
Ata nº 510
Aos nove dias do mez de agosto de mil 
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novecentos e cincoenta, as quatorze horas, no salão nobre da Prefeitura Municipal,
onde funciona a Camara de Taquari  e com a presença dos seguintes vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira, Jovino Feliciano da Silva, José Fredolino Horn, Fredolino
Schneider, João Frederico Feyh Filho, Francisco Braulino de Souza. Tendo numero
legal de representantes e sob a presidencia do senhor vereador Valdomiro Mercio
Pereira foi conciderada aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior, passou-se a
discutir e despachar a ordem do dia da sessão anterior. Quanto ao balancete do mez
de junho acompanhado de seus comprovantes a Camara resolveu aprova-lo. Boletim
da Assembleia do Estado foi mando archivar. A sugestao da Camara de Cangussú, a
Camara tomou conhecimento  e  reconhece  a  sua validade mas de momento  não
tomaremos nenhuma atitude [ilegivel] [ilegivel] postura a ocasião. Quanto ao oficio da
Camara de Bom Jesus do Triunfo, a Camara tomou conhecimento e resolveu adiar
sua deliberação.  Ao projeto  de lei  do Executivo  que trata  da abertura  de credito
especial e reduz dotações orçamentárias no valor de quatro mil cento e cincoenta e
um cruzeiros foi aprovado. Um outro projeto de lei que abre um crédito complementar
e reduz dotações orçamentárias no valor de setenta e sete mil
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cento  e  sessenta  e  um cruzeiros,  aprovado.  Boletim  demonstrativo  de  junho  foi
aprovado. Copia da lei  nº 104 foi  mandado archivar.  Quanto ao projeto de lei  do
Executivo  já  tramitando  neste  Legislativo,  referente  a  criação  do  Departamento
Municipal de Estradas de Rodagem, a Camara resolveu depois de acurado exame,
devolver ao Executivo para que este adicione ao referido projeto mais um artigo no
qual  fique  constado  poderes  ao  Prefeito  Municipal  para,  uma  vez  criado  o
Departamento,  ser  elle  derigido  por  funcionário  designado  pelo  Executivo  e  a
escriturações correpondente ser também feita pela contadoria atual da Prefeitura sem
despesas extraordinárias  enquanto  o município não tiver  recursos para  prover os
cargos que constituem o referido Departamento, e feito isto deve voltar o projeto a
este Legislativo para ser afinal estudado. A presente reunião foi efetuada hoje porque
nos dias ordinários da semana que findou não ouve numero para funciônar a Camara
por  motivo  de  força maior,  assim  como,  não funcionará  na  primeira  semana de
setembro vindouro, por ser a Semana da Pátria, devendo reunir-se a dose d´aquelle
mez,  de  cuja  resolução  ficam já  cientes  e  convocados  os  vereadores  presentes
convocando-se  por  oficio  os  que  não  estão.  As  deseis  horas  foi  pelo  senhor
presidente encerrada a sessão. Eu Francisco
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Braulino  de Souza,  primeiro  secretário  lavrei  esta  ata. Waldomiro Mercio Pereira
Fredolino Schneider,  José  Frederico  Feyh  Filho,  Jovino  Feliciano  da  Silva,  José
Fredolino Horn Francisco Braulino de Souza
Em tempo: A Camara por unanimidade mandou lançar em ata um voto de profundo
pesar pelos desastres [ilegível]iatórios ocorridos no Estado nos dias vinte e oito e
trinta de Julho proximo passado dos quaes perderam a vida muitos brasileiros entre
elles  o  Ilustre  Senador  da  República  Dr.  Joaquim Pedro Salgado Filho  e  dessa
consternação da Camara deste municipio se dará [ilegivel] ap Exmo Sr. Governador
do  Estado,  a  Ilustre  Assembléia  Estadual  e  a  direção  do Partido  Trabalhista  no
Estado.
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