
Ata nº 530
Aos cinco dias do mez de Dezembro de mil novecentos e cincoenta, as dez horas, no
salão nobre da Prefeitura onde funciona a Camara Municipal de Taquari,  e com a
presença dos seguintes vereadores: Waldomiro Mercio Pereira, Jovino Feliciano da
Silva,  Alberto  Görgen,  Rubens  Felipe  de  Souza,  Francisco  Braulino  de  Souza.
Havendo  numero  legal  e  na  presidencia  do  senhor  vereador  Waldomiro  Mercio
Pereira  foi  conciderada aberta  a sessão.  Lida e aprovada a ata nº 528 passou a
Camara a examinar o pequeno expediente constante da ordem do dia que se encerra
apenas num oficio da Camara de Nova Prata, comunicando uma emenda a sua lei
básica a qual foi tornada em concideração por este Legislativo que deliberou mandar
agradecer.  Quanto  ao  projeto  de  orçamento  para  1951  e  seus  projetos  de  leis
complementares acham-se, em plenario para os fins de direito. Pelo vereador senhor
Rubens  F.  de  Souza  foi  requerido  visto  do  projeto  que  trata  da  majoração de
vencimentos de funcionarios extingue cargo e fixa dotações orçamentárias vindo do
Executivo e outro projeto de lei do Legislativo revogando a lei nº 61 de junho de 1949,
que isenta as medicos e advogados do
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pagamento do imposto de industria e profissões e bem assino copia da ata que digo
ata na qual consta a resolução do legislativo mandando equiparar os vencimentos do
tesoureiro da Prefeitura Municipal desta cidade aos de contados da mesma repartição
cuja ata e de nº 508 datado de vinte e sete de julho do corrente ano. A ordem do dia
para  proxima  sessão  foi  assim constituida.  O  boletim  da  receita  e  despesa  do
municipio relativos aos meses de agoso, setembro e outubro do corrente ano. Depois
de  encerrada  a  ordem do  dia  foi  ainda  requerido  pelo  vereador  senhor  Jovino
Feliciano da Silva, vista do parecer apresentado pela comissão revisôra do projeto de
orçamento para o ano vindouro, que trata dos negocios da Boret com o municipio. As
doze horas o senhor presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza
primeiro secretario lavrei a presente ata. 
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