
Ata nº 350
Aos 21 dias do mês de julho do ano de 1949, às 9 horas, na sala das sessões, no
salão  nobre  da  Prefeitura,  com  a  presença  dos  vereadores  Waldomiro  Mércio
Perreira, Walter Augusto Schilling, Francisco B. de Souza, Rubens F. Souza e Alberto
Görgen, sob a presidêcia do Vereador Waldomiro Mércio Pereira e secretariada por
mim Walter A. Schilling, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari. Havendo número
legal, o sr. Presidente abre a sessão. Não havendo, digo, o sr. secretário procede a
leitura do seguinte: oficio do Reitor do Colégio Seráfico “São Francisco”, telegrama do
sr. Oscar Fontoura, ofício do Frei Isodro Botega e requerimento do Vereado Walter
Augusto Schilling, ficando este expediente para a Ordem do Dia da próxima sessão.
Não havendo oradores, passa-se à Ordem do Dia, que consta do seguinte: Telegrama
da Câmara de São Leopoldo, ofícios n°s 49/30 e 49/949 da Câmara de Itaqui, ofício
27/49 da Câmara, digo, do sr. Prefeito Municipal encaminhando um projeto de lei que
isenta a receita so o código 6.20.0 da taxa de 3% de Assistência e Segurança Social,
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da Receita e Despesa referente ao mês de Maio de 1949, e projeto de lei do Vereador
Rubens F. Souza.
Foi examinado o telegrama da Cãmara de São Leopoldo, que deverá ser respondido
pela Casa. Examinados, foram os ofícios da Câmara de Itaqui arquivados, ficando
resolvido que se deve responde-los. Foi apreciado e aprovado o Boletim da Receita e
Despesa da Prefeitura, referente ao mês de Maio de 1949. Entra em estudo o projeto
de lei do sr. Prefeito Municipal, sendo o mesmo aprovado. Entrou um requerimento do
Vereador Walter A. Schilling, pedindo dez (10) dias de licenaça à Casa, ficando, este
requerimento, para Ordem do Dia da próxima sessão.
Entra em estudo o projeto de lei do vereador Rubens F. Souza, sendo este projeto
aprovado. O Vereador Walter Augusto Schilling retira seu pedido de licença, digo, de
licença de 30 dias, digo, de 10 dias.
Às 12 horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Walter Augusto Schilling segundo
secretário a subsescrevi.
Waldomiro Mércio Pereira
Alberto Görgen Francisco B. de Souza
Rubens F. Souza
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