
Ata nº 450
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de 1949, às catorze horas, na sala
das sessões, no salão nobre da Prefeitura, com a presença dos seguintes senhores
vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Walter Augusto Schilling
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn
Alberto Görgen
Fredolino Schneider
Sob a presidência do vereador  Waldomiro Mércio Pereira  e secretariada por mim,
Walter Augusto Schilling, reuniu-se, extraordinariamente,
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a Câmara Municipal  de Taquari.  Havendo número legal,  o sr.  Presidente  deu por
aberta a sessão.
O  sr.  Secretário  procedeu  a  leitura  do  seguinte  expediente:  ofício  nº  46/49  do
vereador  Domingos  Spolidario,  ofício  nº  35/949  do  sr.  Prefeito,  ofício  nº  32/949,
também do sr.  Prefeito,  encaminhando cópia  da lei  nº 65 de 22-7-49 e  ofício nº
41/949, do sr. Prefeito encaminhando um projeto de lei que abre um crédito especial e
aponta como recurso,  a  arrecadação a maior.  Este expediente  fica constituindo a
Ordem do Dia da próxima sessão.
Entra em discussão o requerimento do sr. Luiz Gonzaga de Araújo, sendo o mesmo
aprovado. Depois de discutido o requerimento do sr. Florêncio José Serpa, que ficou
aguardando a lei que regulará a venda dos terrenos municipais, foi ele juntado aos
demais requerimentos que também aguardam a mencionada lei.
Foi recebido o projeto de lei orçamentária para o próximo ano de 1950, que ficou
incluído na Ordem do Dia da próxima sessão. O sr. secretário acusa o recebimento de
mais o seguinte expediente: ofício da Câmara de Santa Maria, ofício da Câmara de
Porto Alegre, circular
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da Câmara de Santiago  e circular da “União  dos Funcionários  Municipais  do Rio
Grande do  Sul”.  Sobre  este  expediente  pedio  “visto”  o  vereador  Walter  Augusto
Schilling.
Às dezessete horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Eu  Walter  Augusto  Schilling servindo  secretario  a  subscrevi.  Waldomiro  Mércio
Pereira.
Alberto Görgen Fredolino Schneider
Jovino Feliciano da Silva Francisco B. de Souza
José Fredolino Horn
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