
Ata nº 469
Aos vinte e nove dias do mez de Novembro de mil novecentos e quarenta e nove, as
quatorze  horas,  no  salão  nobre  da  Prefeitura  Municipal,  e  com a  presença  dos
vereadores seguintes: Waldomiro Mercio Pereira, Jovino Feliciano da Silva, Alberto
Görgen,  José  Fredolino  Horn Francisco  Braulino  de  Souza,  reuniu-se  a  Camara
Municipal  de  Taquari.  Como  tinha  número  legal  de  representantes  e  com  a
Presidência do Senhor Vereador Waldo-
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miro Mercio Pereira, abriu-se a sessão. Sendo submetido a discussão os oficios nºs
162 e 708, respectivamente das Camaras de Lagôa Vermelha e de Pelotas dos quais
a Camara tomou conhecimento mandando arquiva-los. Depois de competentemente
estudado  o  projeto  de Orçamento  Municipal  para  o  exercicio  de 1950,  suas  leis
complementares  e  de mais  documentos,  foi  pelo  vereador  senhor Jose Fredolino
Horn, apresentada uma sugestão.  Sobre o imposto a ser cobrado das Corridas de
cavallos “ou seja de  omissões[?] correlares[?], com a seguinte fórma: As canchas de
corridas serão registradas e pagarão anualmente a importância de Cr$ 300,00 e mais
as  carreristas  pagarão  por  cada  carreira,  ate  Cr$  1.000,00  cinco  por  cento  de
1.000,00 ate 2.000,00 mais 2 ½  por cento, e de 2.000,00 ate 5.000,00 mais 2,00 por
cento e dahi para cima 1 ½ % á mais sobre qualquer quantia, e pedia que ouvida a
Casa se esta fosse concorde se inclusive no Orçamento para ser aprovado, pelo
senhor Presidente foram ouvidos os vereadores presentes que concordaram. Pelo
vereador  senhor  Jovino  Feliciano  da  Silva  foi  apresentada  uma  formula  para  a
cobrança de imposto  sobre terrenos na Vila  de Bom Retiro  do Sul, pela  maneira
seguinte:  O imposto sobre terrenos naquela Vila já  será cobrado depois de ter  o
Executivo nomeado uma
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Comissão idonea para examinar e avaliar os ditos terrenos, dando o valor mensal que
cada um dos terrenos deve merecer, fazendo-se a cobrança em [ilegivel] relativo a fim
de não ficarem prejudicados  seus proprietários,  não se opondo a  que haja  igual
procedimento  do  Executivo  com referencia  aos  demais  distritos  do  municipio.  O
senhor presidente deu a palavra aos demais vereadores presentes que concordaram
com a fórmula apresentada. Com as presentes retificações foi o projeto do Orçamento
e seus complementos aprovado pela Camara que se acha reunida com numero legal
determinando-se que fosse devolvido ao Executivo até 30 do corrente mez (amanhã)
acompanhado  de  uma  copia  desta  ata  para  que  sejam  encorporadas  ao  dito
Orçamento  o  que  da  Ata  consta.  Quanto  a  sugestao  apresentada  pelo  senhor
vereador  José Fredolino  Horn,  com referencia  a  corrida de cavallos fica  tambem
esclarecida, que, as pequenas carreiras cuja parada não exceda de Cr$ 50,00 ficam
isentas  de  qualquer  imposto.  As  quatorze  digo  as  dezesseis  horas  o  senhor
presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza segundo secretario
lavrei a presente ata.
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