
Ata nº 470
Aos treze dias do mez de Dezembro de mil e novecentos e quarenta e nove, as dez
horas, no salão nobre da Prefeitura Municipal, onde funciona a Camara Municipal e
com  a  presença  dos  seguintes  vereadores:  Waldomiro  Mércio  Pereira,  Jovino
Feliciano  da  Silva,  José  Fredolino  Horn,  Alberto  Görgen,  Fredolino  Schneider,
Francisco Braulino de Souza, reuniu-se a Camara Municipal de Taquari. Como tivesse
numero legal de representantes e com a presença digo com a Presidência do senhor
vereador Waldomiro Mercio Pereira foi declarada aberta a sessão: Lida a ata anterior,
pelo Presidente foi dito que tendo escapado do orçamento pequenas emendas que a
maioria  da Câmara havia  deliberado  incluir  no  projeto  de  orçamento  para 1950;
Majoração de vencimentos do Extranumerario – mensalista – Zelador das ruas de
Bom Retiro do Sul, padrão oito. Ajuda de custo do subprefeito do primeiro distrito
quando em viagem ao interior a serviço do municipio. Para cobertura desta despesa a
Camara determina a redução de igual quantia sob o Código 8.02.3 – tratamento de
animaes constante do projeto de Orçamento referido, em cuja verba está incluída de
Cr$ 2.400,00 anuaes para 
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para tratamento de animaes a serviço da subprefeitura do primeiro distrito, cujo titular
não necessitará de tal verba, pois que suas funções foram feitas por outro meio de
conduão que não a cavalo. Ordem do dia para a Sessão seguinte: Um requerimento
asinado  pelo  senhor  Angelo  Praia  [Luelegui],  que  estava  com vistas  ao  senhor
vereador João Frederico Feyh Filho, que o devolveu no praso legal, desacompanhado
de parecer  escrito,  porem acompanhado  de uma carta  que o  fez chegar  a  esta
Câmara. Um requerimento de Floriano Francisco da Costa,  derigido ao Executivo
Municipal  e  por  este  encaminhado a  Câmara;  Um requerimento  enderessado ao
Executivo  assinado  por  José  Junqueira  Calçada  encaminhado  a  Camara;  Um
requerimento derigido ao Prefeito Municipal e por este encaminhado a Camara, que
se acha assinado por Jacob Flach; Uma tése apresentada, a Camara Municipal de
Cacequi enderessada por cópia a esta Camara. As doze horas o senhor presidente
encerrou  a  sessão.  Eu Francisco  Braulino  de  Souza  segundo  secretário  lavrei  a
presente  ata.  Waldomiro  Mércio  Pereira    Alberto  Görgen   Fredolino  Schneider
Jovino Feliciano da Silva  José Fredolino Horn  
Francisco Braulino de Souza.
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