
Ata n° 39
Aos dezessete dias do Mês de fevereiro 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 srs. vereadores:
Waldomiro M. Pereira
Alvaro Haubert
Jovino Feliciano da Silva
Rubens F. Souza
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen,
sob  a  presidência do  vereador  Waldomiro  M.  Pereira,  e  secretariada  por  mim,
Francisco Braulino de Souza, reuniu-se a Camara Municipal, digo secretariada por
mim, Jovino Feliciano da Silva, reuniu-se a Camara Municipal de Taquari.
Verificado numero legal de srs. vereadores o sr. Presidente encerrou a sessão, digo,
o sr. Presidente abriu a sessão.
Lida, foi aprovada a ata da sessão anterior.
Passou-se a leitura do expediente, 
[fl.47]
que carecia de importancia, constando apenas de um oficio da Camara Municipal de
Jaguari agradecendo comunicação da instalação desta Câmara.
Foi apresentado à Presidencia um requerimento, assinado por todos os vereadores
presentes pelo qual a Camara abria mão, durante o presente exercicio, da parte fixa
dos seus subsídios, recebendo apenas o “[Ilegível]” de Cr$ 850,00
O sr. Presidente, considerando a unanimidade do requerido, deferiu o requerimento.
Pede a palavra o vereador Alvaro Haubert para apresentar à Câmara um voto de
congratulação pela maneira feliz com que foi encerrado o caso dos subsídios, dizendo
esperar que a Casa mantinha sempre essa atitude de despreendimento e harmonia
de vistas.
Passando-se à Ordem do Dia entrou em votação o Capitulo III da Lei Organica, que
foi aprovado com duas emendas, uma proposta pelo vereador Rubens F. Souza, outra
pelo vereador Alvaro Haubert, referentes respectivamente, aos prazos para o veto e o
reconhecimento deste pela Câmara.
Entrou em discussão a lei 119 da Assembléia Estadual, que regula a concessão da
gratificação adicional ao funcionalismo municipal, tendo sido homologada pela Câ-
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mara.
Entrou em discussão o projeto de lei do sr. Prefeito, que isenta de impostos o [Ilegível]
[Ilegível] de aprendizagem Comercial, que foi aprovado por unanimidade.
O sr. Presidente organizou, para a Ordem do Dia da proxima sessão o seguinte:
Discussão do Capitulo IV da Lei Organica.
O sr. Presidente convocou para hoje à noite, uma sessão extraordinária.
Às dezessete horas o sr. Presidente encerrou a sessão.
Eu jovino Feliciano da Silva. Primeiro Secretario a escrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen
Francisco Braulino de Souza
Alvaro Haubert
[fl.48]


