
Ata n° 199
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e quarenta e
oito, às catorze horas, na sala das sessões, no salão nobre 
[fl.99]
da Prefeitura Municipal, com a presença dos seguintes senhores vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Francisco Braulino de Souza
Rubens F. Souza
Alberto Görgen
José Fredolino Horn
sob  a  presidência do  Vereador  José  Fredolino Horn,  e  secvretariada por  mim,
Francisco Braulino Horn, digo,  Francisco Braulino  de Souza, reuniu-se a  Câmara
Municipal de Taquari.
Havendo número legal de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão.
Não havendo expediente  nem oradores na hora deste, o  sr.  Presidente põe em
discussão, digo, põe em discução o que integra a Ordem do Dia: Despesa do projeto
de orçamento e projeto de lei do sr. Prefeito.
Procura, a Casa, apressar o estudo do projeto de lei de orçamento, em vista de estar
quasi findo o praso para a apreciação deste. Os senhores vereadores tecem diversas
ponderações sobre os dispositivos do projeto orçamentário. Importantes partes desse
projeto são discutidos, finalizando o estudo do projeto de lei de orçamento para o
próximo ano de 1949. O sr. Presidente sugere que seja decretado esse projeto. É
aceita pela Casa a sugestão de sr. Presidente, sendo, consequentemente, decretado
o  projeto  de  lei  orçamentaria  estudado,  escolhendo,  para  a  redação  final,  os
vereadores 
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Francisco Braulino de Souza, José T. Viana Hirt e Rubens F. Souza, que, em sessão
extraordinária designada para hoje à noite, se encarregará de dar os últimos retoques,
fazendo a redação final, com acima ficou dito, remetendo-no, depois de feito esse
trabalho, ao executivo, para a respectiva sanção ou visto, conforme faculta a Lei.
Estudado, foi aprovado o projeto de lei do sr. Prefeito, anula créditos cancelados em
duplicatas e fez redução de outro crédito em quantia equivalente.
Às dezesseis horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de
Souza, Segundo Secretário a subscrevi.
Em tempo: onde se lê “sob a presidência do Vereador José Fredolino Horn”, leia-se
“sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira”.
Waldomiro Mércio Pereira
José Tristão Viana Hirt Rubens F. Souza
Francisco Braulino de Souza
Walter Augusto Schilling Alberto Görgen
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