
Ata nº 541
Aos quatorze dias do mez de Fevereiro  de mil  novecentos e cincoenta e um, as
quatorze horas, no salão nobre da Prefeitura onde funciona a Camara Municipal de
Taquari, com a presença dos senhores vereadores: Waldomiro Mercio Pereira, Jovino
Feliciano  da  Silva,  Alberto  Görgen,  Fredolino  Schneider,  José  Fredolino  Horn,
Francisco  Braulino de  Souza.  Tendo  número  legal  de  representantes,  e  com  a
presidencia do senhor vereador Waldomiro Mercio Pereira, foi conciderada aberta a
sessão. Lida e aprovada a ata anterior entrou em discussão o expediente constante
da ordem do dia, inclusive um fonograma do senhor vereador Alvaro
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Haubert datado de dose do corrente solicitando licença ate o fim do mez pelo que foi
convocado o respectivo suplente senhor  Fredolino Schneider.  Outro fonograma do
Exmo. Sr. Governador do Estado, comunicando ter assumido o dito governo a trinta e
um de janeiro proximo passado. O primeiro dos fonogramas foi deferido e o ultimo
mandado responder. Quanto ao oficio de Pelotas contenuará em discussão para ser
despachado em outra sessão. O oficio do Prefeito de Osório foi mandado responder
agradecendo. Quanto ao oficio da Camara Municipal de Rio Grande acompanhado de
uma proposição  apresentada  pelo vereador  Nilo  Correa  Fonseca,  ete  Legislativo
resolveu deferi-lo mandando faser as necessárias comunicações. Quanto ao oficio da
Camara Municipal de Bagé contenua em discussão para próxima sessão. Ao oficio do
Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística,  Inspetoria  Regional  de  Estatística
Municipal em Porto Alegre foi mandado acusar o recebimento e agradecer. Quanto ao
projeto  que  trata  do  pagamento  de  gratificações  ao  funcionalismo  pelas  horas
extraordinárias de serviço, fica suspenso o seu estudo ate que se dessida o incidente
do projeto de lei
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de orçamento para mil novecentos e cinquenta e um. Quanto ao projeto de lei que
altera  o artigo  primeiro  da lei  nº  95  de primeiro  de fevereiro  de 1950 a  Camara
resolveu por 6 votos conta um aprova-lo em todo o seu conteúdo. Dois volumes dos
anaes  da Camara de Porto  Alegre  que foram mandados archivar.  A  ultima hora
compareceu  o  senhor  vereador  Valter  Augusto  Schilling  que ainda  participou  da
discussão dos projetos de lei  que altera o artigo primeiro da lei  nº 95 de primeiro
fevereiro de 1950  a Camara resolveu por 6 votos contra um aprova-lo em todo o seu
conteúdo. Dois volumes dos anaes da Camara de Porto Alegre que foram mandados
archivar. A ultima hora compareceu o senhor vereador Valter Augusto Schilling que
ainda participou da discussão dos projetos de leis apresentados pelo Executivo. As
desesseis horas o senhor Presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de
Souza primeiro secretário lavrei a presente ata
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