
Ata nº 576
Aos quatro dias do mez de setembro de mil novecentos e cincoen-
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ta e um, as quatorse horas, no salão nobre da Prefeitura, onde funciona a Camara
Municipal de Taquari, com a presença dos seguintes vereadores: Waldomiro Mercio
Pereira, Jovino Feliciano Horn, João Frederico Feyh Filho, Valter Augusto Schilling,
Francisco Braulino de  Souza.  Havendo numero  legal  de  representantes  foi  pelo
senhor Valdomiro Mercio Pereira presidida a sessão e conciderada aberta.  Lida e
aprovada a ata anterior entrou em discussão o expediente constante da ordem do dia
da ata anterior. O balancete do mez de junho do Executivo com seus comprovantes
que foi aprovado. O oficio do Executivo [ilegivel] o recebimento da comunicação do
aumento de verba para o distrito  de Bom Retiro  do Sul foi  mandado archivar.  Ao
boletim  informativo  mez  de  junho  tambem  aprovado.  Quanto  ao  oficio  que
encaminhou a este Legislativo a oferta da venda de uma casa pelo senhor Vasco
Pinto da Asevedo, a Camara resolveu oficiar ao senhor Prefeito Municipal pedindo
detalhado esclarecimento sobre a situação do prédio sua qualidade e construção com
as respetivas  dimensões.  Quanto ao contrato  a ser  asinado com a firma Fohmer
Bauer para fornecimento de luz  a vila de Paverama a Camara resolveu nomear
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uma comissão para estuda-lo cuja comissão ficou assim constituída: Os vereadores
Valter  Augusto  Schilling,  João  Frederico  Feyh  Filho,  Alberto  Görgen  que  darão
parecer  a  respeito.  Quanto  ao requerimento  do Salão Bilhar  dos Reis  a  Camara
resolveu autorisar ao Executivo a tomar em concideração ao pedido dando poderes
para estipular o preço e realisar o negocio se assim conviér. Quanto ao requerimento
do senhor Alvaro de Castro Junqueira foi deferido. Quanto ao oficio do senhor prefeito
que trata de terrenos requeridos pelo senhor Ernesto Weingartner[?] e Cia Navegação
Arnt  Limitada  a  Camara  aprova  os diseres  do referido  oficio.Ao requerimento  do
senhor Honor[?]  de Souza pedindo isenção da multa de 100,00 Cr$ que deve a
Prefeitura sobre sua divida ativa a Camara resolveu isenta-lo da referida multa desde
que recolha  dos cofres publicos do municipio  os Cr$ 472,40 relativo  a  impostos.
Quanto a circular da Inspetoria Regional de Estatística Municipal oferecendo o nº 10
da Revista Brasileira de Municípios a Camara mandou agradecer. Quanto a circular
de Passo Fundo que trata da hora da sessão, a Camara resolveu aprovar a indicação
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e  derigir  apelo  ao  Exmo  Senhor  Presidente  da  Republica  para  não  mais  ser
implantado o horario de verão no Estado do Rio Grande do Sul. Contenuam estudos
na carta  da Pontificia  Universidade Catolica  do Rio  Grande do Sul.  Ao oficio  da
Camara de Canôas acompanhado de um protesto contra o projeto da Camara Federal
que institue o divórcio a Camara resolveu apoiar a indicação e fazer as necessárias
comunicações. Ao oficio da Liga  Rio-grandense contra a tuberculose e um faciculo do
Departamento Estadual de Estatística foram mandados agradecer. As desesete horas
o senhor presidente  encerrou a sessão.  Eu Francisco Braulino de Souza primeiro
secretario lavrei esta ata.  Waldomiro Mercio Pereira  Alberto Görgen  Walter Augusto
Schilling  Jovino Feliciano da Silva Francisco Braulino de Souza  José Fredolino Horn
João Frederico Feyh Filho
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