
Ata n° 269
Aos sete dias do mês de Junho, do ano de mil novecentos e quarenta e nove, às 19
horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal com a presença
dos seguintes senhores vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Walter Augusto Schilling
Francisco Braulino de Souza
Rubens Felipe Souza
Alberto Görgen
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira e secretariada por mim,
Walter Augusto Schilling, reunio-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de
Taquari.
[fl.182]
Havendo número legal de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão.
O senhor secretário passa a fazer a leitura do seguinte expediente: circular n° 49 da
Câmara de São Gabriel, indicação n° 11 da Câmara de Venancio Aires, oficio n°
141/49 da Câmara de Cacequi, requerimento do Vereador Alvaro Haubert, oficio n°
17/49 do sr.  Prefeito Municipal encaminhando dois projetos de lei  e ofício do Dr.
Antonio P.  de  Menezes  Costa,  ficando  esse expediente para  Ordem do  Dia  da
próxima sessão.
O sr. Presidente exclarece que deve ser organizada, para tratar-se da elaboração do
Código de Posturas, uma Comissão. A orgnização dessa Comissão ficou para a
próxima sessão. O Vereador Rubens Felipe Souza, abordando o assunto de que trata
um oficio já encaminhado à Casa por um particular, pede ao sr. Presidente que a
Câmara  não  deve  atender  a  solicitações  de  particulares,  afim  de  não  abrir
precedentes, concluindo que a Câmara não deve e não póde prestar contas de seus
trabalhos a um particular.
A Casa tomou conhecimento do ofício n° 1/49 da Câmara de Porto Alegre, o qual foi
arquivado, a pedido do sr. Presidente.
[fl.183]
O Vereador Rubens Felipe Souza pede licença ao sr.  Presidente para fazer uma
proposição, que é a seguinte: “Solicito ao sr. Presidente que, ouvida a Casa, seja
oficiado ao sr. Prefeito Municipal pedindo ao mesmo que se digne tomar providências
no sentido de adquirir alguns lança-chamas para a extinção das gramas das ruas da
cidade”. Essa proposição foi  submetida à apreciação da Casa, e  foi  aprovada pr
unanimidade.
Às 22,30 horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Eu Walter Augusto Schilling 2° secretario a escrevi.
Waldomiro Mércio Pereira
Walter Augusto Schilling
Francisco B. Souza
Rubens F. Souza
Alberto Görgen
[fl.184]


