
Ata nº 455
Aos oito dias do mez de Novembro de mil novecentos e quarenta e nove, as nove
horas,  sob  a  presidencia  do  vereador  Waldomiro  Mercio  Pereira,  e  por  mim
secretariada,  reuniu-se  a  Camara  Municipal  de  Taquari,  com  a  presença,  dos
vereadores: Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
José Fredolino Horn
Francisco Braulino de Souza
Havendo número legal (abriu-se) digo de representantes abriu-se a sessão, tendo
sido posto em plenario para discussão o expediente que se achava em ordem
[fl. 335]
do dia da ultima sessão. Entra em primeiro o balancete do mez de julho do corrente
ano apresentado pelo Executivo, que foi aprovado; entrou também para ser discutido
em plenario um oficio acompanhado de um parecer, da Camara de Vereadores de
Lageado,  que teve  como resolução ficar  [ilegível]  para nova  oportunidade  a  sua
aceitação, porque o município não comporta no momento despesas extraordinárias;
entrou ainda em plenario, sendo discutido, um ofício da Câmara de Pelotas, sob nº
579 de 30 de setembro do corrente ano, que trata de aumento de vencimentos ao
funcionalismo público do Estado, do qual não se tomou conhecimento por já ter sido o
assunto [ventilado] na Assembléia do Estado;  Continuando ainda em discussão, o
plenário resolveu, sobre o oficio da Comissão do Congresso das Camaras Municipais,
a realizar-se em Porto Alegre, aprovar o adiamento do mesmo congresso para o dia 3
de Dezembro vindouro. Continuando ainda em discussão o projeto  de orçamento
apresentado pelo Sr. Prefeito Municipal, já incluido em ordem do dia da Ata anterior,
ficou organizado a ordem do dia da presente reunião, da seguinte forma: Projeto do
Código de Posturas com todas as emendas apresentadas e parecer
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da Comissão de elaboração; balancete do mez de Agosto apresentado pelo Executivo
com  todos  os  seus  comprovantes;  balancete  do  mez  junho  apresentado  pelo
Executivo, com todos os seus comprovantes, boletim do mez de Setembro também
apresentado pelo Executivo.  As doze horas encerrou-se a sessão. Como vereador
designado para lavrar a presente ata em falta de secretario, eu Francisco Braulino de
Souza lavrei a presente, que assino. Waldomiro Mércio Pereira
Alberto Görgen
Jovino Feliciano da Silva
José Fredolino Horn
Francisco Braulino de Souza
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