
Ata nº 534
Aos dezenove dias do mez de dezembro de mil novecentos e cincoenta as dez horas,
onde funciona a Camara Municipal de Taquari, no salão nobre da Prefeitura, e com a
presença dos seguintes vereadores Waldomiro Mercio Pereira, Jovino Feliciano da
Silva, José Fredlino Horn, Fredolino Schneider,  Alberto Görgen, Rubens Felipe de
Souza, Valter Augusto Schilling, Francisco Braulino de Souza. Havendo numero legal
de representantes e
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presidida pelo senhor vereador Waldomiro Mercio Pereira, foi conciderada aberta a
sessão.  Lida e aprovada a ata anteirior entrou em discussão o expediente da ordem
do dia da mesma. Tratando-se do pedido de autorização do Executivo Municipal, para
a  compra  de  um caminhão  da  firma  Comercial  Guido  Cé  &  Cia  com  sede em
Encantado,  a  Camara,  depois  de  acurado  estudo e  reconhecendo  a  necessidae
extrema do municipio, de mais um caminhao novo para seus serviços de estradas e
outros  que  também,  o  exijam resolveu  por  unanimidade  conceder  a  autorização
pedida nos termos de sua exposição de motivos e por isso fica o senhor Prefeito
Municipal autorisado a efetuar a transação referida. A Ordem do dia para a próxima
sessão ficou assim constituida: Cinco projetos de lei do Executivo Municipal o primeiro
no  valor  de  Cr$  4.100,00,  um pedido  de  acréscimo  de  verba  para  compra  de
materiaes para completar obras iniciadas no valor de Cr$ 3.000,00, ao, um outro que
abre um crédito de Cr$ 16.900,00, ao para diversas dotações, um outro ainda no valor
de  Cr$  14.450,00  este  acompanhado de  tabella  do  funcionalismo  mensalists  e
diaristas e mais o pessoal que prefasem o professorado aos quaes e a cada um de
per si será pago um abono de Natal. Ainda um outro que abre um cre-
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dito suplementar no valôr de Cr$ 56.552,00 e por ultimo um outro projeto que abre um
credito especial de Cr$ 5.000,00 para atender o natal das crianças pobre. Ainda mais
um projeto do Executivo que isenta de impostos as senhõras Joana Gonçalves e
Domingos Gonçalves.  AS doze horas o senhor presidente encerrou a sessão.  Eu
Francisco Braulino de Souza primeiro secretario lavrei esta ata.
Waldomiro Mercio Pereira  Walter Augusto Schilling
Alberto Görgen  Jovino Feliciano da Silva
José Fredolino Horn  Francisco Braulino Souza
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