Ata n° 30
Aos tres dias do mês de janeiro (Fevereiro) do ano de mil novecentos e quarenta e
oito, às catorze horas, na Sala das Sessões, no Salão nobre da Prefeitura Municipal,
com a presença dos seguintes srs. Vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Rubens F. Souza
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen
Walter Augusto Schilling
sob a presidência do vereador Waldomiro Mercio Pereira e secretariada por mim
Rubens F. Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Verificado numero suficiente de srs. Vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Lida a ata da sessão anterior, pediu a palavra o vereador Francisco
[fl.35]
Braulino de Souza, a seguinte ratificação:
Ficasse consignado em ata da sessão anterior não consignou a Resolução da
Câmara no sentido de homologar a ata da Câmara Estadual, que aprova a Lei
Orçamentária para o exercicio de quarenta e oito, com restrições quanto a [Ilegível]
modoficações.
O sr. Presidente deferiu a retificação pedida.
A seguir o sr. Secretario fez a leitura do expediente que, constava do seguinte:
1° - Oficios de diversas Camaras, agradecendo comunicação da instalação desta
Casa e comunicando sua instalação.
2° - Of. do suplente convocado Fredolino Schneider, comunicando impossibilidade de
comparecer antes do dia dez do corrente.
3° - Of. da Camara Municipal de Montenegro, remetendo indicação do vereador Lauro
Antonio Müller, solicitando esta Câmara se dirija ao legislativo e Executivo Estaduais,
exercendo a urgência de transformação do S.P.E., de acôrdo com o art. 17° da ata
das dsiposições transitórias, da Constituição do Estado.
Pede a palavra o vereador Rubens F. Souza, para apresentar á mesa uma questão de
ordem referente a ata da Câmara durante sua presidência.
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Explica o orador ter reconhecido seu êrro em [Ilegível] com a [Ilegível] um prazo que
não encontra apoio no Regimento.
Termina, apresentando requerimento, assinado também pelo vereador Walter
Augusto Schilling, no sentido de que seja revogado o prazo de dez dias, concedido
pela Câmara, para a apresentação de nova proposta de lei, referentes aos subsidios
dos vereadores, e concedidos tres dias, a contar da mesma dada, para, [Ilegível] em
ordem do dia serem discutidos e votados os projetos já existentes, em nada
prejudicados pela Resolução n° 14, anulada que foi a Resolução n° 21.
O sr. Presidente deferiu o requerimento.
Pelo vereador Walter Augusto Schilling foi requerido uma prorrogação de [Ilegível]
dias ao prazo concedido à comissão encarregada do levantamento dos [Ilegível] da
Prefeitura na cidade e distrito desta, em vista da dificuldade de conseguir os dados
necessarios.
Entrou em discussão o Relatório apresentado ao sr. Prefeito Municipal, pelo sr. Chefe
da Contabilidade, com referência à situação financeira do Municipio.
O vereador Francisco Braulino de Souza, secundado pelo vereador Walter Augusto
Schilling, faz restrições quan[fl.36]
to à aprovação do Relatório em estudos, tendo ambos considerações a respeito.
Esclarece o sr. Presidente que o caso não é consenso de aprovação e [Ilegível]

[Ilegível] da Câmara tomar conhecimento.
Ficou resolvido que a Câmara não deve aprovar contas sem um estudo mais
aprofundado e que, pois, no presente caso, apenas tomara conhecimento do Relatório
a ser distribuido à população.
O sr. Presidente convocou para hoje à noite, uma sessão extraordinaria, para receber
o parecer da comissão encarregada da elaboração do projeto de Lei Orgânica.
O sr. Presidente oraganizou, para a proxima sessão ordinária, a seguinte Ordem do
Dia:
1° - Discussão final e votação dos projetos de lei referentes aos subsídios dos
vereadores.
2° - Discussão do Capitulo I do Projeto de Lei Orgânica.
3° - Continuação dos trabalhos das comissões internas.
As dezessete horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Rubens F. Souza a
escrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen
Francisco Braulino de Souza
Walter Augusto Schilling
<Resolvo a data da presente ata, que deve ser lida “tres de fevereiro de mil
novecentos e quarenta e oito. Eu, Rubens F. Souza, a escrevi.>
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