
Ata nº 459
Aos deseis dias do mez de novembro de mil novecentos e quarenta e nove, as 10
horas, na sala das sessões da Camara Municipal de Taquari, com a presença dos
seguintes vereadores: Waldomiro Mercio Pereira, Jovino Feliciano da Silva, Rubens
Felipe de Souza, José Fredolino Horn, Alberto Görgen, Francisco Braulino
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de Souza, sob a presidência do senhor veredor Waldomiro Mércio Pereira, reuniu-se a
Câmara Municipal de Taquari:  Havendo número legal o senhor presidente abriu a
sessão.  Lida  e  aprovada  a  ata  anterior.  Entrou  em  discussão,  requerimento
apresentado pelos senhores Roberto  Clarimundo da Conceição,  Francisco Pereira
Rodrigues e José Tristão Viana Hirt, [ilegível] [ilegível] foi pedido vista do mesmo pelo
vereador senhor Rubens Felipe de Souza tendo lhe sido concedido. Entram em ordem
do dia para a sessão da tarde, visto não haverem oradores escritos para esta sessão
– os seguintes documentos:  Um ofício do Presidente da Camara de Porto  Alegre
acompanhado de diversas indicações de outros municípios referente ao Congresso de
Vereadores,  digo  referentes  ao Congresso Estadual de Vereadores:  Um ofício  da
Sociedade  de  Fisiologia  do  Rio  Grande  do  Sul,  acompanhado  de  algumas
prospecções; Um ofício do Departamento Estadual de Estatística acompanhado de
boletim. Continuando ainda em discução o projeto do Orçamento e em ultimo analyse
o projeto de Código de Posturas. Requerimentos dos senhores Roberto C. Conceição,
e  Francisco  P.  Rodrigues,  e  José  Tristão  V.  Hirt  do  qual  pedio vistas  o  senhor
vereador Rubens F. de Souza, foram adicionados os dados fornecidos pelo Executivo
e um projeto de lei da Camara digo da Prefeitura Municipal de Santiago,
[fl. 344]
com seus comprovantes. Entraram em discussão o requerimento do Vereador senhor
Alvan Haubert, solicitando licença até o fim do ano, que foi concedido para tratamento
de saúde.  Um oficio  digo  requerimento  da  senhora  Viúva Rosa  Castro,  pedindo
isenção de 50% de sua dívida para com o tesouro municipal, importancia total de Cr$
738, 70 ou ao menos das multas correspondentes, que importam, em Cr$ 115,10. As
doze horas o senhor presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza
designado lavrei esta ata.
Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen Rubens F. Souza
Jovino Feliciano da Silva José Fredolino Horn
Francisco Braulino de Souza
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