Ata nº 460
Aos deseis dias do mez de Novembro de mil novecentos e quarenta e nove, as
quatorze e trinta horas, no salão nobre da Prefeitura Municipal onde funciona, a
Camara Municipal de Taquari, com a presença dos seguintes vereadores: Waldomiro
Mércio Pereira, Jovino Feliciano da Silva, Alberto Görgen, José Fredolino Horn,
Walter Augusto Schilling, Francisco Braulino de Souza, reunio-se a Camara Municipal
de Taquari. Havendo número legal, sob a
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Presidência do senhor vereador Waldomiro Mercio Pereira, abriu-se a sessão. Lida e
aprovada a ata da sessão anterior, entraram em discussão os documentos referentes
de sua ordem do dia, na seguinte ordem: No oficio, do Prisidente da Comissão
Executiva do Congresso das Camaras Municipais, em Porto Alegre, a Camara
resolveu depois de tomar conhecimento, que se respondesse com a devida
concideração. Ao oficio da Sociedade de Fisiologia de Porto Alegre digo Rio Grande
do Sul em Porto Alegre – que depois de apreciado, resolveram mudar o parecer e
archivar. O oficio do Departamento Estadual de Estatística acompanhado do boletim a
Câmara resolveu mandar agradecer e posteriormente archivar. Depois de
encabeçada a ata, compareceu o senhor vereador Rubens Felipe de Souza, que
ainda tornou parte nas discussões, e devolveu o requerimento derigido a Camara,
pelos senhores vereadores Jovino Feliciano da Silva, José Fredolino Horn, Francisco
Braulin de Souza, Alberto Görgen, que aquele vereador havia do mesmo pedido vista;
devolvido ainda o projeto de lei do Executivo, que acompanhou o oficio de 10 de
Agosto de 1949, cujo valor da lei em em projeto Cr$ 25.415,00 ambos os documentos
deveolvidos a esta Camara não se fizeram acompanhar do parecer escrito, tendo
apenas o vereador que os, devolveu feito as suas observações verbalmente. Pelo
vereador senhor Valter Augusto Schilling foram devolvidos um
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projeto de lei do Executivo que trata da tabela para cobrança de imposto sobre
terrenos localizados na Vila de Bom Retiro do Sul, acompanhado de um parecer
escrito asignado pelo mesmo vereador; Outro documento referente aos trabalhos da
terceira sessão do Congresso dos Vereadores Municipaes com sede em Santa Maria,
que foi devolvido sem parecer escrito.Posto em discussão o projeto de lei do
Executivo – referente a cobrança de impostos sobre terrenos, da Vila, de Bom Retiro
do Sul, resoveu a Camara estuda-lo conjuntamente com o projeto de orçamento,
tendo votado pela aprovação do projeto os senhores vereadores Jovino Feliciano da
Silva, e Francisco Braulino de Souza e pela resolução já acima dita, os demais
vereadores em numero de quatro. Quanto ao requerimento devolvido pelo vereador
Rubens Felipe de Souza e referente a extinção do Cargo de Diretor da Secretaria da
Camara desta cidade o plenario resolveu aprovar o pedido, ficando extinto o dito
cargo e desde já exonerado o funcionário que o exercia senhor Angelo Praia Irubegui,
isto depois da Camara ter negado vista do senhor vereador Walter Augusto Schilling
do mesmo requerimento. O vereador senhor Rubens Felipe de Souza sugeriu que, a
Camara devia consultar ao D. P.M. Se um funcionario da Prefeitura pode ser
requisistado cada vez que a Camara precise sendo a sugestão aceita. Determinou
ainda a Camara que a resolução acima fosse comunicada
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ao funcionário óra exonerado. A ordem do dia para a sessão de amanhã ficou assim
constituída: [Continuam] os projetos de Orçamento e Codigo de Posturas; Um
requerimento da Sociedade Espírita Joana D'Arc endereçado ao Sr. Prefeito Municipal
e por este remetido a esta Câmara. As desecéte horas foi pelo Sr. Presidente
encerrada a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza designado lavrei esta ata.
Waldomiro Mercio Pereira

Alberto Görgen Walter Augusto Schilling
Jovino Feliciano da Silva
José Fredolino Horn Francisco B. De Souza
Ruben F. Souza - com restrição quanto a extinção do cargo de Diretor de Secretaria,
vizando-se vista do projeto ao vereador Walter Schilling
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