
Ata nº 508
Aos vinte e sete dias do mez de julho do ano de mil novecentos e cincoenta as
quatorze horas,  no salão  nobre da Prefeitura  Municipal, onde funciona a Camara
Municipal  de Taquari  e com a presença dos seguintes  vereadores:  Waldomiro M.
Pereira,  Jovino Feliciano da Silva, Alberto Görgen, José Fredolino Horn, Fredolino
Schneider, Valter Augusto Schilling, Francisco Braulino de Souza. Havendo numero
legal de representantes e sob a presidencia do senhor Valdomiro Mercio Pereira foi
conci-
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derado aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior, passou-se a estudar a ordem
do dia da ata anterior. Quanto a indicação constante do boletim da Camara Municipal
de Carazinho que trata sobre preço fixo do quilo de porco este Legislativo resolveu
não intervir por enquanto, esperando que a autoridade competente que é no caso o
Executivo e o Legislativo Estadual, resolvam o assunto. Quanto ao boletim e mapas
de receita e despesa relativos ao mez de maio proximo quando pelo Executivo, a
Camara os aprovou. Quanto ao projeto de lei do Legislativo sancionado pelo senhor
Prefeito a doações a Mitra Diocesana de Porto Alegre de um terreno na sala de Bom
Retiro do Sul, a Camara resolveu aprova-la. Quanto ao projeto de lei, que trata da
creação do Departamento Municipal de Estradas de Rodagem a Camara resolveu que
contenuasse o projeto em discussão até se chegar a ulterior deliberação. Ordem do
dia para a próxima sessão: Uma indicação asinada pelo vereador da Camara de Porto
Alegre,  senhores Antonio  Acheti  e  Zacarias  de Azevedo, o  senhor  presidente  da
Camara passando a presidencia do senhor Vereador Jovino Feliciano da Silva vice-
presidente, foi a tribuna e fez o seguinte requerimento; Que fôssem equiparadas os
vencimentos do tesou-
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reiro senhor José Martins Bizarro aos do contador da Prefeitura fazendo-se para isso
um apelo ao senhor Prefeito Municipal para fazer constar no projeto de orçamento
para o ano vindouro no quadro respectivo essa diferença, e se o município pelos
forças de seu tesouro poder comportar a despesa, mandará o Executivo pagar de
primeiro de Agosto este requerimento que foi verbal, foi acompanhado de justificativa
explanada  tambem  verbalmente  pelo  mesmo  vereador,  a  qual  foi  deferido  por
unanimidade. A Camara resolveu encerrar os trabalhos ordinários deste mez por falta
de expediente e proceguir em seus trabalhos dia dois de Agosto proximo vindouro. As
dezesseis horas da tarde o senhor presidente encerrou os trabalhos. Eu Francisco
Braulino de Souza primeiro secretario lavrei a presente ata.
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