
Ata nº 471
Aos trese  dias  do mez de Dezembro, de mil  novecentos  e  quarenta  e  nove, as
quatorze horas no salao nobre da Prefeitura Municipal de Taquari onde funciona a
Camara Municipal e com a presença dos seguintes vereadores: Waldomiro Mercio
Pereira, Jovino Feliciano da Silva, Walter Augusto Schilling, Alberto Görgen, Fredolino
Schneider, Francisco Braulino de Souza e Jose Fredolino Horn, reuniu-se a Camara
Municipal de Taquari. Verificado o numero legal de representantes e presidida pelo
senhor vereador Waldomiro Mercio Pereira foi conciderada aberta a sessão. Lida e
aprovada e ata anterior foi a mesma aprovada digo lida e aprovada a ata. Entraram
em  discussão os  documentos  constantes,  da  ordem  do  dia;  trez  requerimentos
asinados  respectivamente  por Jacob Flach,  Floriando Francisco da Costa  e  José
Junqueira  Calçada,  sobre  os  quais  se  pronunciou  a  Camara  deferindo-os  e
determinando se comunica. se incontinente  ao Executivo esta resolução; A indicação
da Camara Municipal de Cacequi, a Camara deliberou mandar archivar por já ter sido
estudada e resolvida no Congresso Estadual de Vereadores. Ordem do dia para a
proxima sessão,
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Um Projeto de lei apresentado pelo Executivo que trata sobre a abertura de crédito
especial e reduz dotações orçamentárias sobre a [ilegivel] de Cr$ 5.000,00 e outras;
Um outro projeto de lei da mesma procedência que versa sobre 43.100,00 Cruzeiros;
Um outro projeto de lei  que suplementa e reduz dotações orçamentárias diversas;
Ainda um projeto da referida procedencia regulamentando feriados religiosos neste
municipio; Um outro projeto de lei ainda do Executivo criando a verba de Cr$ 3.000,00
destinados a despesa com a Comissão de Vereadores que representam a Camara no
no [sic]  Congresso de Vereadores de Porto Alegre;  Um requerimento asinado por
cinco vereadores da bancada majoritaria sobre ajuda de custo e gratificações a todos
os vereadores;  Continua ainda em segunda discussão o  requerimento  de Angelo
Praia [ilegível]legai. As dezessete horas o senhor presidente encerrou a sessao. Eu
Francisco Braulino de Souza segundo secretario lavrei  esta ata.  Waldomiro Mercio
Pereira Alberto Görgen Fredolino Schneider Walter Augusto Schilling Jovino Feliciano
da Silva José Fredolino Horn Francisco B. de Souza
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