
Ata nº 547
Aos nove dias do mez de abril de mil novecentos e cincoenta e um as dez horas no
salão nobre da Prefeitura municipal, onde funciona a Camara Municipal de Taquari,
com  a  presença  dos  seguintes  vereadores:  Waldomiro  Mercio  Pereira,  Jovino
Feliciano  da  Silva,  Alberto  Görgen,  João  Frederico  Feyh  Filho,  Walter  Augusto
Schilling Rubens F. Souza, José Fredolino Horn, o Snr. Fredolino Schneider. Suplente
substituto  do  Vereador  Alvaro  Haubert.  Sob a  presidencia  do  primeiro,  foi  pelo
presidente declarar que havendo numero legal, dava inicio os trabalhos, entrando em
discussão o expediente  constante da ordem do dia  da ata anterior  que foi  lida e
aprovada; Aos ofícios de Rio Grande, Rosario, Pelotas, Carazinho, Montenegro, Novo
Hamburgo,e  Pelotas, foram mandados arquivar e responder agradecendo. Um cartão
de serviço Nacional de educação sanitária que a Camara mandou responder. Quanto
a licença solicitada pelo vereador Alvaro Haubert a camra
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resolveu consedela, quanto ao requerimento dirigido ao executivo pelo Snr. Florecio
Jose Selpa e encaminhado a este Legislativo, teve o seguinte despacho:  “Ao snr.
Prefeito Municpal a Camara autorisa a transação com o requerente em termos legaes.
Passou-se  a hora do dia do expediente  que se achava hoje em mesa;  oficio  de
Viamão comunicando a eleição de sua mesa que dirigirá os trabalhos no corrente
exercicio, um ofício de Nova Prata que se faz acompanhar da copia da lei nº 103 de
30  de  Dezembro  de  1950  pela  qual  que  se  restabelece  naquele  municipio  a
designação de Nova Bassano a atual  sede do 2º Distrito  denominada Silva Pais,
tendo a Camara em seguida despachado esse expediente e, seguida visto não haver
necessidade de estudo sobre ele; mandando por isso responder agradecendo.
Tendo a Cãmara resolvido fazer hoje a eleição de sua mesa e havendo numnero legal
de vereadores, procedeu-se a eleição por escrutinio secreto e procedida a aprovação
verificou-se o seguinte resultado; Para presidente:  Waldomiro Mércio  Pereira  com
sete  votos,  Vice  Presidente  Jovino  Feliciano  da  Silva  sete  votos,  1º  Secretário
Francisco Braulino de Souza 2º Secretário José Fredolino Horn seis votos, obtiveram
ainda para presidente Jovino Feliciano da Silva 1 voto, para vice-presidente Alberto
Görgen 1 voto, para 1º Secretario Walter Augusto Schilling 1 voto, para 2º Secretário
Rubens Felipe de Souza 1 voto e João Frederico Feyh Filho 1 voto. Composta assim
a mesa da Camara tomou posse em
[fl.510]
seguida para dirigir os trabalhos do corrente exercicio. A Camara tratando com todo
interece do caso criado com o projeto de orçamento vindo do executivo ao Legislativo,
que deve reger os negocios de receita e despesa do municipio para o ano de 1951,
resolveu aguardar mais acurado estudo a respeito para uma solução definitiva. Pelo
vereador Walter Augusto Schilling foi pedida a palavra e sendo-lhe consedida, fez o
seguinte requerimento: não tendo comparecido a sessão ordinária do mês de Agosto
o que fez um dia após, pois, por motivos de força maior deixou de comparecer, mas,
como se tratava de dia de sessão ordinária julga-se com direito a perceber a ajuda de
custo que cabe mensalmente a cada vereador e por isso requer que houvida a casa a
si esta for concorde lhe seja mandado pagar a dita importancia comunicando-se ao
Executivo. Pelo vereador Alberto Görgen foi  também requerido pagamento que lhe
cabe de ajuda de custo no mez de Agosto e cujos motivos são os mesmos alegados
pelo  vereador  Walter  Augusto  Schilling,  ouvida  também  a  Cãmara  que  si  for
concordem lhe mande pagar a importancia requerida, comunicando-se ao executivo.
Ouvida a Casa esta edferiu o pedido de ambos vereadores mandando pagarlhes a
importancia  requerida comunicando-se para isso ao executivo.  Não havendo mais
nada a tratar e sendo desessete horas o Presidente
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declarou encerrada a sessão, e mandou que eu José Fredolino Horn 2º secretário na
falta do 1º que não compareceu lavrasse a presensa ata que vai por todos assinada.
Waldomiro Mercio Pereira  Alberto Görgen
Walter  Augusto  Schilling   João  Frederico  Feyh  Filho   Jovino  Feliciano  da  Silva
Fredolino Schneider  Rubens F. Souza José Fredolino Horn
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