
Ata n° 234
Aos quinze dias do mês de Fevereiro do ano de mil novecentos e quarenta e nove, às
catorze horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura, com a presença dos
seguintes senhores vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Alvaro Haubert
Jovino Feliciano da Silva
Alberto Görgen
Rubens F. Souza
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Walter A. Schilling
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.
Não havendo expedientem, passa-se à Ordem do Dia, que consta de 3 projetos de lei
do  sr.  Prefeito,  diversas  indicações de  Camaras Municipais, duma  circular  e  do
Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura, referente ao mês de Outubro.
Em primeiro lugar, são estudados amplamente os projetos de lei do sr. Prefeito – um
que abre um crédito especial de Cr$ 9.264,00, servindo de recurso a colocação de
apólices de empréstimo denominado “  Melhoramentos Públicos”, um que regula a
concessão de licênça-prêmio e outro que abre um crédito especial de Cr$ 6.864,30 e
reduz datações orçamentárias. Foram, estes  projetos,  aprovados pela  Casa,  por
unanimidade.
Em segundo lugar, entram em estudo as indicações das Câmaras Municipal, digo,
Municipais. Apreciada, foi a Câmara Municipal de São Leopoldo, digo, 
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foi  a  indicaçã  da Câmara de São Leopoldo,  aprovada. Após ser estudada, foi,  a
indicação da Câmara de Pelotas, aprovada. Depois de apreciada, foi, a apreciação da
Câmara de Cacequi, aprovada. Estudada, foi aprovada a indicação da Câmara de
Carasinho. Resolveu, a  Casa, atender ao  pedido de informações da Câmara de
Carasinho, digo, de Pinheiro Machado.
O Vereador Walter A. Schilling apresentou ao plenário, verbalmente, um requerimento
no sentido de ser, digo, de que a Casa oficie ao sr. Prefeito pedindo informações
sobre em que pé estão as negociações entre a Prefeitura Municipal e a Empresa
Extrativa de Tanino Ltada, pois que a irregularidade do fornecimento de energia por
aquela empresa está produzindo descontentamento e protestos no seio do povo. Foi
aprovado por unanimidade, este requerimento.
O Vereador Rubens F. Souza faz, verbalmente, um requerimento no sentido de que a
Casa peça informações sobre em que pé está a organização da comemorações do
Centenário de Taquari. O sr. 
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Presidente, prestou as informações, de vez que faz parte integrante da Comissão
Central de ditas comemorações.
Apresentou, o Vereador Alberto Görgen, um pedido de 30 dias de licença, sendo o
mesmo deferido, ficando resolvido se convocar o Suplente José T. Viana Hirt.
Os Vereadores Rubens F. Souza, Walter A. Schilling, Alberto Görgen, Jovino F. da
Silva e Alvaro Haubert apresentam, ao sr. Presidente, um requerimento no sentido de
que a Casa oficie a Câmara Federal congratulando-se com ela pela aprovação do
projeto de lei que estende o Art° 91 ao Colégio Clássico e Científico. Foi aprovado
este requerimento.
Às 17,30 horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Jovino Feliciano da Silva
primeiro secretário a subscrevi.
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