
Ata n° 189
Aos desesseis dias do mês de Novembro do ano de mil novecentos e quarenta e oito,
às catorze horas, na sala das sessões, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, com a
presença dos seguintes senhores vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira:
Jovino Feliciano da Silva
Francisco Braulino de Souza
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Alberto Görgen
João Frederico Feyh Filho
Rubens F. Souza e Walter Augusto Schilling
sob presidência do vereador Waldomiro Mércio Pereira,  e  secretariada por  mim,
Jovino Feliciano da Silva, reuniu-se, a Câmara Municipal de Taquari.
Havendo número legal de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão.
Não havendo expediente, passa-se a Ordem do Dia: Continuação dos trabalhos da
Comissão; Estudo do contido no ofício n° 82 do sr. Prefeito e dos projetos de lei que
acompanham.
Estudados, foram, os projetos de lei que abrem créditos suplementares aprovados por
unanimidade.
É encaminhado, pelo Vereador Rubens F. Souza, à Casa, um requerimento, assinado
pelo  mesmo,  no  sentido  de  que  a  mesa  preste  informações  sobre  [Ilegível]
relacionados com o ato de [Ilegível] do Vereador Julio Francisco da Silva. Ficou este
requerimento para ser estudado ou atendido na próxima sessão.
A Comissão continua seus trabalhos de elaboração do relatório sobre o projeto de lei
de orçamento.
É  submetido à  apreciação da  Casa  o  caso  referente  a  doação, pela  Prefeitura
Municipal, área ocupada pela Estação experimental de Pessicultura, ao Governo 
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do Estado, e a Comissão nomeada para examinar todo processado, depois de fazer,
dar  verbalmente o  seu  parecer,  concordando  com  o  proposto  pelo  sr.  Prefeito
Municipal. O  sr.  Presidente lançou então em plenário que, em discussão ampla,
resolveu ratificar as leis n°s [117] e 120 do então Conselho Municipal desta cidade
legalmente constituido em pessoa juridica do Municipio, e assim sendo autoriza o sr.
Prefeito Municipal a assinar ao Estado, a escritura de 3 quadras de “sesmaria” de
terras de propriedade do Município nos termos constates daquelas leis.
O sr. Presidente organizou, para a proxima sessão, a seguinte Ordem do Dia: Ofício
n° 82 do sr. Prefeito, encaminhando os balancetes do mês de Setembro do corrente
ano;  ofício  n°  84  do  sr.  Prefeito;  e  continuação  dos  trabalhos  da  Comissão
encarregada do exame do projeto de orçamento.
Ás dezoito horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Jovino Feliciano da Silva,
Primeiro Secretário a Sub-escrevi.
Waldomiro Mércio Pereira
Alberto Görgen Francisco Braulino de Souza
João Frederico Feyh Filho
Walter Augusto Schilling
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