
Ata nº 500
Aos seis dias do mez de junho de mil novecentos e cincoenta, as quinze horas, no
salão nobre da Prefeitura Municipal de Taquari, onde funciona a Camara Municipal de
Taquari  e  com a  presença dos seguintes  vereadores:  Valdomiro Mercio  Pereira,
Jovino Feliciano da Silva, Alvaro Haubert, Alberto Görgen, Valter Augusto Schiliing,
Fernando Braulino de Souza, reuniu-se a Camara Municipal de Taquari.  Havendo
numero legal de representantes e sob a Presidência do senhor Vereador Valdomiro
Mercio Pereira foi conciderada aberta a sessão. Entrou em discussão o projeto de lei
do Executivo que abre um crédito de Cr$ 13.000,00 e reduz dotações orçamentárias,
que depois de  estudado conveniente pela Camara foi aprovado; Quanto a circular nº
2 da Camara, de Ijuy, que trata da extinção do Instituto Nacional do Mate, 
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a Camara resolveu por unanimidade, dar-lhe apoio integral e mandou que a secretaria
se derigisse a Câmara Federal, a Assembléia Estadual, e ao Exmo Snr Governador
do  Estado  Comunicando o  apoio  dado  aquela indicação  e  ratificando.  Quanto  a
indicação da Camara de Carazinho que trata da assistência ao produtor agricula a
Cãmara resolveu adiar sua discussão a respeito, por ter de tratar do mesmo assunto
em trabalho por ela iniciado. Quanto a indicação da Camara de Rio Grande que trata
da efetivação do funcionalismo interino da Justiça e determina a extinção de todos os
concursos para preenchimento  de vagas,  a  Camara depois de estudá-la resolveu
manifestar-se de acordo com a primeira parte e contraria  a segunda, isto  é,  para
preenchimento de vagas sem concurso. A circular di Educandario São Luiz, a Camara
resolveu atender se fôr possível, por ocasião da confecção do orçamento vindouro.
Quanto ao oficio 4.165 da Sociedade Fisiologia do Rio Grande do Sul, a Camara lhe
dará todo o apoio e se congratula com a direção por tão auspicioso concentimento.
Quanto ao oficio 8/50. e indicação que o acompanha esta Camara já resolveu tal
asunto anteriormente
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concedendo a verba pedida, e mandou que se comunicasse a Camara Municipal de
Rosario do Sul, dando ciencia da criação da dotação. Quanto ao balancete do mez de
abril apresentado pelo Executivo acompanhado de seus comprovantes, foi aprovado.
Pelo  vereador  senhor  Valter  Augusto  Schilling,  foi  sugerido  que se  fisésse  uma
consulta ao Delegacia do Ministério do Trabalho no sentido de esclarecer se os dias
feriados  municipaes  estão  sujeitos  ao  pagamento  dos  diaristas  operarios  e
trabalhadores,  ou se são elles apenas facultativos a esse diaristas no sentido de
serem elles pagos, quando prestarem seus serviços. As dezessete horas o senhor
Presidente encerrou a sessão. Eu  Francisco Braulino de Souza primeiro secretario
lavrei esta ata. Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen  Jovino Feliciano da Silva
Alvaro Haubert  Walter Augusto Schillling
Francisco Braulino de Souza
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