seus requeri[fl.87]
mentos, especificando que especie de construção pretendem fazer, juntando as
respectivas plantas, e quais os fins a que se destinam.
O sr. Presidente organizou para a proxima sessão a seguinte Ordem do Dia:
Exame das faltas dos vereadores, pela comissão designada;
Questionario enviado por of. n° 48/948, do sr. Prefeito Municipal;
Circular n° 4/48, da Camara de Montenegro.
Às dezessete horas, o sr Presidente encerrou a sessão. Eu, Rubens F. Souza, a
escrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
José Tristão Vianna Hirt
Alberto Görgen
João Frederico Feyh Filho
Walter Augusto Schilling
Francisco Braulino de Souza
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