
Ata n° 249
Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano de mil novecentos e quarenta e nove, às
catorze horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, com a
presença dos vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Alvaro Haubert
Jovino Feliciano da Silva
Alberto Görgen
Rubens F. Souza
Walter A. Schilling
João Frederico Feyh Filho
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira, e secretariada por mim,
Jovino  Feliciano  da  Silva,  reunio-se  extraordinariamente a  Câmara Municipal de
Taquari.
[fl.157]
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: indicações das Câmaras de Pinheiro Machado, Porto Alegre e
Flores da Cunha, Balancetes da Municipalidade referentes aos meses de Novembro e
Dezembro de 1948, quatro projetos de lei  do  sr.  Prefeito,  Requerimentos  do  sr.
Manoél José Carvalho Couto e senhora Geny Bastos Vargas, e Boletins de Receita e
Despesa da Prefeitura, do mês de Janeiro e Fevereiro, respectivamente.
Depois de amplamente estudados, foram as indicações das Câmaras de Pinheiro
Machado, Porto Alegre e Flores da Cunha, submetido à votação, sendo seguinte
resultado: aprovada a indicação da Câmara de Porto Alegre, por 5 votos contra 2;
rejeitada a indicação da Câmara de Pinheiro Machado, por 5 votos contra 2; aprovada
a indicação da Câmara de Flores da Cunha.
A seguir são examinados os Balancetes, sendo os mesmos aprovados.
Foram  devidamente  estudados  os  projetos  de  lei  do  sr.  Prefeito,  sendo  eles
aprovados, depois de entrarem em votação. Um abre um crédito especial de Cr$
63.431,70, reduz 
[fl.158]
dotações orçamentárias, etc.; um que abre um crédito suplementar de Cr$ 5[ilegível].0
[ilegível]o,00 e cancela datações orçamentárias; um que abre um crédito especial de
53. 528,00 e aplica parte do saldo dsiponível do exercício de 1948; e outro, digo, Lógo
após são submetidos à votação os requerimentos do sr. Manoél José Carvalho Couto
e da sra.Geni Bastos Vargas, sendo, digo, ficando resolvido, no entretanto, quanto ao
do primeiro requerente, ser incluído na Ordem do Dia da próxima sessão, e, ao da
requerente, ser devolvido no executivo, acompanhado dum ofício exclarecendo que a
Casa o devolveu afim de que a Prefeitura tome sobre ele as devidas providências e
conceda o requerido, se for realmente de justiça.
O  sr.  Presidente  organizou para  a  próxima sessão  a  seguinte  Ordem do  Dia:
indicação dos vereadores Rubens F. Souza e Walter A. Schilling, requerimento do sr.
Ivo Walter Kern e requerimento do V. Alvaro Haubert.
Foi aprovada uma indicação do Vereador Alvaro Haubert no sentido de que a Casa
formule um voto de profundo pesar pelo falecimento de Licínio de Azevedo e Reinaldo
Noschang, fazendo-se as devidas comunicações às famí-
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lias enlutadas.
Às dezessete horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Eu  Jovino  Feliciano  da  Silva  primeiro  secretário  a  subscrevi.  Waldomiro Mercio
Pereira



Alberto Görgen
Rubens F. Souza
Francisco Braulino de Souza
Walter Augusto Schilling
Alvaro Haubert.
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