Ata n° 248
Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano de mil novecentos e quarenta e nove, às
9 horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, com a presença
dos vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Rubens F. Souza
Walter A. Schilling
João F. Feyh Filho e Alberto Görgen
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira e secretariada por mim,
Jovino F. da Silva, reunio-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Taquari.
Havendo número legal de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão.
Lido e examinado, foi o expediente incluído na Órdem do Dia da próxima sessão,
expediente esse que consta do seguinte: Indicação da Câmara de Pinheiro Machado,
indicação da
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Câmara de Porto Alegre, requerimentos dos senhores, Manoél José Carvalho Couto e
senhora Geny Bastos Vargas, indicação da Câmara de Flores da Cunha, Boletim da
Receita e Despêsa da Municipalidade referente ao mês de Janeiro de 1949, dois
projetos de lei do sr. Prefeito Municipal, Balancetes da Prefeitura relativos aos meses
de Novembro e Dezembro de 1948 e dois projetos de lei do senhor Prefeito Municipal.
Pelos vereadores Walter A. Schilling, Francisco B. de Souza, João F. Feyh Filho,
Rubens F. Souza, Aberto Görgen e Jovino Feliciano da Silva foi apresentada uma
indicação no sentido de ser o contínuo da Prefeitura incluido no serviço extraordinário,
sendo ésta indicação aprovada por unanimidade.
Péde a palavra o Vereador Rubens F. Souza, tecendo comentários em torno da figura
empolgante de Getúlio Vargas, enaltecendo-a, e mostrando o verdadeiro significado
das comemorações levadas a efeitos, digo a efeito no dia 19 de Abril, data natalícia
do Senador Getúlio Vargas. Requereu, o orador, que fosse consignado um voto de
congratulações pela passagem da maior data da vida daquele grande estadista,
sendo aprovado tal requerimento verbal, por maioria. Apresentou, o mesmo orador,
outro requerimento, tambem,
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verbal, no sentido de que a Casa oficie ao Dr. João Didonet Neto, expressando o
pesar da mesma ante a sua transferência para outro município, para outra comarca.
Às doze horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Jovino Feliciano da Silva
primeiro secretário a subscrevi. Waldomiro Mercio Pereira
João Frederico Feyh Filho Rubens F. Souza
Walter Augusto Schilling
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen
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