
Ata n° 251
Aos vinte e sete dias do mês de, digo, aos vinte e oito dias do mês Abril do ano de mil
novecentos e quarenta e nove, às 9 horas, na sala das sessões, no salão nobre da
Prefeitura Municipal, com a presença dos vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Alvaro Haubert
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Jovino Feliciano da Silva
Rubens F. de Souza
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira, e secretariada por mim,
Jovino  Feliciano  da  Silva,  reunio-se  extraordinariamente a  Câmara Municipal de
Taquari.
Lida e aprovada a ata da sessão anterior, e não havendo expediente nem oradores na
hora deste, passa-se à Órdem do Dia, que consta do seguinte: 3 requerimentos do
Vereador Walter  Augusto Schilling, projeto  de lei  do Vereador Rubens F.  Souza
instituindo em Taquari um mercado livre, dois pedidos de informações também do
Vereador Rubens F.  Souza, requerimento do sr.  Manoél José  Carvalho Couto e
proposta apresentada à Prefeitura pelo sr. Manoél [Faller]. Entram em estudo os 3
requerimentos –  um pedindo informações, digo,  que a  Casa oficie  ao  Executivo
solicitando informações sobre as negociações entre a Prefeitura e a Empresa E.T.A.
Ltda., um no sentido de que a Casa oficie também ao Executivo pedindo que crie uma
verba destinada à arrumação do carro fúnebre e outro no sentido de que o Legis-
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lativo  oficie  ao  Deputado Antônio Maria  da Silva,  congratulando-se com ele  pela
apresentação do seu projeto de lei que estabelece um porcentagem ao Município que
comemora  seu  centenário,  da  arrecadação  do  Estado  dentro  da  jurisdição  do
Município. -  sendo  esses  três  requerimentos de  autoria  do  Vereador  Walter  A.
Schilling. Depois de devidamente estudado, foi submetido à votação, o projeto de lei
de autoria  do Vereador Rubens F.  Souza, constituindo um mercado livre.  Foram
aprovados por unanimidade os 3 requerimentos do Vereador Walter A. Schilling e o
projeto de lei  do Vereador Rubens F. Souza. O requerimento do sr. Manoél José
Carvalho Couto ficou para ser deferido, juntamente com os demais que se referem ao
mesmo assunto,  por  ocasião  do  levantamento dos  terrenos  da  Municipalidade.
Entrando em exame a oferta, à Prefeitura, do sr. Márcio Faller, resolveu, a Casa,
devolve-la ao Executivo para que o mesmo a estude, não obstante achar exagerado o
preço da proposta. Pelo Vereador Rubens F. Souza foi, ainda, requerido à Mesa que a
Casa peça informações a sr. Prefeito sobre os serviços do novo calçamento da rua “7
de Setembro”. O 
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mesmo Vereador apresentou mais, 2 (dois) requerimentos à Mesa – um pedindo à
Casa que oficie ao sr. Prefeito solicitando a urgente reparação de um boeiro sito à rua
“Visconde do Rio Branco” e outro no sentido de que a Casa nomeie mais um membro
para a  Comissão Permanente. Quanto a  esse último, a  Mesa  resolveu que seja
preenchida a vaga que se acha aberta na Comissão Permanente, por ocasião da
instalação  dos  trabalhos  ordinários  do  Legislativo  Municipal,  convocando-se os
suplentes, se necessário for. Os dois primeiros requerimentos foram aprovados por
unanimidade.
Às 11,15 horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Jovino Feliciano da Silva
primeiro secretário a subscrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
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