Ata n° 222
[fl. 124]
Aos catorze dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às
20,30 horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, com a
presença dos seguintes senhores vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Francisco B. de Souza
Walter Augusto Schilling
Rubens F. Souza
Alberto Görgen
José T. Viana Hirt
João F. Feyh Filho
Fredolino Schneider
sob a presidência do Vereador
[fl.124]
Waldomiro Mércio Pereira, e secretariada por mim, Jovino F. da Silva, reuniu-se a
Câmara Municipal de Taquari, em sessão extraordinária.
Havendo número legal de represntantes o sr. Presidente abriu a sessão.
Não havendo expediente, passa-se à Ordem do Dia.
Estudado, foi aprovado o requerimento do Vereador Walter Agusto Schilling, no
sentido de que seja dado o nome de Miguel Tostes à uma das ruas desta cidade. O
outro requerimento desse Vereador, no sentido de que os Vereadores renunciem a
um dia de sessão em favor da “Campanha Pro-Natal da Criança Pobre”, foi também
amplmente estudado pela Casa, sendo o mesmo aprovado, da seguinte maneira: Cr$
350,00 Taquari, [ilegível] Cr$ 200,00, Paverama: Cr$ 100,00, Tabaí. Ésta distribuição
será feita sem distinção religiosa ou política. digo, ésta Contribuição da Câmara, ou
dos vereadores, será feita sem distinção religiosa ou política.
Os vetos entram novamente em estudo, sendo os mesmos exami[fl.125]
nados imparcialmente. Os Vereadores confrontam os vetos com as alterações feitas
pela Câmara no projeto de orçamento para o próximo ano de 1949.
O sr. Presidente organizou para a próxima sessão seguinte Ordem do Dia:
continuação dos, digo, do estudo do projeto de erçamento decretado e seus vetos,
bem como do reajustamento do funcionalismo.
Às 22,30 horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Jovino Feliciano da Silva,
Primeiro Secretário a subscrevi.
Waldomiro Mércio Pereira
José Tristão Viana Hirt João Frederico Feyh Filho
Alberto Görgen Francisco Braulino de Souza
Walter Augusto Schilling Rubens F. Souza
[fl.126]

