
Ata n° 197
Aos vinte e quatro 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, com a
presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn
Rubens F. Souza
Alberto Görgen
Walter Augusto Schilling
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira, e secretariada por mim,
[fl.95]
 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 nem oradores na hora deste, passa-se à Ordem do Dia, que
consta do seguinte:continuação do estudo do projeto de orçamento.
Com rapidez e acurado estudo, a Camara procura ultimar o estudo da Despesa do
projeto de lei orçamentária, digo, ultimar os seus trabalhos, quanto ao projeto de lei de
orçamento.  Imparcialmente estudado e  com  algumas alterações,  foi,  a  Receita,
aprovada,  passando-se, a  seguir,  ao  estudo  da  Despesa.  Os  srs.  Vereadores
examinam a parte essa que integra o relatório da Comissão encarregada do exame
do projeto de lei do orçamento. Foi criada uma verba para atender à despesa com a
Secretaria da Câmara; essa verba é de 13.200,00. (Treze mil e duzentos cruzeiros).
Entrou em apreciação as alterações propostas pela Comissão, nos vencimentos do
funcionalismo municipal.  O  Vereador  Rubens  F.  Souza,  relator  do  relatorio  da
Comissão, fez longas explicações sobre as alterações propostas por êste.  Foram
aprovadas por unanimidades, digo, unanimidade, as propostas de alterações nos
vencimentos do funcionalismo, e bem assim, nos dos sub-prefeitos.
O  sr.  Presidente  organizou, para  a  próxima sessão,  a  seguinte Ordem do  Dia:
continuação do estudo do projeto de orçamento.
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Às dezessete horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Em tempo: O Vereador Walter Augusto Schilling diz que, segundo seu ponto de vista,
os  subsídios do  sr.  Prefeito  devem ser  majorados de  Cr$  22.800,00  para  Cr$
30.000,00,   (anuais)  sendo  aprovada  a  conseguinte  alteração  da  Despesa.  A
Comissão  alterou  sua  proposta  na  datação  para  o  poder  Legislativo  de  Cr$
100.000,00 para 85.000.00, que foi aprovado por unanimidade. Eu Francisco Braulino
de Souza. Segundo Secretário a sub-escrevi. Waldomiro Mércio Pereira
Alberto Görgen Rubens F. Souza
Walter Augusto Schilling
José Fredolino Horn
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