
1908
Relatorio da Secretaria do Thezouro Municipal de Taquary
no exercicio de 1907
Apresentado  ao  Sr.  Cel Intendente  pelo  secretario  do Thezouro, Carlos  Leopoldo
Voges
Illustrissimo Sr. Coronel Intendente de Taquary.
Em cumprimento do dispositivo do regulamento das secretarias desta Intendencia,
Cap. II art. 8° § 17, cabe-me o honroso dever de vir a vossa presença, afim de prestar
contas dos negocios da secretaria do thezouro a meu cargo, no decurso do anno
findo, scientificando-vos do movimento da receita e despeza do municipio  durante
aquelle  exercicio,  e  submeter  à  vossa  esclarecida  competencia  os  documentos
annexos sob nos 1a 6, onde se demonstram minuciosamente todas as transações
effectuadas e dar-vos assim conhecimento da situação economica do municipio sob
vossa benemerita administração.
Demonstra o documento N° 1
Que a entrada pa o cofre municipal foi de Rs 69:277,656 pelas seguintes fontes:
Pelo saldo do exercicio de 1906.....................................................................3:711,587
Pelo orçado para este exercicio (1907)........................................................57:899,069
Pela receita extraordinaria.............................................................................7:667,000

                                                                                                        Rs 69:277,656
Demonstra ainda o mesmo documento que a despeza realizada foi de Rs 68: 132,992,
Sendo:
Pelo orçado para este exercicio (1907)........................................................56:579,017
Despeza extraordinaria................................................................................11:553,975
                                                                                                                         68:132,99
Documentos nos 2 e 3
Demonstram as differenças para mais e para menos nas verbas de receita e despeza
do respectivo orçamento.
Documento n° 4
Demonstra a aplicação dada às quantias votadas para as verbas da despeza.
Documento n° 5
Relação dos proprios municipaes.
Pelo domumento sob n° 6 verifica-se a applicação dada ao auxilio recibo do governo
do Estado para extincção dos gafanhotos neste municipio.
Terminada a explicação sobre os quadros juntos passo à
Receita
Nos  documentos  sob  nos 1  e  2  podeis  verificar  o  movimento  da  receita  d'esta
Intendencia no exercicio de 1907.
A arrecadação pelas diversas  fontes  de receita  constantes  da  lei  n°  20 de 9 de
Novembro  de  1906,  produzio  a  somma de Rs 57:  899,  069,  verificando-se  uma
differença para mais do orçado Rs (42:500,000) de Rs 15:399,069.
Segue-se a
Despeza
Pelos documentos sob nos 1e 3 verifica-se a despeza realizada no mesmo exercicio
na  importancia  de Rs  56:579,017,  havendo  uma  differença  para  mais  do  orçado
(42:500,000) de 14:079,017.
Chamo a  vossa pronunciada attenção,  para o documento  n°  4  onde podeis  bem
orientar vos da causa desta differença, pois n'elle minuciosamente fica demonstrado
qual a applicação dada às quantias votadas para a despeza, sendo a que foi excedida
a  de  Melhoramentos  materiaes,  porquanto,  obras  de  necessidade  inadiavel  e
importantes assim o exigiam.



Saldo do Exercicio de 1907
Pelo exposto verifica-se um saldo em caixa,  em 31 de Dezembro de 1907 de Rs
1:144,664.
Estatistica
Tenho em trabalho um quadro estatistico dos productos expedidos deste municipio, o
qual  logo  que  esteja  concluido  terei  a  honra  de  submetter  a  vossa  criteriosa
apreciação.
Conclusão
Finalisando o prezente trabalho, julgo,  de accordo com as minhas forças, ter bem
exposto os negocios attinentes à vida economica do municipio.
Se de outros esclarecimentos carecer-des, estou prompto a fornecel-os.
Secretario
Saude e fraternidade
Secretaria do Thezouro Municipal de Taquary 1° de Abril de 1908
O secretario
Carlos Leopoldo Voges
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