
Ata n° 270
Aos oito dias do mês de Junho, do ano de mil novecentos e quarenta e nove, às 9
horas, na sala das sessões, compareceram os vereadores, digo, com a presença dos
vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Walter Augusto Schilling
Rubens Felipe Souza
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira e secretariada por mim,
Walter Augusto Schilling, 
[fl.184]
reunio-se em sessão ordinária 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 Órdem do Dia, que
consta do seguinte: circular n° 49 da Câmara de São Gabriel, indicação n° 11 da
Câmara de Venâncio Aires, oficio n° 141/49 da Câmara de Cacequi, requerimento do
Vereador Alvaro Haubert, oficio n° 17/49 do sr. Prefeito Municipal e os projetos de lei
que o acompanham e ofício do Dr. A. P. de Menezes Costa.
Entra em estudo a circular n° 49 da Câmara de São Gabriel, pedindo visto sobre ela o
Vereador Rubens F. Souza. Entra também em estudo o circular n° 11 da Cãmara de
Venâncio  Aires,  sendo  submetidas,  digo,  submetida  à  votação,  e  sendo  por
unanimidade aprovada.  É  submetido, a  seguir,  à  votação, o  ofício  n°  141/49 da
Câmara de Cacequi, mas foi suspensa a votação em virtude de pedido de visto do
Vereador Rubens F. Souza. Entra em apreciação o requerimento do Vereador Alvaro
Haubert,  pedindo  30  dias  de  licença;  foi  aprovado esse  requerimento,  ficando
resolvido se convocar o suplente. Entram em estudo os projetos de lei do sr. Prefeito
Municipal – 
[fl.185]
um  que  abre  um  crédito  especial  de  Cr$  33.596,10  e  que  reduz  datações
orçamentárias e outro que abre um crédito suplementar de Cr$ 28.714,30 e reduz
datações orçamentárias, etc. Entram esses dois projetos de lei em votação, sendo
eles aprovados por unanimidade. A seguir entra em apreciação o oficio do Dr. A. P. de
Menezes Costa, resolvendo, a Casa, responde-lo.
Às doze horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Eu Walter Augusto Schilling 2° secretario a escrevi.
Francisco Braulino Souza
Alberto Görgen
[fl.186]


