
Ata n° 9
Aos onze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e quarenta e sete, às
nove horas, na sala das sessões, no salão  nobre da Prefeitura Municipal de Taquari,
com a presença dos seguintes vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Rubens Felipe Souza
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen
José Fredolino Horn, sob a presidencia do Sr. vereador Waldomiro Mercio Pereira, e
secretariada por mim, Jovino Feliciano da Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de
Taquari.
Verificado  numero suficiente  de  senhores  vereadores, o  sr.  Presidente,  abriu  a
sessão.
Lida e aprovada a ata da sessão anterior, o  sr.  Secretário procedeu a leitura do
seguinte expediente:
Telegrama de felicitações, assinado por “Olmiro e Luiza”;
Oficio do jornal “O Taquaryense” em-
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viando representante;
Oficio da Câmara Municipal de General Camara, comuicando sua instalação.
Telegrama de felicitações do Sr. Atanasio [Ilegível];
Atestado do médico dr. Lauro Reynaldo Muller, justificando a ausência do vereador
Alvaro Haubert.
Aproveitando a hora do expediente, os srs. vereadores Francisco Braulino de Souza e
Rubens Felipe Souza apresentaram à mesa dois requerimentos:
1°) requerendo um voto de louvor aos [Ilegível] do nosso jornal “O Tarayense”;
2°)  requerendo  a  entronização solene,  na  primeira  sessão  do  ano  entrante,  da
imagem do Cristo Crucificado.
Outros [Ilegível] requerimentos foram aprovados por unanimidade.
Continuaram os  trabalhos  da  comissão  encarregada de  estudar  a  arrecadação
distrital.
A comissão encarregada de elaborar  o ante-projeto de Lei Orgânica não se pôde
reunir por faltar seu Presidente.
O Sr. Prefeito encaminhou à Casa um projeto de Lei que abre um credito suplementar,
reduz e cancela datações orçamentárias:
O Sr. Presidente organizou a seguinte Ordem do Dia, para a próxima sessão:
1° Exame do projeto de Lei do Sr. Prefeito Municipal, que abre um crédito suple-
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mentar, reduz e cancela datações orçamentárias;
2° Continuação dos trabalhos das comissões internas;
As doze horas o sr. Presidente encerrou a sessão.
Eu Jovino Feliciano da Silva, Primeiro Secretario a escrevi.
Waldomiro Mércio Pereira
Alberto Görgen
Francisco Braulino de Souza
Jose Fredolino Horn
Rubens Felipe Souza
Jovino Feliciano da Silva
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