
Ata nº 513 
Aos trese dias do mez de setembro de mil novecentos e cincoenta, as quatorze horas,
no salão nobre da Prefeitura onde funciona a Camara Municipal de Taquari, com a
presença dos vereadores seguintes: Waldomiro Mercio Pereira, Jovino Feliciano da
Silva, Alvaro Haubert, Alberto Görgen, José Fredolino Horn, Valter Augusto Schilling,
Francisco Braulino de Souza. Havendo numero legal e sobre a presidencia do senhor
Valdomiro Mercio Pereira foi  conciderada aberta a sessão.  Lida e aprovada a ata
anterior,  passou-se  a  despachar  a  ordem  do  dia  da  ata  anterior,  passou-se  a
despachar  a  ordem do dia  da  ata  anterior:  Quanto  ao  projeto  de  lei  que cria  o
Departamento Municipal de Estradas de Rodagio – (DM.E.R.) a Camara, depois de
minuncioso estudo a aprovou por unanimidade. Quanto ao balancete do mez de julho,
foi tambem da mesma forma
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aprovado. Quanto as copias das leis 105 e 106, do Executivo, a Camara mandou
archiva-las.  O  projeto  de  lei  na  importancia  de  38.160,00  cruseiros  de  creditos
solicitados e pro qual se reduz dotações orçamentárias na mesma quantia foi  por
unanimidade aprovado. Um outro projeto de lei também do Executivo que abre um
credito  especial  e  aponta  como  recurso  arrecadação  a  maior  no  valor  de  Cr$
45.000,00 (quarenta  e cinco mil  cruzeiros) Quanto ao  mesmo ficou deliberado de
modo geral  que baixasse o projeto  ao Executivo  no sentido de ser esclarecido  o
predio constante do mesmo é comprado com terreno ou sem terreno, e no caso de
estar incluido o terreno, de alterar a redação do projeto incluido-se nelle essa clausula
e voltando entao a este legislativo. Ainda um projeto que abre um crédito especial de
seis mil e sessenta e cinco cruzeiros, (6065,00) e reduz dotações orçamentárias igual
quantia para efeitos de despesas municipaes foi por unanimidade aprovado. Quanto
ao requerimento ddo senhor Jorge Fett derigido ao Executivo e por este encaminhado
a este  Legislativo,  ficou resolvido pela Camara fazer baixado a sua repartição de
origem para que o Prefeito, depois
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de devidamente informado despachou-lo com justiça deferindo-o ou não: Quanto ao
oficio da Camara de Osorio acompanhado de uma copia de lei mudando o nome de
Emilio Meyer para Palmares do Sul a Camara resolveu mandar agradecer e archivar.
Quanto  ao  oficio  da  Camara  de  Porto  Alegre  que  apresenta  uma  proposta  dos
vereadores  José  Antonio  Aranha e  outros  foi  mandado  archivar  por  ter  chegado
atrasado. Um oficio de Santa Vitória do Palmar comunicando a eleição de sua mesa,
a Camara mandou agradecer e archivar.  Ao oficio da Camara digo “Centro Civico
cultural de Sarandi” tratando de um apelo as Camaras e as pessoas do Comercio e
Industria a Camara resolveu que será oportunamente atendido. Ao oficio da Camara
de Pelotas que trata oficialização da faculdade de ciencias economicas em igualdade
de condições a Camara resolveu concordar com o pedido e seus termos derigindo se
a Assembleia Legislativa e ao Governador nesse sentido.  Quanto ao oficio da, digo,
ficou deliberado atende-lo.  As desseis horas foi encerrada a sessão. Eu Francisco
Braulino  de  Souza primeiro  secretário  lavrei  esta  ata.  Waldomiro  Mercio  Pereira
Alberto Görgen  Walter Augusto Schilling
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José Fredolino Horn  Jovino Feliciano da Silva  Alvaro Haubert Francisco B. de Souza 
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