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Srs. Conselheiros
Em observância ao preceito legal, venho dar-vos conta dos publicos negocios
municipaes affectos à minha administração durante o anno de 1907.
Receita e despeza
Foi orçada a receita em quarenta e dois contos e quinhentos mil réis (42:500,000).
Arrecadou-se cincoenta e sete contos oitocentos e noventa e nove mil sessenta e
nove réis (57:500,000). Pelas demonstrações feitas pelo sr. thezoureiro em seu
relatorio, verifica-se que houve um saldo entre a receita e a despeza de um conto
cento e quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta e quatro réis (1:144,664).
Proprios municipaes
E de quarenta e cinco contos e trezentos mil réis (45:300,00) o valor dado aos
proprios municipaes, como vereis pelo quadro n. 5, figurando nelle o gazometro
municipal, adquirido nesse exercicio.
Melhoramentos materiaes
Pelo quadro n. 4 se verifica que foi despendida com a verba de – Melhoramentos
materiaes a importancia de vinte nove contos oitocentos quatorze mil trezentos e
oitenta réis (29:814,380). Dentre as despezas que mais se salienta, pela importancia
da obra, citarei as seguintes: pelas obras da ponte sobre o arroio do Potreiro, dois
contos tresentos quarenta e sete mil e duzentos reis (2:374,200); por obras na
Intendencia Municipal, quinhentos cincoenta e seis mil e quinhentos réis (556,500);
por fornecimento de pedras para a ponte do arroio do Potreiro, quatrocentos vinte e
nove mil trezentos setenta e cinco réis (429,375); pelo material para a instalação da
lus acetylene, seis contos quatrocentos e quinse mil tresentos e cincoenta réis
(6:415,350); por pedra, areia e etc. Para o calçamento das ruas da cidade, um conto
novecentos setenta e seis mil e seiscentos réis (1:976,600); pago a Jacob Arnt por
saldo da despeza com a ponte no arroio do Bom Retiro, quinhetos quarenta e dois mil
dusentos e cincoenta reis (542, 250).
Districto Rural
Como deve estar no vosso conhecimento, por acto sob n. 110 de 5 de março do
corrente anno, resolvi crear o terceiro districto municipal. Os motivos que me levaram
a isso, já os deixei consignados em meu ultimo relatorio. Solicito-vos pois a
necessaria verba para o subintendente desse districto.
Descriminação de limites
Infelizmente até a presente data não teve solução a discriminação de limites entre
este municipio e o de São João do Montenegro; a solução nesta questão acha-se
affecta, como já tive occasião de dizer-vos, à arbitragem, tendo se escolhido para
arbitro o desembargador Melchisedec Mathusalem Cardoso, que ainda nada decidiu.
Hygiene
O estado sanitario do municipio tem sido bom; como já vos tenho dicto, é isso em
grande parte devido as condições climatericas que o favorece.
Eleição
A vinte de outubro p. Passado teve lugar a eleição para renovação dos mandatos de
intendente e conselheiros municipaes. Já está no vosso dominio o resultado desse
pleito o qual muito me desvaneceu por ter nelle recebido uma prova de que os mesu
dignos co-municipes acham-se satisfeitos com a administração que tenho dado aos
seus interesses. Cumpre-me pois deixar aqui consignado todo o meu reconhecimento
ao povo taquary-ense.

Secção de estatistica
Pelos relatorios da ssecretaria geral do municipio me tem sido constantemente
reclamada a creação de uma secção de estatistica afim de que possamos ter um
serviço perfeito nesse ramo. Encarando essa necessidade, como urgentissima, vos
solicito a necessaria verba para atendel-a.
Apolices municipaes
De accordo com a lei n. 22 de 11 de novembro de 1907, em seu artigo 7° das
Disposições geraes, combinado com a lei n. 12 que autorizou a emissão de apolices
para a compra de predio para o extincto Collegio Districtal e onde actualmente
funcciona o Forum, procedi ao sorteio para o respectivo resgate de vinte apolices e
autorisei o pagamento dos juros.
Proposta de orçamento
O presente relatorio de accordo com as disposições legaes, é acompanhado da
proposta da lei de meios para o futuro exercicio de 1909, cuja proposta tenho a honra
de submetter á vossa competente apreciação.
Não encontrareis nella alteração alguma, pois resolvi manter as taxações existentes
na lei anterior, alteral-a; foi ella orçada em quarenta e dois contos e quinhentos mil
réis (42:500,000) e arrecadando-se a importancia de cincoenta e sete contos
oitocentos noventa e nove mil sessenta e nove réis (57:899,069), assim é que,
fasendo as alterações nas respectivas verbas, augmentei o orçamento da receita e
despeza sem que houvesse necessidade de alteração de taxas.
Por occasião de vos reunirdes em dezembro proximo para dar posse aos novos
eleitos, apresentar-vos-hei o balanço correspondente ao exercicio de 1908 com o qual
fecho o quatriennio.
Em conclusão
Eis tudo o que me ocorre expor-vos a cerca dos negocios attinentes à administração
municipal; se de mais alguns esclarecimentos necessidardes estarei prompto e
fornecel-os.
Por ultimo, cumpre-me agradecer-vos os serviços que prestastes ao meu governo e
peço-vos acceiteis os meus protestos de profundo reconhecimento.
Gabinete do intendente municipal de Taquary em 31de outubro de 1908.
João d. Moraes Pereira
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