
Ata nº 343
Aos 19 dias do mês de julho do ano de 1949, às catorze horas, na sala das sessões,
no salão nobre da Prefeitura, coma presença dos vereadores: 
Waldomiro Mércio Pereira
Walter A.Schilling
Rubens F. Souza 
Alberto Jörgen
Francisco B. De Souza
[fl.242]
sob a presidencia do vereador Waldomiro Márcio Pereira e secretariada por mim,
Walter A.Schilling, reunio-se a Câmara Municipal de Taquari. Havendo número legal,
o sr. Presidente abre a sessão. Ficam sem efeito as atas ºs 343 e 344, anteriores à
presente.
O sr. secretario fez a leitura do seguinte expediente: Telegrama da Câmara de São
Leopoldo, ofício nº 49/30 da Câmara de Itaqui, ofício nº 49/949 da Câmara de Itaqui,
ofício  nº  27/949  da  Cãmara de,  digo,  do  sr.  Prefeito  Municipal,  ofício  nº  25/949
também deste; Ofício nº 26/949 do sr. Prefeito encaminhando um projeto de lei que
isenta  a receita  sob o código 6.20.0  da taxa de 3% de Assistência  e Segurança
Social, bem como encaminhando o Boletim da Receita e Despesa da Municipalidade,
referente ao mês de maio de 1949; um projeto de lei de autoria do vereador Rubens
F. Souza, bem como um requerimento deste.
Pede a palavra o vereador Rubens F. Souza, para protestar contra o menosprezo com
que o Executivo e [varias] autoridades vem considerando a Câmara, fazendo [Ilegível]
a indiferen-
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ça da Prefeitura ante o projeto de lei da Câmara que institui  um mercado livre em
Taquari e  o não convite para o lançamento oferecido ao Dr. João Diderrot [Ilegível],
para  o  qual  foram  convidados  as  autoridades  do  município,  com  exclusão  do
Presidente da Câmara e mesmo de todos os membros desta.
Os expedientes que integram a Ordem do Dia da presente sessão, foi examinado e
mandado arquivar pelo sr. Presidente.
O expediente qu entrou nesta sessão, e do qual o sr. secretário prosedeu a leitura,
ficou para a Ordem do Dia da próxima sessão.
As dezsseis horas, o sr. presidente encerrou a sessão. Eu Walter Augusto Schilling
segundo secretario a subscrevi
Waldomiro Marcio Pereira
Francisco Braulino de Souza 
Alberto Görgen    Rubens F. Souza
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