
Ata nº 411
Aos dezesseis dias do mês de agosto
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do ano de mil novecentos e quarenta e nove, às catorze horas, na sala das sessões,
no salão nobre  da Prefeitura, com a presença dos vereadores Waldomiro Mércio
Pereira, Josino Feliciano da Silva Francisco Braulino de Souza, Rubens F. Souza,
Alberto  Görgen  e  José  Fredolino  Horn,   sob  a  presidência  do  Vereador  Josino
Feliciano da Silva e secretariada por mim, Francisco Braulino de Souza, reunu-se a
Câmara Municipal de Taquari. Havendo número legal, é aberta a sessão. O vereador
Waldomiro Mércio Pereira não compareceu à Câmara. O sr. secretário  procede a
leitura do seguinte expediente: Telegrama do Dr. Adroaldo Mesquita da Costa e ofício
circular a Câmara de Estrela, que ficaram para a Ordem do Dia da próxima sessão.
Não havendo oradores, passa-se à Ordem do Dia, que consta do seguinte: Projeto de
lei apresentado pelos vereadores Rubens F. Souza e Walter A.Schilling, indicação da
Câmara de Venâncio Aires, continuação da discução da mensagem do Prefeito e trez
projetos de lei  do sr.  Prefeito.  Entre em discução o projeto  de lei  dos vereadores
Rubens F. Souza e Walter A.Schilling que dispõe sobre o pagamento das ajudas de
custos e “[ilegível]” aos vereadores, ficando
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o mesmo para a Ordem do Dia da próxima sessão. Entra em apreciação a indicação
da Câmara de Venâncio Aires, que, digo, pedindo visto sobre ela o Vereador Rubens
F. Souza. Em continuação da discução da Mensagem do Prefeito, resolve a Câmara
nomear uma comissão, integrada por trez vereadores, para proceder a Tomada de
contas do exercício de 1948, ficando tal [ilegível] e, digo, tal nomeação para a próxima
sessão. Entram em estudo os trez projetos de lei do sr. Prefeito  - um que que abre
um crédito  especial  de  Cr$  46.124,80  e  reduz dotações  orçamentárias,  um que
autoriza a venda, em concorrência públicas, dum terreno pertencente ao patrimônio
municipal  e  outro  que  abre  um  crédito  suplementar  de  Cr$  25.415,00  e  reduz
dotações orçamentárias.Pedia nisto,  sobre o último, o vereador Rubens F. Souza,
ficando o primeiro aprovado e o segundo ficando para ser resolvido quando forem
resolvidos  os  pedidos  em  requerimentos  sobre  terrenos  municipais,  que  já  se
encontravam, a tempos, na Câmara.
Às dezessete horas, o sr Presidente encerrou a sessão. Em tempo: Ficou resolvido se
oficiar à Câmara de Estrela pedindo, digo, apresentando des-
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culpas por não ter, a Câmara, se representado na sessão preparatória do Congresso
Regional  das  Câmaras  Municipais.  Eu  Francisco  Braulino  de  Souza  servindo  de
secretário a subscrevie  assino. Josino Feliciano da Silva
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn [Ilegível]
Alberto Görgen Rubens F. Souza
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