
Ata nº 400
Aos 10 dias do mês de Agosto do ano de 1949, às 9 horas, na sala das sessões, no
salão nobre da Prefeitura,
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com a presença dos vereadores Josino Feliciano da Silva, Walter Augusto Schilling,
Waldomiro Mércio Pereira, Francisco Braulino de Souza, Alberto Görgen e Rubens F.
Souza, reuniu-se, em sessão  ordinária,  a  Câmara   Municipal  de  Taquari,  sob a
presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira e secretariada por mim, Walter
Augusto Schilling.  Havendo número  legal,  o  sr.  Presidente  abre a  sessão.  O sr.
Secretário procede a leitura do seguinte expediente: Ofício do  Frei Isidro Botega. Não
havendo oradores na hora do expediente, passou-se à Ordem do Dia,,que consta do
seguinte: Discução da  Mensagem do Prefeito, requerimento dos vereadores Rubens
F. Souza e Walter Augusto Schilling, ofício de Dª Lígia M. Azambuja, Telegrama da
Câmara de Estrêla, ofício nº 20, oficio nº 5 da Câmara de Ijuí, oficio nº 20 da Câmara
de Porto  Alegre,  requerimentos  dos  srs.  Edemar  Franck Garcia  e  Florencio  José
Serpa, respectivamente; Entra em discução o telegrama da Câmara de Estrela, sendo
aprovado. É apreciado o ofício nº 5 da Câmara de Ijuí, contendo uma indicação, sendo
este aprovado. Entrando em discução foi aprovado o ofício nº 20 da Câmara de Porto
Alegre. Entra em estudo o requerimento do sr. Edemar Franck Garcia, 
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ficando o mesmo para ser aprovado depois de  feito o levantamento do patrimônio
municipal.  Entra, também, em estudo, o requerimento do sr. Florêncio José Serpa,
não sendo aprovado, quanto ao terreno que requer para compra, por ser considerado
[ilegível] domínio público. Foi, digo, entra em discução o requerimento do vereador
Rubens F. Souza e Waler  Augusto Schilling, sendo o mesmo aprovado, entrando,
portanto,  em discução, o projeto  de lei  por ele encaminhado, que dispõe sobre o
pagamento de ajudas de custos e “betens[?]” aos Vereadores, ficando este projeto,
[ilegível] como o ofício do Frei Iridro Botega, a discução da Mensagem do Prefeito,
para a Ordem do Dia da próxima sessão. Às 12 horas o sr. Presidente encerrou a
sessão. Em tempo: Na presente sessão, fez uso da palavra o Vereador Waldomiro
Mércio Pereira, que aborda, em tanto, digo, um longo discurso, o caso referente à lei
que regula os calçamentos.
Eu Walter Augusto Schilling segundo secretario a subscrevi               Josino Feliciano
da Silva
Em tempo:  A sessão em que se refere a presente ata foi presidida pelo vereador
Josino Feliciano da Silva, e não, pelo vereador Waldomiro Mércio Pereira.
Waldomiro Mércio Pereira
Josino Feliciano da Silva
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Francisco B. De Souza
Rubens F. Souza
Alberto Görgen
Walter Augusto Schilling
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