Ata n° 35
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e quarenta e quarenta e
oito, às catorze horas, reuniu-se a Camara Municipal de Taquari, com a presença dos
seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
[fl.42v]
Rubens F. Souza
Walter Augusto Schilling
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn
Alberto Görgen
João Frederico Feyh F°
sob a presidência do vereador Waldomiro Mercio pereira e secretariada por mim,
Rubens F. Souza.
Verificado numero suficiente de srs. vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Lida a ata da sessão anterior, foi a mesma aprovada sem restrições.
Passou o sr. Secretario a fazer a leitura do seguinte expediente: Of. n° 9/948, do sr.
Prefeito Municipal, que cria um proleto de lei que abre um crédito especial.
Não houve oradores na hora do expediente
Passou-se aos trabalhos da Ordem do Dia.
Entrou em discussão a fixação dos vencimentosdo sr. Prefeito Municpal, para o ano
de 1948. Ficou resolvido que a Câmara homologasse o que ficou aprovado na Lei
Orçamentária para o corrente ano: Cr$ 22.800,00 de subsidios e Cr$ 11.400,00 de
representação e Cr$ [Ilegível].000,00 de diárias de viagem.
Entrou em discussão o Capitulo III da Lei Orgânica, não sendo apresentada nenhuma
emenda.
A comissão encarregada de estu[fl.43]
dar o caso da carne verde, traz ao conhecimento da Casa que conferência com o sr.
Prefeito, foi encontrada a seguinte resolução de emergência:
A carne de 1° será vendida a Cr$ 6,00 e a de 2° a Cr$ 5,20.
Esta solução vigorará até segunda ordem.
O sr. Presidente convocou para hoje à noite uma sessão extraordinária, organizando,
para a proxima sessão ordinária, a seguinte Ordem do Dia:
1° - Discussão do Capitulo III da Lei Orgânica.
2° - Discussão do projeto de lei do sr. Prefeito, que abre um crédito especial
Às dezessete horas o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu, Rubens F. Souza, a
escrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Walter Augusto Schilling
José Fredolino Horn
Alberto Görgen
[fl.43v]

