
Ata nº 535
Aos dezenove dias do mez de desembro de mil novecentos e cincoenta, as quatorze
horas, no salão nobre da Prefeitura onde funciona a Câmara Municipal de Taquari, e
com  a  presença  dos  seguintes  vereadores:  Valdomiro  Mercio  Pereira,  Jovino
Feliciano da Silva, Alberto Görgen, José Fredolino Horn, Fredolino Schneider, Rubens
Felipe de Souza, Walter Augusto Schilling, Francisco Braulino de Souza. Havendo
numero legal de representantes e presidida pelo senhor vereador Waldomiro Mercio
Pereira foi conciderada aberta a sessão. A discussão do orçamento está encerrada
com a aprovação dos
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parecerees e votado o projeto de vencimentos do funcionalismo sendo equiparado os
vencimentos mensaes ou anuaes e do tesoureiro aos de contador; Tendo a Camara
se devidid na vbotação do projeto de vencimentos, da seguinte amneira: um vereador
votou com a base do orçamento e exposição dos motivos do Executivo, tres votaram
pelo aumento de duzentos cruzeiros, ao tesoureiro, e trez votaram pela equiparação;
verificado o empate tocou ao presidente que era na ocasião o senhor vereador Jovino
Feliciano da Silva o voto de desempate o que foi  votado a favor da equiparação;
Quanto ao restante das leis complementares do orçamento e pareceres postos em
votação; No projeto de lei apresentado pelo vereador Rubens Felipe de Souza, sobre
a substituição da fórma de pagamento dos serviços extraordinários das secreatarias
da Prefeitura  que faz por hora de serviços,  por uma outra  forma de gratificação
mensal de Cr$ 250,00 aos funcionários que prestam taes serviços, a Camara votou da
seguinte maneira: Um voto pela permanecia do atual regimem de pagamento, trez
votos  a  favor  da  gratificação  de Cr$  250,00 mensaes  e  trez  votos  que também
aprovam a  ultima  modalidade,  porem,  na  importancia  de  Cr$  200,00  mensaes;
cabendo ao senhor presidente o voto de desempate, o que
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fez  votando pelo  pagamento  da nova modalidade  na importancia  de  Cr$ 250,00
mensaes. Posto em discussão o requerimento do vereador senhor Rubens Felipe de
Souza sobre um pedido de acréscimo de dotação ao Hospital de Caridade São José
de  Cr$  5.000,00  para  o  de  15.000,00  para  1951;  a  Camara  resolveu  tomar
conhecimento  e  vota  da  seguinte  forma:  3  votos  a  favôr  do  do [sic]  redusida a
concessão a 10.000,00 cruzeiros; três votos pela concessão de 7.000,00 cujo voto
ficou prejudicado por ser inferior a importancia concedida, havendo por tanto empate
na votação cabendo ao presidente o voto de minerva que foi dado pela concessão de
8.000,00 cruzeiros. Entrou em discussão o projeto de lei apresentado pelo, vereador
Rubens Felipe de Souza digo um requerimento protestando contra a revogação da lei
nº 61 de 2 de junho de 1949 lei  essa que isentava os medicos e advogados do
pagamento de industria e profissao a Camara examinando e discutindo o assunto
resolveu por maioria de votos revogar a lei nº 61 de 2 de junho 1949; sujeitando assim
os medicos e advogados ao pagamento de industria e profissao de acordo com o
parecer da comissão de elaboração de or-
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çamento que assim se pronunciou: Posto em discussão única o projeto de orçamento
com suas leis complementares emendas e pareceres, a Camara por unanimidade os
aprovou autorisando assim o Executivo a d´elle fazer a sua lei  de meios podendo
usal-o amplamente dentro do exercicio de mil novecentos e cinquenta e um, com as
novas incidencias e dotações constantes do mesmo e das emendas e pareceres a
elle  acrescidas pela comissão elaboradora.  Quanto ao  projeto  de lei  de 4.100,00
cruseiros,  a  Camara  o  aprovou por  unanimidade.  Quanto  ao  projeto  de  lei  do
Executivo de 16.900,00 cruseiros foi aprovado também por unanimidade. Quanto ao
projeto de lei  sua importancia de 14450,00 cruseiros foi  tambem por unanimidade



aprovado; Quanto ao projeto de lei no valor de Cr$ 56552,00 para diversas despesas,
apresentada pelo Executivo foi aprovado por unanimidade. Ainda um outro projeto de
lei no valor de 5.000,00 para o natal da criança pobre, vindo do executivo tambem
recebeu parecer unanime da Camara. A ordem do dia para próxima sessão foi assim
constituida: Dois faciculos da Camara de Porto Alegre, e um da Asembleia Legislativa
do Estado. Pelo senhor vereador Rubens
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Felipe de Souza foi requerido que  fosse dado aos funcionários inativos um abono de
Natal visto que o projeto de abono ao funcionalismo não alcançou os inativos como é
de praxe se fazer, nessa parte a Camara resolveu dar ciencia ao Executivo com toda
urgencia no sentido de se fôr attendido ter tempo de ser extendido esse favor aqueles
funcionários. Pelos vereadores senhores Rubens Felipe de Souza e Walter Augusto
Schilling, apresentaram um pedido para que se apéle ao Executivo no sentido de
mandar  reparar  a  estrada  do  “Morro  Bonito”  no  distrito  de  Paverama  que  está
intransitável, pois no trecho da casa de Francisco João de Paula até a vila a [ilegivel]
de Onibus que ali passava por não poder passar mais. Foi também exibida a Camara
a  por  seu  presidente  uma carta  do  senhor  vereador  João  Frederico  Feyh  Filho
apresentando sua [ilegivel] dos trabalhos de hoje por motivo e doença. Havendo como
ouve grande expediente a despachar nesta sessão a Camara resolveu prorrogar a
sessão  até  as  vinte  e  uma  horas  afim  de  poder  atender  nessa  sessão  todo  o
despacho [ilegivel] [ilegivel] o exaustivo estudo do projeto de orçamento para 1.951,
acompanhado de
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suas leis  complementares e demais vencimentos.  As vinte e uma horas o senhor
presidente encerrou a sessão declarando encerrados os trabalhos do corrente ano.
Em Francisco Braulino de Souza primeiro secretario lavrei esta ata. 
Waldomiro  Mercio Pereira   Alberto  Görgen   Walter  Augusto  Schilling  Fredolino
Schneider  Rubens F. Souza  José Fredolino Horn  Francisco Braulino de Souza.
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