
Ata nº 283
Aos 22 (anos) dias, digo aos vinte e dois 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 dos vereadores
Waldomiro Feliciano da Silva
Josino Feliciano da Silva
Walter A. Schilling
Francisco Braulino de Souza
Rubens F. Souza
Alberto Jörgen
José F. Horn
sob a presidência do Vereador Waldomiro Márcio Pereira e secretariada por 
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mim, Walter Schilling, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.  Havendo número
legal de representantes, o sr. Presidente abriu a  sessão. Lida, foi aprovada a ata da
sessão anterior. Não havendo expediente, passa-se  à Ordem do Dia; ofício nº 19/949
do  sr.  Prefeito,  ofício  nº  2/49  da  Câmara de  Porto  Alegrem requerimento  dos
vereadores Francisco Braulino de Souza, Walter Augusto Schilling e Alberto Jörgen;
ofício 22/49 do sr. Prefeito, parecer do vereador Walter Augusto Schilling sobre o
projeto de lei que majora as “tarifas” de luz e força; dois (2) projetos de lei, digo, trez
(3)  projetos de  lei  do  sr.  prefeito,  indicações das  Câmaras  de  Antônio Prado e
Cacequi, respectivamente. É apreciado o ofício 19 do sr. Prefeito juntamente com o
requerimento que o  acompanha, sendo ele  aprovado por unanimidade. Entra em
apreciação o ofício nº 2/949 da Câmara de Porto Alegre, ficando resolvido que a Casa
deve respondê-lo. Entra em estudo o requerimento dos vereadores Francisco B. De
Souza e, Walter  A. Schilling e Alberto Jörgen no sentido de que a Casa oficie ao sr.
Prefeito  solicitando  o  imediato  levantamento do  Patrimônio  Municipal,  foi,  esse
requerimento, deferido por unanimidade. Foi aprovado o ofício nº 22/49 do sr. Prefeito.
O projeto de lei  que majora as “tarifas” de luz e força, acompanhado do parecer
contrário do Vereador 
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Walter A. Schilling, sendo ambas aprovadas, digo, estudadas, com primeira discução,
ficando, eles, para serem aprovados na próxima discução. Entram em estudo os três
projetos de lei do sr. Prefeito – um que abre um crédito suplementar de Cr$ 28.714,30,
etc. Um que abre um crédito especial cr$...33.596,10, etc, e outro que abre um crédito
especial de Cr$ 29.265,90 e aponta como recurso a maior arrecadação prevista -,
sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Apreciada a indicação da Câmara de
Cacequi, sendo ela aprovada, quanto àqueles que são realmente Traidores do Brasil.
É estudada pela Casa a indicação da Câmara de Antonio Prado, sendo ela aprovada.
Eu Francisco Braulino Souza servindo de  secretaria a  subscrevi,  12 horas,  o  sr
presidente encerrou a sessão.
Waldomiro Márcio Pereira
Josino Feliciano da Silva Rubens F. Souza
José Fredolino Horn
Alberto Jörgen Francisco B. De Souza
Em tempo: - Ata, digo, secretariou a sessão a que se refere esta ata o Vereador
Francisco B. De Souza, e não o vereador Walter A. Schilling. Eu Francisco B. De
Souza, secretario fiz esta observação
Josino Feliciano da Silva Alberto Jörgen
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Rubens F. de Souza 
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