
Ata n° 175
Aos quatro dias do mêz de Novembro do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às
nove horas, na sala das sessões, no Salão Nobre da Prefeitura, com a presença dos
seguintes sres. vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Walter Augusto Schilling. 
Rubens F. de Souza
Alberto Görgen
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 sres. vereadores, o sr. Presidente declarou aberta a sessão.
Passou, o sr. Secretario, a proceder a leitura do seguinte expediente: Projeto de lei
orçamentária para 1949: indicações das Câmaras de Pelotas e Canôas; ofício do Sr.
Prefeito, encaminhando o Boletim da 
[fl.59]
Receita e da Despesa do mês de Setembro; circular da Camara de Sobradinho; oficio
do D.P.M., encaminhando os exclarecimentos prestados pelo Conselho Técnico de
Economia e Finanças do Ministério da Fazenda o sobre o exercício do cargo de
Contador; indicação da Câmara de Santo Angelo e indicação da Câmara de Porto
Alegre.
Após examinado, foi o projeto da lei de orçamento, juntamente com a documentação
que o acompanha, incluído na ordem do dia da próxima sessão, ou, melhor dito, ficou
para ser estudado na próxima sessão.
O sr. Presidente faz um exclarecimento à Casa sobre o pedido de infor, digo, de
autorização  da  Câmara,  formulado pelo  sr.  Prefeito,  para  adquirir  os  materiais
necessários, ao início do forneciemnto de energia elétrica à cidade, pela empresa de
extração  de  tanino.  Resolveu,  a  Câmara,  atender  o  pedido  do  sr.  Prefeito,
autorizando-o a adquirir os mencionados materais.
O sr. Presidente organizou, para a Ordem do Dia da próxima sessão o seguinte: O
projeto do Orçamento para 1949, com os respectivos documentos; oficio do D.P.M.,
encaminhando os exclarecimentos do C.[T].E.F. sobre o cargo de contador; indicação
da Câmara de Pelotas; Boletim da Receita e Despesa do mês de Setembro; circular
da Câmara de Sobradinho; indicação da Câmara de Canôas; e indicação da Câmara
de Santo Angelo.
Foi aprovado pela Câmara, por unanimidade, 
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o  projeto  de  lei  que autoriza o  Executivo a  vender, em concorrência pública, o
locomóvel da Usina Municipal, autoriza a compra de materiais e abre, um crédito
especial.
Às doze horas, o sr.  Presidente encerrou a sessão. Eu, Jovino Feliciano da Silva
Primeiro Secretário a subscrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen Walter Augusto Schilling
Rubens F. Souza
[fl.61]


