
Ata n° 274
Aos catorze dias do mês de Junho, do ano de mil novecentos e quarenta e nove, às 9
horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura, com a presença 
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dos seguintes senhores vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Walter Augusto Schilling
Rubens F. Souza
João F. Feyh Filho
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira e secretariada por mim,
Walter Augusto Schilling, reunio-se a Câmara Municipal de Taquari.
Havendo número legal de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão.
O sr. Secretário passa a proceder a leitura do seguinte expediente: Balancetes da
Prefeitura  referentes  aos  meses  de  Março  e  Abril,  ofício  do  sr.  Mem  de  Sá
encaminhando alguns exemplares dum discurso proferido pelo  sr.  Raul  Pilla  na
Câmara Federal, parecer do Vereador Rubens F. Souza sobre o requerimento que
acompanha o  oficio  15/949 do sr.  Prefeito  e  Telegrama da Câmara de Rosário,
ficando  este  expediente  para  Ordem  do  Dia  da  sessão  da  Tarde,  e  mais  o
requeimento do Vereador João F. Feyh Filho. Não havendo oradores na hora do
expediente, passa-se à Órdem do Dia: projeto de lei dos Vereadores Alberto Görgen,
Walter A. Schilling, Rubens F. Souza, Francisco Braulino de Souza e José Fredolino
Horn, que altera os artigos 1º e 2º da 
[fl.190]
Lei Orgânica e extingue a Comissão Permanente. Em virtude dis, digo, são também
signatários do referido projeto de lei  os  vereadores João F.  Feyh Filho e  Jovino
Feliciano da Silva. Em virtude do disposto no artigo 20, n° 2, da Lei Orgânica, fica,
esse projeto de lei, aprovado, ficando, portanto, alterados os artigos 19 e 20 da refl,
digo, da referida Lei e extinta a comiossão, digo, (da) Comissão Representativa da
Câmara Municipal. Determinou a  Câmara que se ficasse a  devida publicação do
projeto de lei aprovado. Eu Walter Augusto Schilling segundo secretario a subscrevi.
Às 12 horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
João Frederico Feyh Filho
Rubens F. Souza
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