
Ata nº 538
Aos onze dias do mez de janeiro de mil novecentos e cincoenta e um as quatorze
horas, no salão nobre da Prefeitura, onde funciona a Camara Municipal de Taquari,
com  a  presença  dos  vereadores  seguintes:  Waldomiro  Mercio  Pereira,  Jovino
Feliciano da Silva, Alberto Görgen, José Fredolino Horn, Fredolino Schneider, Walter
Augusto Schilling,  Rubens Felipe de Souza,  João Frederico  Feyh Filho Francisco
Braulino  de Souza.  Havendo número  legal,  e  na presidencia  do  senhor vereador
Waldomiro Mercio Pereira foi conciderada aberta a sessão. Lida e aprovada a ata
anterior  entrou  em  discussão  a  ordem  do  dia  da  ata  anterior  a  começar  pelo
requerimento de Da. Jovita da Costa Terra que foi pela Camara deliberado de devolvê-
lo ao Executivo que examinará o alegado e atenderá como for de justiça. Quanto aos
balancetes da receita e despesas dos meses de Outubro e Novembro do ano findo a
Camara os aprovou por unanimidade. Quanto as copias de leis de 111 a 115 foram
manda-
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das  archiva-las.  Quanto  a  proposição  da  Camara  de  Bagé,  que  trata  das
aposentadorias do funcionalismo publico a Camara resolveu aguardar o quadro de
reestruturação do funcionalismo que está em andamento na repartição competente do
Estado.  Quanto  ao projeto  de lei  do  Orçamento  para 1951 que a  Camara havia
resolvido mandar sanciona-la por seu Presidente para depois ser levado em consulta
a Assembleia  dos representantes do Estado foi  novamente ventilado o asunto no
sentido  de  discutir-se  a  proposta  verbalmente  apresentada  pelo  senhor  Prefeito
Municipal e seu consultor juridico, de ser levado esse projeto a Asembleia do Estado
antes de sancionada, depois de ter o Presidente explanado todo o asunto submeteu
em votação a proposta ési devia ser esta aceita ou si permanecia a ultima resolução,
verificados os votos foram tomados a favôr da ultima resolução ou seja pela sanção
da lei, cinco votos, e contra a sanção três votos, ficando portanto o senhor Presidente
obrigado  a  sancionar  aquele  projeto  antes  de  ser  levado  ao  conhecimento  da
Asembleia. A camara resolveu nomear uma comissão de dois de seus membros para
levarem a  referida  lei  ao  seio  da  Asembleia  Estadual,  podendo mesmo  ir  até  a
presença do Governador do Estado, essa nomea digo essa escolha recáiu no nome
dos senhores vereadores Valdomiro Mércio Perei-
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ra  e  Valter  Augusto  Schilling  que  desde  já  ficou  plenamente  autorisados  a
representarem este  Legislativo.  As  despesas  com  o  cumprimento  dessa  missão
correrão  por  conta  do  municipio.  Ordem  do  dia  para  proxima  sessão:  Um
requerimento  asinado pelos senhores  vereaores  Rubens Felipe de Souza,  valter
Augusto Schilling, que em atenção a um abaixo asinado que receberam de moradores
do lugar denominada Bôa Esperança, no distrito de Paverama neste município, cujas
asinaturas  atingem o  numero de  trinta  e  duas,  que  representam uma população
escolar de  oitenta e cinco crianças cujo abaixo asinado pede a criação de uma aula
estadual isolada n´aquele local, e por isso aqueles vereadores pedem a Câmara no
sentido de se derigir  ao Executivo para que este torne o devido enteresse junto á
secretaria da Educação para que esta tome em consideração o pedido, pois até a
casa para funcionar aquela acha-se a desposição. Um outro requerimento asinado
pelos mesmos vereadores para que a Camara se dirija ao Executivo mais uma vez
lembrando a urgencia e necessidade de estender o abono de natal aos inativos como
é de praxe e de lei. Os vereadores pedem urgencia para o Estudo e despacho dos
ditos requerimentos. Foi concedida
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a urgencia pedida para os requerimentos e quanto ao primeiro a Camara deferio por
unanimidade, quanto ao seguinte que trata do abono aos inativos a Camara consentiu



que se levasse ao conhecimento do Prefeito o que consta do dito requerimento. As
desesete horas o senhor  presidente encerrou a sessão.  Eu Francisco Braulino de
Souza primeiro secretário lavrei esta ata.  Waldomiro Mercio Pereira Alberto Görgen
Walter Augusto Schilling  Rubens F. Souza Jovino Feliciano da Silva  José Fredolino
Horn  Fredolino Schneider João Frederico Feyh Filho
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