Ata nº 551
Aos cinco dias do mez de junho
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de mil novecentos e cincoenta e um as quatorse horas, no salão nobre da Prefeitura,
onde funciona a Camara Municipal de Taquari,e com a presença dos seguintes
vereadores: Valdomiro Mercio Pereira, Jovino Feliciano da Silva, Jose Fredolino Horn,
Valter Augusto Schilling, Francisco Braulino de Souza. Tendo numero legal de
representantes e presidida pelo senhor Waldomiro Mercio Pereira foi conciderada
aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior passsou-se a discutir o expediente
constante da ordem do dia da mesma. Quanto a circular da Camara de vereadores de
Carasinho este Legislativo deliberou oficiar a camara de origem disendo que o caso
da regulamentação dos uniformes está sendo estudado pelo Governo Federal por isso
devemos esperar a sua decisão pelo mais alto órgão do paiz. Ao oficio da Sociedade
de Fisiologia do Rio Grande do Sul foi mandado agradecer e archivar. Ao oficio
D.P.M. foi mandado responder e archivar. Quanto ao oficio da camara Municipal de
Porto Alegre, de 19 de maio de 1951, acompanhado de proposição do vereador
Manoel Osório da Rosa que trata da restauração dos tiros de guerra, este Legislativo
o aprovou e mandou que se comunicasse a Camara de origens e ao senhor Doutor
José Coelho de Souza.
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Quanto a circular da Camara Municipal Uruguaina sob nº 82 de 11 de maio do
corrente ano, que trata da uniformização dos uniformes escolares este legislativo
aprovou seu objetivo e mandou que se comunicasse a Camara de origem. Ao oficio
da União ds funcionarios Municipaes do Rio Grande do Sul, com sede em Santa maria
e o asunto n´ele tratado ficou resolvido continuar em estudos. Ao oficio da Camara de
Rio Grande digo Pelotas nº 229 de 26 de abril de 1951 que trata de horas escolares
este Legislativo o aprovou inclusive a proposição apresentada aquela Camara por
diversos vereadores e mandou que se comunicasse a Camara de origem, - que no
caso é a de Rio Grande e não a de Pelotas – e ao Deputado senhor Doutor Marcio de
Lima Beck também se oficie dando apoio ao seu projeto de lei que trata da entrega
das cotas que cabem aos municipios conforme oficio da Camara Municipal de Pelotas
a quem se deve também responder. Quanto aos projetos de leis do Executivo sob nºs
117 e 118 depois devidamente estudados foram por unanimidade aprovados
comunicando-se ao Executivo. Quanto aos balancetes mensaes de janeiro e fevereiro
de 1951 foram também aprovados por unani[fl.522]
midade. Quanto aos balancete do encerramento do exercicio financeiro de 1950 este
Legislativo aprovou em todos os seus termos. Quanto aos balancetes geraes com
seus comprovantes relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 1951, foram tambem
aprovados por unanimidade. Quanto aos projetos de lei que autorisam ao Prefeito a
vender terrenos ao senhor Daniel Leonardo Pereira, pelo preço mínimo de mil
cruzeiros e um outro seu pretendente cito a Rua José Rodrigues de Castro pelo preço
minimo de sete mil cruseiros foram ambos aprovados por unanimidade. Quanto aos
balancetes geraes dos meses de março e abril de 1951 com a respetiva
documentação foram aprovados por unanimidade. Os requerimentos constantes da
ordem do dia da ata anterior contenuam em estudos. Quanto ao expediente simples
foi mandado archivar. Pelo vereador senhor Valdomiro Mercio Pereira foi proposta
que a camara oficiásse ao Exmo Sr. Governador do Estado e do senhor Doutor Chefe
de Policia pedindo a permanencia do senhor Ricardo de Asambuja Guimaraes na
delegacia de policia desta cidade, por se tratar de um funcionário honesto zeloso e
cumpridor de seus deveres. Tendo a camara aprovado com jubilo essa proposição
apresentada e ordenando que se fisésse com urgen-
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cia esse pedido. A ordem do dia para proxima sessão ficou assim organisada: Uma
comunicação do diretor do Departamento Estadual de Estatística do Rio Grande do
Sul senhor Mauricio [ilegivel] comunicando sua nomeação e posse; Um pedido da
diretoria do “Círculo de Pais e Mestres” solicitando um auxilio para a caixa d’ aquela
instituição concedido pelos cofres municipaes. As desete horas o senhor presidente
encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza primeiro secretário lavrei esta
ata. Waldomiro Mercio Pereira Jovino Feliciano da Silva Walter Augusto Schilling
Francisco Braulino de Souza José Fredolin Horn
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