
Ata nº 499
Aos seis dias do mez de junho de mil novecentos e cinquenta as dez horas da manhã,
no salão nobre da Prefeitura Municipal, onde funciona a Cãmara de taquari, com a
presença  dos  seguintes  senhores  vereadores:  Valdomiro  Mercio  Pereira,  Jovino
Feliciano da Silva, Alberto Görgen, Francisco Braulino de Souza reuniu-se a Camara
Municipal  de Taquari.  Sobre  a  presidencia  do  senhor  vereador  Valdomiro  Mercio
Pereira. Entrou em discussão a sugestão apresentada pelo senhor Artur Finkler sobre
[ilegivel]  a  fazer  no Codigo  de  Posturas  Municipaes  que  depois  de  estudada,  a
Camara resolveu nomear  uma comissão os senhores  Artur Finkler  e Frutuoso de
Oliveira Bastos, para estudarem o caso em referencia e apresentarem o parecer  no
praso de 10 dias; Quanto ao oficio  2/50 de Rosario do Sul, a Camara conciderou
prejudicado por já ter sido discutido e resolvido o assunto de que trata o mesmo em
outra  sessão anterior  da Camara.  Quanto parecer  techinico proferido  pela quarta
sessão do D.P.M  sobre o balanço geral apresentado pelo Executivo deste municipio,
a Camara
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a recebeu com satisfação e resoveu devolvê-lo ao Senhor Prefeito Municipal, para
que lhe dê publicidade pela  [ilegivel] para que produsam os necessários efeitos. Ao
ofício que se faz acompanhar do relatório apresentado pelo Lider da Delegação Rio-
Grandense do  1º Congresso Nacional dos municipios brasileiros Dr. José Antonio
Aranha, a Camara resolveu mandar agradecer em ofício. Com referencia ao Oficio
253/50  dp  Departamento  Nacional  de  Estradas  e  Rodagem  a  Camara  tomou
conhecimento, resolveu enviar a respectiva resolução anexa ao Oficio acima citado,
ao  senhor  Prefeito  Municipal  para  d´ela  tomar  conhecimento,  solicitando  sua
devolução.  Com  referência  ao  balancetes  enviados  pelo  Senhor  Prefeito,e,
correspondentes  aos meses janeiro,  fevereiro,  Março,  de  1950, a  Camara tornou
conhecimento e os aprovou. (Como resalva explica-se que ao invez de balancetes,
trata-se  dos  boletins  informativos.)  A  Camara  tornou  conhecimento  do  oficio  nº
17/1950 da Camara Municipal de  São Jeronimo, pelo  qual  a  mesma agradece  o
auxilio  concedido,  para  custear  ao  despesas  do  representante  da  [ilegível],  no
[ilegivel] Congresso Nacional dos municipios brasileiros e realisado
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no Rio de Janeiro.  Quanto ao recibo enviado a esta Camara e correspondente do
auxilio prestado deverá o [ilegivel] ser remetido ao senhor Prefeito, para as devidos
fins. Com referencia ao oficio de 27-4-950 da Camara Municipal de Carasinho esta
Camara aprovou a referida resolução que tem como autor o Vereador Sr. João Sica
devendo por tanto pleitear por meio de um oficio junto ao Congresso Nacional, para
que, uzando do que está previsto no artº 66 da Constituição Federal, conceda ampla
anistia fiscal sobre qualquer espécie de multa, o Executivo existente até esta data,
devendo ser tomada por base para qualquer nossa verificação tributária o exercício
1950. Esta resolução também deverá ser comunicada a Camara de Vereadores de
Carazinho. Com referencia a proposição de autoria do Vereador João Sica da Camara
Municipal  de Carasinho, com data de 17/5/950, ficou resolvido aprovar a  referida
proposição fazendo-se agradecer  por oficio  a sua comunicação. Com referencia  a
circular nº 3/50 de 19-5-50 da Camara Municipal de Montenegro, com referencia a
revogação da lei Estadual nº 830 de 23-12-949, ficou o asunto em 
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referencia  prejudicado em virtude desta  Camara já  ter  solicitado  a  revogação da
referida lei. Ordem do dia para a próxima sessão. Oficio nº 26/950 do Senhor Prefeito
Municipal  anexando  um projeto  de  lei  que  abre  um crédito  suplementar  de  Cr$
13.000,00 e reduz dotações orçamentárias; circular nº 2 da Camara Municipal de Ijuy
com data de 2-5-950 com referencia a extinção do Instituto Nacional do Mate. Circular



da Câmara Municipal de Carazinho, com data 26-5/950; solicitando apoio versando
melhor e mais eficiente assistência agraria aos agricultores do Estado; Circular da
Camara Municipal de Rio Grande, com data 25/5/50. Circular do Educandario São
Luiz de Porto Alegre, com data de 25-5-950; Oficio nº 4/65 de 10-4-50 da sociedade
de Fisiologia do Rio Grande do Sul; Oficio nº 8/50, da Camara, digo, do Presidente da
Comissão Executiva do Congresso das Câmaras Municipaes do Rio Grande do Sul, e
com data  de 25-5-50;  Oficio  nº 25/950 de 26-5-950 do Senhor  Prefeito  Municipal
anexando  o  balancete  na  receita  e  despesa,  e  respectivos  comprovantes
correspondente ao mez de abril, do cor-
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rente ano, bem como copiar dos livros nºs 99-100-101 – de 24-5-950, aprovadas e
sancionadas. As doze horas o senhor Presidente encerrou a sessão. Eu  Francisco
Braulino de Souza, primeiro secretario lavrei esta ata.
Waldomiro Mercio Pereira Alberto Görgen Jovino Feliciano da Silva Alvaro Haubert
Francisco Braulino de Souza
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