
Ata nº 509
Aos nove dias do mez de Agosto de mil novecentos e cinquenta, as nove horas, no
salão nobre da prefeitura onde funciona a Camara Municipal de Taquari,  e com a
presença dos vereadores seguintes: Waldomiro
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Mercio Pereira, Jovino Feliciano da Silva, José Fredolino Horn, Fredolino Schneider,
João Frederico Feyh Filho, Francisco Braulino de Souza. Havendo número legal e sob
a Presidência do senhor vereador Waldomiro Mercio Pereira foi considerada aberta a
sessão: Lida e aprovada a (ordem digo) a ata anterior, passou a ordem do dia da
referida ata.  Quanto a indicação apresentada pela Camara de Porto Alegre digo à
Câmara de Porto Alegre pelos vereadores Antonio J. Acheti e Zacarias de Azevedo,
este Legislativo resolveu aprova-la, comunicando telegraficamente a Camara Federal,
a resolução de pedir a aprovação do projeto apresentado aquele Congresso pelos
deputados Antonio Feliciano e Café Filho, com referencia a alteração da cobrança do
imposto sobre a renda. A ordem do dia para a proxima sessão ficou assim constituida:
Balancete do mez de junho apresentado pelo Executivo, com todos os comprovantes
da receita e despesa; Um boletim da Assembléia Legislativa do Estado contendo véto
ao Governador do Estado ao projeto de lei nº 63-195 e outros esclarecimentos. Uma
sugestão apresentada à Camara Municipal de Cangussú, pelo vereador Graciano de
Souza Oliveira  Junior.  Um oficio  da  Camara  Municipal  de  Bom Jesus  a  Triunfo
tratando de uma indicação que foi aprovada em ultima instancia
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pelo  Congresso  Estadual  de  vereadores  de  Porto  Alegre.  Um projeto  de  lei  do
Executivo  que  trata  da  abertura  de  creditos  suplementares  e  reduz  dotações
acompanhado de  respectiva  exposição  de  motivos.  Um outro  projeto  de mesma
procedência  que suplementa  verbas  e  reduz dotações  orçamentárias  no  valor  de
setenta  e  sete  mil  cento  e  sessenta  e  um cruzeiros  também acompanhado de
exposições de motivos. Um boletim demonstrativo do Executivo relativo ao mez de
junho do corrente ano. Copia da lei nº 804, de 28 de julho de 1950 enviada a este
Legislativo para ser archivada. Quanto ao requerimento de Homero Carlos da Costa
já constante de outras atas desta Camara, ficou resolvido isenta-lo da divida e mandar
cancelar  o  lançamento  da carroça a que o mesmo se refere,  comunicando-se ao
Execuivo.  Quanto  ao  requerimento  de  dona  Conceição  Prates  Figueiredo
representada  por  seu  procurador Sr.  Osvaldo  Michel  emvista  da  informação  do
Executivo resolveu indeferi-lo definitivamente. AS doze horas o senhor presidente deu
por encerrada a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza primeiro secretario lavrei a
presente ata.
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