
Ata nº 536 – Reunião extraordinária
Aos cinco dias do mez de janeiro de mil novecentos e cincoenta e um as quatorze
horas no salão nobre da Prefeitura onde funciona a Camara Municipal de Taquari com
a presença dos senhores vereadores: Jovino Feliciano da Silva, Waldomiro Mercio
Pereira,  Jose Fredolino Horn, Alberto Görgen, João Frederico Feyh Filho, Rubens
Felipe  de  Souza,  Francisco  Braulino  de  Souza.  Havendo  numero  legal  de
representantes  e  presidida  pelo  senhor  vereador  Waldomiro  Mercio  Pereira  foi
conciderada aberta a sessão. Posta em votação o expediente da ordem do dia da ata
anterior, que se resume em dois faciculos da Camara de Vereadores de Porto Alegre,
e um da Assembléia Legislativa do Estado, que a Camara resolveu mandar agradecer
e archivá-los. Entrou em ordem do dia alguns [ilegivel]
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apresentados  pelo  Executivo;  um vetando o  projeto  de  lei  deste  legislativo  com
referencia aos fabricantes de agua ardente, um outro, que trata da gratificação ao
funcionalismo  municipal  que  prestam  horas  extraordinárias  de  serviços  a
municipalidade. Ainda um terceiro projeto que cria a incidencia, de Cr$1.000,00 aos
comerciantes ambulantes que varejarem productos coloniais e outras mercadorias;
mais  um quarto  veto:  a  resolução da Camara que equiparou os  vencimentos  de
tesoureiro aos de contador; todos estes vetos devidamente estudados e regeitados
por maioria  de votos isto  é por maioria  absoluta de votos.  Quanto a contestação
apresentada pelo senhor Prefeito Municipal a resolução desta Camara que aprovou
por unanimidade o projeto de orçamento para 1951, Também por maioria absoluta e
pelos motivos que a Camara apresentará por escrito, que fosse a lei sancionada pelo
Presidente deste Legislativo pois assim interpretam os vereadores em sua absoluta
maioria, o que se fará na primeira reunião ordinaria deste Legislativo que terá lugar a
onse do corrente; A ordem do dia para a proxima sessão ficou assim constituida: Uma
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indicação da Camara Municipal de São Leopoldo; uma outra da Camara de Bagé; Um
oficio da Camara de Canoas; Outro oficio da Camara de Três Passos. Pelo vereador
senhor Rubens Felipe de Souza foi pedida a palavra e sendo-lhe concedida requereu
o seguinte:  Queria  apresentar  e  como de fato  apresenta  suas congratulações  ao
Executivo Municipal desta cidade, pelo exito alcançado no Natal da Criança pobre,
organisado pelo dito  Executivo,  pois,  a organização dada a esse cometimento  foi
impecavel, trasendo ao publico toda a satisfação. Requereu que se desse ciencia ao
Executivo desta sua manifestação. Em outro requerimento o mesmo vereador depois
de ter exposto com segurança o assunto requereu que fosse lançado em ata a sua
solidariedade ao requerimento feito pelo seu colega vereador José Fredolino Horn,
em outra sessão anterior desta Camara em que pedia informações sobre os motivos
que determinaram a exoneração do senhor  José David de Asevedo, das funções
[ilegivel] da sub-prefeitura de Paverama de caráter honesto e dignom com mais de
três anos de exercicio no cargo. Entrou tambem em ata um fonograma do senhor
Osvaldo Gomes Junqueira vice-prefeito felicitando a Camara
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pela  entrada  do  Ano  Novo.  Uma carta  do  senhor  vereador  Fredolino  Schneider
pedindo dispensa de seu comparecimento a esta sessão por achar-se adoentado. A
Camara aceitou e deferiu por requerimento do vereador  senhor Rubens Felipe de
Souza, concedeu a dispensa ao senhor vereador Fredolino Schneider, Concedeu a
licença  solicitada  pelo  senhor  vereador  Alvaro  Haubert,  Mandou  responder
agradecendo o fonograma do senhor vice-prefeito assim como manda responder e
agradecer os oficios e o boletim constante desta ata; determinando fosse os mesmos
archivados. As desessete horas foi pelo senhor presidente encerrada a sessão. Eu
Francisco Braulino de Souza primeiro  secretario  lavrei  a presente ata.  Waldomiro
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