
Ata n° 177
Aos nove dias do mês de Novembro do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às
nove horas, na sala das sessões, no Salão Nobre da Prefeitura Mu-
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nicipal, com a presença dos seguintes  vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciado, digo, Feliciano da Silva
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen
José Fredolino Horn
Rubens F. Souza
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira, e Secretariada por mim,
Jovino Feliciano da Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Verificado número suficiente de srs. vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Não havendo expediente, passa-se à Ordem do Dia, que consta do seguinte: Projeto
de  Lei  Orçamentária, e  os  respectivos documentos; Indicações das  Câmaras de
Pelotas, Santo Angelo e Sobradinho; etc.
Entrando em discução o projeto de lei orçamentária, faz, o sr. Presidente, ressaltar a
importância desse projeto, e bem assim, a urgência da aprovação do mesmo, pois
que o praso para essa aprovação encerra-se no próximo dia 30. O sr. Presidente
encerrou, digo, organizou uma comissão, composta dos vereadores Rubens F. Souza,
Francisco B. de Souza, Alberto Görgen, para examinar o projeto em discussão. Entra
em discussão também, a indicação da Câmara de Pelotas, sendo a mesma aprovada.
Discutida, foi a indicação da Câmara de Santo Angelo aprovada. Após ser estudada,
foi aprovada a indicação da 
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Câmara de Sobradinho. Foi também reestudado o projeto de lei que regula as funções
do Diretor da Secretaria da Câmara.
A Ordem do Dia para a próxima sessão consta do seguinte: Continuação do estudo
do projetos de lei orçamentária.
Em tempo: Depois de amplamente estudada a indicação da Câmara de Porto Alegre
foi, por unanimidade, aprovada, sendo, da mesma forma, aprovadas as indicações
das Câmaras de Canôas e Lagôa Vermelha; ao ser aprovada a carta do Sr. Secretário
do Municipio, pede, à Casa, o Vereador Rubens F. Souza, que seja formulada um
visto de louvor à atitude do sr. Secretário, expressa em sua carta, ficando ésta para
discutida com o orçamento.
Às doze horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu, Jovino Feliciano da Silva,
Primeiro Secretário, a subescrevi.
Waldomiro Mércio Pereira
Alberto Görgen
Francisco Braulino de Souza
Rubens F. Souza
José Fredolino Horn
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