Ata n° 15
Aos catorze dias do mês de janeiro, do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às 8
horas, na Sala das Sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, com a presença
dos seguintes vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Rubens Felipe Souza
Francisco Braulino de Souza
João Frederico Feyh Filho
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 srs. vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Lida e aprovada a ata da sessão anterior, passou o sr. Secretario à leitura do seguinte
expediente:
1° - Ofícios de diversas Câmaras Municipais, comunicando instalação e agradecendo
comunicação desta Câmara.
2° - Of. n° 2044, da Secretaria
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da Assembleia Legislativa, remetendo o expediente n° 262/2.84.47.
Pede a palavra o vereador Rubens F. Souza que, em vista do oficio recebido (?)ma.
Madre diretora do Hospital São José, declara estar satisfeito com as declarações nele
contidas, considerando encerrado o incidente. Referindo-se ao oficio do Dr. (?)
Ferreira, encaminhado junto com o da (?) Madre Diretora, que taxa o oficio do sr.
Prefeito de “pouco delicado”, desconsidera a Câmara e acusa um vereador de ter
usado “uma mentira grosseira de quem (?) (?) pescar em aguas turvas”, pede o
orador dele não seja tomado conhecimento pela Casa, uma vez que o caso fugia à
competencia do signatário, e a linguagem usada, por grosseira, não era digna de
figurar nos anais da Câmara.
O sr. Presidente deferiu o pedido, no que concordaram todos os vereadores.
Aproveitando a hora do expediente, o vereador Jovino Feliciano da Silva apresenta à
Casa dois requerimentos. O primeiro, requerendo fossem aceitas sugestões do povo
para a elaboração da Lei Orgânica. O segundo, pedindo um voto de louvor à
professora Municipal Isabel Bittencourt, pelo seu 80° aniversario e aos 26 anos de
serviço prestados ao municipio. Era primeiro signatário dêste requerimento, o
vereador Alvaro Haubert, que não se achava presente.
Ambos os requerimentos foram
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aprovados, por unanimidade.
Iniciaram-se os trabalhos da ordem do dia, com o estudo dos balancetes do mês de
novembro e com o estudo do projeto de lei que fixa os subsídios, digo, do projeto de
lei que constitui o periodo adicional.
O sr. Presidente designou, para ordem do dia da proxima sessão:
1° - Continuação dos estudos dos balancetes.
2° - Discussão do projeto de lei que constitui o periodo adicional
3° - Discussão do projeto de lei que fixa o subsídios dos vereadores
4° - Estudo do expediente n° 262/2.84.47, referente avenda de (?) “Robey”, pela
Prefeitura Municipal.
As doze horas, o sr Presidente encerrou a sessão.
Eu Jovino Feliciano da Silva, Primeiro Secretario a escrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Francisco Braulino de Souza

José Fredolino Horn
João Frederido Feyh Filho
Rubens F. Souza – 2° Secretário
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