
Ata nº 549
Aos dois dias do mez de Maio do ano de mil novecentos e cincoenta e um, as qutorse
horas, no salão nobre da Prefeitura onde funciona a Camara Municipal de Taquari,
com  a  presença  dos  vereadores  seguintes:  Valdomiro  Mercio  Pereira,  Jovino
Feliciano  da  Silva,  Alberto  Görgen,  José  Fredolino  Horn,  Fredolino  Schneider,
Francisco Braulino de Souza.  Havendo numero legal de representantes e sobre a
presidencia do senhor vereador Waldomiro Mercio Pereira, foi conciderada aberta a
sessão. Lida e aprovada a ata anterior possou-se a despachar a ordem do dia da ata
anterior.  Os  oficios  da  Camara  de  Carsinho,  e  da  camara  de  Rosário  do  Sul
agradecendo a comunicação da eleição da mesa deste Legislativo. Foram mandados
archivar.  Ao convite do senhor Prefeito  de Venancio Ayres para as cerimonias da
inauguração  do  Hospital  Geral  de  Mariante,  a  Camara  resolveu  nomear  uma
comissão  que  a  represente  naquelas  festividades,  cuja  nomeação  [ilegivel]  nos
seguintes vereadores: Jovino Feliciano da Silva, Alberto Görgen, Valdomiro Mercio
Pereira, mandando ainda comunicar com antecedencia ao senhor
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Prefeito  de  Venancio  Ayres  essa  resolução.  Quanto  a  proposição  do  vereador
Hermenegildo Porto dos Santos da Camara Municipal  de Pelotas,  este Legislativo
resolveu aprova-la em todos os seus termos e mandou que se comunicasse a sua
Camara de origem, esta resolução. Quanto ao oficio também de Pelotas que tras cpia
da  proposição  de  autoria  do  vereador  Jayson  Gonçalves  Vetsel  que  trata  da
regulamentação da participação do trabalhador  nos lucros da empresa a  Camara
resolveu aguardar a palavra do senhor Ministro do Trabalho, que segundo a imprensa
está  procurando fazer  luz  sobre esse ponto  da Constituição.  Os dois  boletins da
Repartição  foral de Estatísticaa  Camara mandou archiva-los.  Pelo Executivo  foi  a
ultima hora apresentado dois projetos de leis um, versando sobre a criação do cargo
de Diretor de Obras padrão 26, que derigirá o Departa\mento Municipal de Estradas
de Rodagem, cujo titular receberá os vencimento anuaes de Cr$ 24.000,00 a vigorar
de  Maio  do  corrente  ano,  o  mesmo  projeto  de  lei  reduz  e  cancela  dotações
orçamentárias que foi em seguida pela Casa[?] discutida pelo plenario, que, resolveu
dar por aprovado com voto unanime dos vereadores presentes. Um outro projeto de
lei que trata das gratificações ao funcionalismo publico interno da Prefeitura pelas
horas de
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extraordinárias  cujo  projeto  havia  ficado  em suspenso  até  que  se  deliberasse  o
incidente  constante  do projeto  de orçmento do corrente  ano, mas,  em virtude da
absoluta  necessidade  de  regularisar  a  escrita  da  Prefeitura  Municipal  torna-se
extritamente necessário a regulamentação das horas de trabalho extraordinária do
funcionalismo e por isso a Camara resolveu aprovar o projeto de lei apresentado a
este Legislativo nesse sentido até que o Município crie os seu respectivos estatutos
comunicando-se  ao  Executivo  taes  resoluções.  As  desesete  horas  o  senhor
Presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza primeiro secretario
lavrei esta ata.
Waldomiro Mercio Pereira  Alberto Görgen  Fredolino Schneider José Fredolino Horn
Jovino Feliciano da Silva Francisco Braulino de Souza 
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