
Ata nº 482
Sessão Solene
Aos vinte e oito dias do mez de Dezembro de mil novecentos e quarenta e nove as 10
horas no salão nobre da Prefeitura Municipal onde funciona a Camara Municipal de
Taquari, com a presença dos seguintes vereadores: Waldomiro Mercio Pereira, Jovino
Feliciano da Silva, Julio Francisco da Silva, José Fredolino Horn, Alberto  Görgen,
Francisco Braulino de Souza. Havendo numero legal e sob a presidencia do primeiro
vereador foi  conciderada aberta a sessão solene para ser decretado e aprovado o
Codigo de Posturas do municipio, o que foi feito na presença de autoridades e outras
pessoas, tendo o Presidente dado explicações aos presentes sobre o trabalho que se
realizava,  determinando a  leitura  do  dito  Codigo,  pelo  segundo  secretario  que a
procedeu em seguida para o conhecimento dos presentes, feito isso a Camra aprovou
e decretou a dita lei e mandou que fosse enviada ao Executivo para a devida e legal
promulgação, pelo senhor Prefeito Municipal, se a julgar perfeita. O senhor presidente
ao encerrar a sessão agradeceu aos presentes
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o  honroso  comparecimento  de  cada  um e  congratulou-se com seus  colegas  da
Camara pela prestesa no estudo do projeto que ora aprova e agradece aos senhores
vereadores que constituiram a comissão de elaboração do Codigo de Posturas, pelo
carinho e dedicação com que se portaram neste trabalho, onde demonstraram a sua
inteligente  competencia.  Quanto  ao oficio  da Camara de São Sepé,  foi  resolvido
responde-lo e archiva-lo. As doze horas ao encerrar-se a sessão solene, o senhor
presidente considerou a Camara a ir  incorporada ao Gabinete do Senhor Prefeito
Municipal, afim de agradecer a sua [ilegível]  a cooperação digna e proveitosa que
dispensou a este Legislativo no decorrer do ano que óra finda e – agradecer ainda
aos senhores  vereadores  presentes  a  maneira  porque se  portaram em todos os
assuntos referentes aos trabalhos da Camara e especialmente aquelles que disem
diretamente com as necessidades do municipio em defesa do povo e das leis que
regem  a  administração.  E  nada  mais  havendo  a  tratar  deu-se  por  encerrada  a
presente sessão. Eu Francisco Braulino de Souza segundo secretario lavrei esta ata.
Waldomiro Mercio Pereira Alberto Görgen e Julio Francisco da Silva Jovino Feliciano
da Silva José Fredolino Horn
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Francisco Braulino de Souza
[ilegível]
[ilegível]
Clovis Azambuja
Em tempo:  Ao  asinar-se  a  ata  entraram  na  Camara  outros  projetos  de  leis  do
Executivo, para serem examinados, nesse momento, o vereador Francisco Braulino
de  Souza  pediu  urgencia  para  o  despacho  dos  mesmos  visto  que  ficará  hoje
encerrado o ano de trabalhos administrativos e legislativo, pelo senhor presidente foi
ouvida a Casa a respeito e esta concordou plenamente por isso entrava em ordem do
dia:  Um prjeto  que abre  um credito  especial  e  aponta  como recursos parte  do
Emprestimo “Melhoramentos Publicos” e arrecadação a maior na importancia de (Cr$
202.500,00) duzentos e dois mil e quinhentos cruzeiros. Um outro projeto de lei que
abre  um  crédito  especial  e  aponta  como  recurso  arrecadação  prescrita,  na
importancia  de  vinte  e  nove  mil  duzentos  sessenta  e  cinco  cruzeiros  e  noventa
centavos. (Cr$ 29.265,90) para despesas, de construção e calcamento de ruas, lei
esta que já havia sido estudada e ficou aguardando a promulgação do Codigo de
Posturas. Eu Francisco Braulino de Souza lavrei o presente “Em tempo” adendo da
ata que vai
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assinado pela Camara.
Waldomiro Mercio Pereira Alberto Görgen Julio Francisco da Silva Jovino Feliciano
da Silva José Fredolino Horn e Francisco B. Souza
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