
Ata n° 194
Aos dezoito dias do mês de Novembro do ano de mil, digo, 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:
Jovino Feliciano da Silva
Francisco Braulino de Souza
Rubens F. de Souza
Alberto Görgen
Walter Augusto Schilling
João Frederico Feyh Filho
sob a presidência do Vereador Jovino Feliciano da Silva, e secretariada por mim,
Francisco Braulino de Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Havendo número legal de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão.
Não havendo expediente, passa-se à Ordem do Dia: 2° discução do projeto de lei de
orçamento e solução do caso referente à regularização das funções do cargo de
Diretor da Secretaria da Câmara.
Passando-se à 3° discussão do projeto de orçamento, detem-se a Casa na verba
referente ou destinada às comemorações do aniversário de Taquari, achando ser a
mesma verba insuficiente.
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Entrando em discução o caso referente à regularização das funções de Diretor da
Secretaria  da  Câmara,  foi  submetido  o  requerimento  que  estabelece  dita
regularização, à  apreciação  do  plenário  e,  por  fim,  à  votação,  sendo o  mesmo
requerimento aprovado, com exclusão da parte que fixa os vencimentos. Quanto aos
vencimentos do Diretor da Secretaria da Camara houve duas propostas: uma de Cr$
1.400,00 mensais e  outra de Cr$ 1.100,00, que é de autoria  do vereador Jovino
Feliciano da Silva, sendo ambas submetidas à votação. O resultado dessa votação
foi: 3 votos pelo estabelecimento dos Cr$ 1.100,00 e 2 pelo dos 1.400,00. Assim os
vencimentos do Diretor da Secretaria da Câmara ficaram sendo Cr$ 1.100,00 mensais
durante o  ano em curso, sendo que a  partir  de 1949 serão, se  houver recursos
finaceiros, esses vencimentos de Cr$ 1.100,00 continuarão a vigorar também durante
o ano de (Cr$) 1949.
O sr.  Secretário lê um requerimento do Grêmio Esportivo Taquariense, o qual foi
submetido, pelo sr. Presidente, à apreciação do plenário. Esse requerimento péde um
auxílio de 10.000,00. Ficou o mesmo para ser discutido na sessão da próxima 3° feita.
O  sr.  Presidente  organizou, para  a  próxima sessão,  a  seguinte Ordem do  Dia:
Discução do requerimento do E.E.T. e continuação da pro, digo, discussão do projeto
de lei de 
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orçamento.
Às  dezoito  horas,  sr.  Presidente abriu,  digo,  encerrou  a  sessão.  Eu,  Francisco
Braulino de Souza segundo Secretário à sub-escrevi. Jovino Feliciano da Silva
Alberto Görgen João Frederico Feyh Filho
Walter Augusto Schilling Rubens F. Souza
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