Ata n° 15
Aos treze dias do mês de janeiro, do ano de mil novecentos e quarenta e oito, na Sala
das Sessões, no Salão nobre da Prefeitura Municipal, às 8 horas, com a presença dos
seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Rubens Felipe Souza
José Fredolino Horn
Francisco Braulino de Souza,
sob a presidência do sr. Waldomiro Mercio Pereira, e secretariada por mim, Jovino
Feliciano da Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Verificado nemero suficiente de srs. vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sr. Secretario procedeu à leitura do
expediente constante do seguinte:
1° - Ofícios de diversas Câmaras Municipais comunicando sua instala[fl.14v]
ção e agradecendo comunicação de instalação desta Câmara.
2° - Telegramas da Secretaria da Presidência da Republica e Presidente Tribunal
Regional Eleitoral, comunicando cassação mandatos de parlamentares comunistas.
3° - Of. n° 1/947, do Sr. Prefeito Municipal, remetendo os balancetes da Receita e
despeza, correspondentes ao mês de novembro de 1947.
4° - Of. da U.F.M.R.G.S. pleiteando abono de Natal para o funcionalismo municipal.
5° - Of. n° 2/947, do Sr. Prefeito Municipal, remetendo projeto de lei que constitui o
periodo adicional de 30 dias ao exercicio de 1947.
6° - Telegrama da Câmara Municipal de Encruzilhada solicitando manifestação desta
Câmara contra o Departamento de (?).
7° - Of. n° 2/948, do sr. Prefeito Municipal, que dá Conhecimento à Câmara de
Telegrama recebido do Dep.,digo da Comissão da Carne Verde.
8° - Of. da Inspetora Municipal de Ensino congratulando-se com a Casa pela
entronização do Cristo Crucificado.
9° - Of. da sa. (?) (?) Viana, agradecendo gesto da Câmara que deu à praça de
esportes o nome de Lauro Viana.
10° - Of. n° 1/948, do sr. Prefeito, que (?) à Casa, a supostas ao pedido de
informações feito ao Hospital São José.
O vereador Rubens F. Souza, pede
[fl.15]
a palavra para dizer que oportunamente teria certas considerações a fazer, sôbre o
referido oficio.
Não houve oradores na hora do expediente.
Passou-se a Ordem do dia, de que constava, somente, a discussão sôbre o projeto de
lei que fixa os subsídios aos vereadores.
Pediu a palavra o vereador Rubens F. Souza, para defender seu projeto.
Responde ao orador o vereador Jovino Feliciano da Silva, pleiteando uma sensível
redução no projeto em discussão.
Foi aprovado, porfim a sugestão do orador Rubens F. Souza, de entregar o caso ao sr
Presidente, que lançará uma formula conciliatória, e que sugeitará a posterior
aprovação da Casa.
A seguir, foi, pelo sr. Presidente, organizada a seguinte Ordem do dia para a proxima
sessão:
Estudo dos balancetes do mês de novembro.
Estudo do projeto de lei, do sr. Prefeito, que constitui o periodo adicional.
Discussão do projeto de lei que fixa os subsidios dos vereadores.

As 12 horas o sr. Presidente encerrou a sessão.
Eu Jovino Feliciano da Silva, Primeiro
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Secretario a escrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Rubens F. Souza
João Frederido Feyh Filho
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn
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