
Ata nº 462
Aos dezessete dias do mez de novembro de mil novecentos e quarenta e nove
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as quatorze horas, no Salão nobre da Prefeitura, onde funciona a Câmara Municipal
de Taquari e com a presença dos seguintes vereadores: Waldomiro Mércio Pereira,
Jovino  Feliciano  da Silva,  Alberto  Görgen, Rubens Felipe  de Souza,  e  Francisco
Braulino de Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari. Havendo numero legal
de representantes e sob a Presidência do primeiro abriu-se a sessão. Entrando em
discussão  a  matéria  da  ordem  do  dia  da  ata  anterior,  em  primeiro  lugar  o
requerimento, do Paroco de Bom Retiro do Sul, e do fabriqueiro da Igreja Li Jorge H.
Köheler, no qual pedem a doação de um pequeno terreno situado n'aquella vila para
ser edeficado em proveito da Parochia, devolvendo-se ao Sr. Prefeito para mandar
prosseçar a venda digo “venda” à doação na forma da lei; entra em discussão também
requerimento verbal feito pelo vereador Rubens F. de Souza, sobre a elevação da
categoria desta Comarca, a segunda entrando, que foi aceita e aprovado, nomeando-
se a Comissão de Três pertencentes a Camara.  Fazendo parte desta comissao o
senhor Waldomiro Mercio Pereira, Rubens F. Souza, e Francisco Braulino de Souza,
que  tomarão  a  si  o  encargo  de  coligir  os  documentos  necessários  a  esse  ato,
comunicando-se essa resolução ao Exmo Sr. Dr. Juiz de Direito
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desta Comarca. A ordem do dia para proxima sessão fica assim organizada:  Um
requerimento verbal do senhor vereador Rubens F. de Souza no qual pede que seja
aprovada as sugestões apresentadas em discurso público proferido pelo Sr. Francisco
Pereira Rodrigues, fiscal  do imposto de Vendas e consignações, com referencia a
impostos  pagos em outros  municípios,  mas,  sobre produtos  de origem do nosso
município, cujos proventos não são comunicados à Exatoria desta cidade trazendo
assim prejuizos ao municipio,  pois que, verá deminuidas as porcentagens que lhe
cabem  na  renda  total  arrecadada  pelo  Estado.  A  segunda  sugestão  que  o
requerimento pede – aprovação é quanto ao um grupo de Engenheiros [ilegivel] pagos
pelo Estado e que prestem serviços aos municípios sempre que se torne necessário.
Tendo escapado a  Câmara  o  propósito  de mandar convocar  o  primeiro  suplente
senhor Fredolino Schneider para substituir  o vereador Alvaro Haubert  que pediu e
entrou em goso e licença para tratamento de aqui ate o fim do ano, o que a Camara
faz agora  mandando convocar  o  referido  suplente.  As  desesseis  horas o  senhor
presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza designado lavrei esta
ata. Waldomiro Marcio Pereira
Alberto Görgen Rubens F. Souza   Jovino Feliciano da Silva Francisco Braulino
de Souza
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