
Ata n° 190
Aos dezessete dias do mês de Novembro do ano de mil novecentos e quarenta e oito,
às 9 horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, com a
presença dos seguintes sres. vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Francisco Braulino de Souza
Walter Augusto Schilling
João Frederico Feyh Filho
Rubens F. Souza
Alberto Görgen
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira, e secretariada por mim,
Jovino Feliciano da Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Havendo número suficiente de senhores vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Não havendo expediente, passa-se à Ordem do Dia: continuação dos trabalhos da
Comissão encarregada do exame do projeto de orçamento; oficio n° 82 do sr. Prefeito
Municipal, e n° 84, também deste.
Resolveu, a Casa, fazer baixar os autos referentes à doação da área ocupada pela
E.E.P., à Prefeitura, acomph, digo, acompanhados da cópia da resolução que sobre a
mesma doação [ontem] tomou a Câmara.
A Comissão encarregada do exame do projeto de lei  orçamentária apresenta ao
plenário seu relatório, em que propõe majora-
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ções de datações e equiparação dos cargos de Consultor Jurídico.  Esse relatório
ficou para ser submetido  à  discussão, discução da casa,  isto  é,  foi  submetido à
discussão em plenário. Péde a palavra o Vereador Rubens F. Souza, afim de expôr à
Casa seus pontos de vista face as suas funções na Câmara. Declara esse vereador
não mais liderar a bancada do P.S.D., e que, de agora em diante, não se considera
mais membro dessa bancada.
Os balancetes  de Despesa e  Receita  referentes ao  mês de  Setembro,  digo,  de
Setembro, foram aprovados pela Casa.
Entrando em discussão o ofício n° 84 do sr. Prefeito, sendo o mesmo ofício aprovado,
ficando resolvido se fazer  longa o  dilatada ao Governo do Estado, digo, longa e
dilatada explicação ao Governo do Estado, explanando a este no sentido de que
realize o desiderato a que se refere o conteúdo do ofício aprovado.
O sr. Presidente Organizou, para a próxima sessão, a seguinte Ordem do Dia: não
entraram, para isso, documentos.
Às doze horas, o sr. Presidente abriu, digo, encerrou a sessão. Eu Jovino Feliciano da
Silva, primeiro secretário a Sub-escrevi.
Waldomiro Mércio Pereira
Francisco Braulino de Souza
Walter Augusto Schilling Alberto Görgen
Rubens F. Souza João Frederico Feyh Filho
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