
Ata n° 233
Aos quinze dias do mês de Fevereiro do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às 9
horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, com a presença
dos seguintes senhores vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Alvaro Haubert
Rubens F. Souza
Alberto Görgen
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira e secretariada por mim,
Jovino  Feliciano  da  Silva,  reuniu-se extraordinariamente a  Camara Municipal de
Taquari.
O sr. Presidente abre a sessão, verificando número legal de represen-
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tantes.
O  sr.  Secretário,  na  hora  do  expediente,  proscede  a  leitura  das  seguintes
correspondências recebidas:  circular  da  Camara  de  Pinheiro  Machado, pedindo
informações; da Câmara de Cacequi, comunicando a constituição da sua nova Mesa;
oficio da Camara de Carasinho, apresentando indicação; da Camara de Santa Maria,
comunicando a  aprovação duma indicação; da  Camara de Guaíba, apresentando
indicação;  da  Camara de  São  Leopoldo encaminhando o  texto  duma indicação
aprovada; da Camara de Ijui,  encaminhando indicação; do sr.  Prefeito  Municipal,
encaminhando o Boletim Informativo referente ao mês de Novembro de 1948, sobre a
receita e despesa da Municipalidade; do Inspetor Regional de Estatística Municipal,
encaminhando uma circular; do Sub-Prefeito do distrito de Paverama, devolvendo o
Auto-projeto de Código de Posturas; do sr. Prefeito encaminhando tres projetos de lei;
da Camara de Pelotas, apresentando uma proposição.
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Resolvendo a Câmara, prosseguir nos trabalhos iniciados na presente sessão, o sr.
Presidente organizou, para a Tarde, a seguinte Ordem do Dia: Balancete de Receita e
Despesa do mês de Outubro de 1948, acompanhados dos respectivos comprovantes;
Três  projetos  de  lei  do  sr.  Prefeito;  circular  do  Inspetor Regional  de  Estatística
Municipal; e indicações de diversas Câmaras do Estado.
O sr. Presidente mandou arquivar diversas comunicações de Camaras Municipais.
Às doze horas, o sr.  Presidente encerrou a sessão. Eu Jovino Feliciano da Silva
primeiro secretário a subscrevi. Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen Rubens F. Souza
Alvaro Haubert
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