
Ata nº 596
Aos vinte e sete dias do mez de Dezembro, de mil novecentos e cinquenta e um as
quatorse horas,  no salão  nobre da Prefeitura  Municipal, onde funciona a Câmara
Municipal de Taquari com a presença dos vereadores seguintes: Waldomiro Mercio
Pereira,  Jovino Feliciano da Silva, Alberto Görgen, José Fredolino Horn, Fredolino
Schneider, Walter Augusto Schilling, Rubens Felipe de Souza  João Frederico Feyh
Filho,  Francisco  Braulino  de  Souza.  Tendo  numero  legal  de  representantes  e
presidida pelo senhor vereador Valdomiro Mercio Pereira foi con-
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ciderada aberta a sessão.  Lida e aprovada a ata anterior passou-se a examinar o
expediente da referida ata. O projeto que abre crédito suplementar e reduz dotações
orçamentárias no valor de Cr$ 98.082,90 noventa e oito mil e oitenta e dois cruzeiros
e  noventa  centavos,  depois  de devidamente  estudado pelo  plenario  foi  por  este
aprovado. O projeto que abre um credito especial e reduz dotações orçamentárias na
importancia  de dose mil  seiscentos  e  cincoenta  cruzeiros  (12.650,00)  foi  também
devidamente examinado e aprovado pelo plenario.  Ao projeto de lei que isenta de
multas os contribuintes em divida ativa até o exercicio de 1950 (31 de dezembro de
1950) a Camara resolveu aprova-lo adicionando ao mesmo a isenção das multas do
exercicio corrente cuja cobrança será feita até o dia trinta do corrente, votaram a favôr
do projeto tal qual consta do mesmo os vereadores senhor Jovino Feliciano da Silva e
Francisco Braulino de Souza  e os demais votaram com restrição para emendas o
projeto como emendaram. As copias das leis 126, 127, 128 enviadas pelo Executivo
foram mandadas  archivar.  Quanto  ao  requerimento  do  senhor  Otaviano  Becker
atendido em parte
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para que lhe sejam perdoadas as multas desde que efetue o pagamento dos impostos
dentro de sessenta dias. Ao requerimento do senhor  Miguel  José de Carvalho do
Couto  solicitando  lhe  seja  concedido  por  compra  o  terreno  da  propriedade  do
municipio situado no lugar denominado “Canto do Valo”, ao norte de terras do senhor
Helmut Beckerm cujo quinhão de terras estava naquela epoca ocupado e cercado
pelo  mesmo  senhor,  o  plenario  depois  de  haver  estudado o  requerido  resolveu
autorisar o Executivo a deliberar sobre o caso. Ao requerimento do senhor Helmut
Becker  pedindo  os  direitos  a  compra  do  mesmo  terreno  a  que  se  refere  o
requerimento acima a Camara deliberou autorisar o Executivo a resolver o assunto
visto  tratar-se de pedidos em chóque.  Ao requerimento do senhor  Elegar Oliveira
pedindo cancelamento de sua divida relativo aos impostos de uma bicicleta a Camara
resolveu autorisar o Executivo a proceder como fôr de direito.  Ao requerimento de
Dona Alexandrina Teixeira  da  Silva, a  Camara resolveu devolver  ao Executivo  e
autorisa-lo a examinar e solucionar o pedido. O boletim informativo da Inspetoria de
Ensino Municipal apresentado pela sua diretora Dona Sofia da Costa e Silva depois
de cautelosamente examinado foi pela Camara aprovado na par-
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te que lhe diz respeito louvando o esclarecido trabalho desta digna funcionária, que
bem demonstra ter  pela instrução publica  pela  sua direção a  maior  dedicação e
enterêsse pelo sagrado dever de cumprir  rigorosamente a sua missão elevando o
nivel cultural da nossa juventude, comunicando-se a mesmo o teor deste despacho.
Pelo senhor vereador Rubens Felipe de Souza foi apresentado parecer contrario ao
projeto de lei do Executivo que majora em cem cruzeiros mensaes os vencimentos
das  professoras  municipais  a  partir  de  1952.  O  referido  vereador  levanta  a
inconticionalidade do referido projeto por contrariar o disposto no artº 94 parag. 4 da
lei organica e por esgotar, no reajustamento de uma classe isoladamente, a verba de
80.000,00 constante  da lei  orçamentária  para 1952 e destinada ao reajustamento



geral do funcionalismo. Ao projeto que concede as professoras ativos municipaes a
quantia  de cem cruzeiros a cada uma mensalmente conforme projeto  que abaixo
transcrevemos: Majora em cem cruzeiros mensaes os vencimentos do professorado
municipal a partir de janeiro de 1952. Prudencio Franklin dos Reis, prefeito municipal
de Ta-
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quari, faço saber, em cumprimento do disposto no artigo 52 inciso II da Lei Organica
do municipio, que o poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte lei: Artº 1º
serão  majorados  em  cem  cruzeiros  mençaes  os  vencimentos  do  professorado
municipal a contar de janiero de 1952. Artº 2º Servirá de recurso para pagamento do
aumento  citado  no artigo  primeiro  desta  lei,  a  verba de 80.000,00,  constante  no
orçamento  para  o  exercicio  de  1952  destinada  a  um  futuro  reajustamento  ao
funcionalismo municipal. Artº 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete
do Prefeito Municipal de Taquari. Cujo projeto depois de devidamente estudado foi
aprovado por cinco votos contra dois. Sendo votado contra os vereadores Rubens
Felipe de Souza, e Valter Augusto Schilling. Quanto a proposição apresentada pelo
vereador Francisco Braulino de Souza, foi encaminhada devidamente pela Camara e
aprovada por unanimidade. AS desoito horas foi pelo senhor presidente encerrada a
sessão. Eu Francisco Braulino de Souza primeiro secretario lavrei a presente ata.
Waldomiro Mercio Pereira  Fredolino Schneider Joao Frederico Feyh Filho  Walter
Augusto Schilling  Alberto Görgen  José Fredolino Horn  Jovino Feliciano da Silva
Francisco Braulino de Souza 
[fl.595]


