
Ata 61
(Sessão da Comissão Permanente)
Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de mil novecentos e quarenta e oito, na
sala  das sessões, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal,  às  14  horas,  com a
presença dos vereadores Waldomiro Mércio Pereira, Francisco Braulino de Souza e
Walter Augusto Schilling, sob a presidência do vereador Waldomiro Mércio pereira,
reuniu-se a Comissão Permanente da Câmara Municipal de Taquari.
Compreenderam, à Câmara, para discutir o caso da suba do preço, pleitiada pelos
leiteros, digo da elevação do preço do leite, pleitiada pelos leiteiros, os componentes
da “Comissão Municipal de Preços”, cuja presidência é exercida pelo sr. Prudêncio F.
dos Reis, Prefeito Municipal.
Abrindo a sessão, sr. Presidente pede ao sr. Prefeito, que exponha os objetivos do
comparecimento dos membros da C.M.P. à Câmara Muicipal. 
[fl.64v]
Atendendo ao pedido do sr. Presidente, o sr. Prefeito, Presidente da C.M.P.,expõe,
digo, faz uma ampla exposição dos motivos por que compareceram, os integrantes da
C.M.P., dizendo que a finalidade da reunião é apreciar, discutir e resolver o assunto,
digo, o problema da suba do preço do leite.
É amplamente discutido, pelos componentes da Comissão Permanente da Câmara e
pelos  da  Comissão  Municipal de  Preços,  o  pedido de  suba do  preço  do  Leite,
formulado pelos Tambeiros locais.
As duas, comissões, em resolução mixta, tabelaram, o litro de leite a Cr$ 2,00, até
quinze (15) de Novembro do corrente ano, digo, de Outubro do corrente ano.
Quanto ao  expediente que ficou  para  ser  resolvido na  presente  sessão, fica,  o
referente a prefeitura Municipal, para ser resolvido na próxima sessão; ao oficio do
D.P.M., para ser respondido; aos da Câmara Municipal de Montenegro, foram, seus
termos,  tomados  em  consideração  sendo,  também, apresentados, pelo  Prefeito
Municipal, dois projetos de Lei, um prorrogando o prazo do cobrança de impostos sem
multas, até o dia 30 do corrente 
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mês, que foi aprovado por ésta Comissão; e outro sobre criação e dotação de verbas
para diversos fins,  que não foi  aprovado por ésta Comissão,  por  escapar à  sua
alçada, ficando deliberado convocar-se a Câmara, com todos os seus membros para
esse fim.
Às dezesseis horas e Trinta minutos, o sr. Presidente encerrou a sessão. Waldomiro
Mercio Pereira
servindo de secretario a subescrevi.
Waltes Augusto Schilling
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