
Ata nº 556
Aos dezenove dias do mez de junho de mil novecentos e cincoenta e um,
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as  dez  horas  no  salao  nobre  da  Prefeitura  Municipal,  onde  funciona a  Camara
Municipal de Taquar, com a presença dos vereadores seguintes: Waldomiro Mercio
Pereira,  Jovino Feliciano da Silva, Alberto Görgen, José Fredolino Horn, Fredolino
Schneider, Francisco Braulino de Souza. Havendo numero legal de representantes e
presidida pelo senhor vereador Waldomiro Mercio Pereira for conciderada aberta a
sessão.  Lida  e  aprovada  a  ata  anterior,  passou-se  a  despachar  o  expediente
constante da anterior. Quanto ao requerimento da Camara de Ijuy, datado de 23 de
Maio de 1951, acompanhado de uma proposição apresentada aquela Camara pelo
vereador  Pedro Anastasio  [ilegeivel]  lançado em ordem do dia  na  ata  nº  553,  a
Camara depois  de examina-lo com cuidado e atençao resolveu indeferi-lo, por ter
opinião contrária a materia n´ele contida. Foram recebidos expedientes das seguintes
repartições:  Uma carta  do Senhor Deputado Mario  de Lima Beck agradecendo o
oficio dessa Camara a elle derigido em vista do corrente, sendo a mesma mandada
archivar. Uma carta do senhor Dr. Chefe de Policia acusando o recebimento
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do oficio deste legislativo datado de seis do corrente, na qual esta autoridade declara
não poder ser atendido satisfatoriamente o assunto de que tratava o  mesmo oficio,
sendo esta  mandada archivar.  A ordem do dia para a  proxima sessão foi  assim
constituida: Um requerimento do senhor Ernesto Weingärten solicitando a compra de
um terreno municipal sito a Avenida Jacob Arnt nesta cidade medindo dose metros de
frente  por  vinte  metros  de frente  a  fundo conforme explica  a  planta anexa.  Pelo
vereador senhor Jovino Feliciano da Silva foi requerido que, a verba de Cr$ 74.600,00
ao concedida a a Vila e distrito de Bom Retiro do Sul, deste municipio fosse elevada
no exercicio vindouro para a quantia de 150.000,00, pois a atual vérba não atende por
mais bem distribuida que seja, as necessidades da vila e seu territorio e como aquele
distrito   é  muito  industrial  e  produz  rendas grandes  e  justa  e  merecida  a  sua
ampliação para que possa a propria sede do municipio  deferir.  Maiores resultados
com  o  acréscimo  de  rendas que  d´ahi  advirá,  pois  quanto  mais  crescerem  as
industrias nos distritos maior será o [ilegivel] que, as condusirá a séde do municipio.
As dose horas o senhor prisidente encerrou a sessão. Eu Francisco Brau-
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lino de Souza primeiro secretario lavrei a presente ata.
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