
Ata nº 528
Aos vinte e oito dias do mez de Novembro de mil novecentos e cincoenta as quatorze
horas, no salão nobre da Prefeitura onde funciona a Camara Municipal de Taquari, e
com  a  presença  dos  vereadores  seguintes:  Waldomiro  Mercio  Pereira,  Jovino
Feliciano da Silva, José Fredolino Horn, Fredolino Schneider, Alberto Görgen, Walter
Augusto Schilling, Francisco Braulino de Souza. Tendo numero legal de vereadores e
com a presidencia  do senhor  vereador  Waldomiro Mercio  Pereira  foi  conciderada
aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior, passou-se ao estudo da ordem do dia
da mesma. Quanto ao pedido do “Conjunto de Amadores Teatraes “Anna Vagas”
desta cidade a Camara resolveu aguardar a 
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solução  do  assunto  pelo  Executivo,  conforme explica  no  oficio  49/950,  o  senhor
Prefeito Municipal. Quanto ao oficio da Camara de São Francisco de Paula, pedindo a
remessa de um volume do Codigo de Posturas, a Camara deferio mandando atender
depois  de  impresso o  Codigo.  Quanto  ao  pedido  de  isenção  apresentado  pelas
senhôras Joanna e Domingos Gonçalves, do imposto rodo[ilegivel], achando-se como
se acham devidamente informados pelo Executivo a Camara as deferio. Quanto ao
oficio de Pelotas, a Camara resolveu não expedir telegrama do senhor presidente da
Republica na forma pedida no referido oficio por conciderar um caso constatado em
em[sic] lei. Quanto aos Boletins do Departamento Nacional de Obras e Saneamento a
Camara mandou agradecer a remessa e archivar-los. Quanto ao parecer apresentado
pela  Comissão  Elaboradora  do  projeto  de  orçamento  para  1951,  foi  deliberado
continuar  o  mesmo em discussão no plenario  da camara até  a  aprovação da lei
referida. Pelos vereadores presentes foi  requerido a Presidencia a prorrogação do
praso para aprovação da lei  orçamentária  para 1951, ate  dia  vinte  de Dezembro
entrante , sendo atendido em vista da deficiencia de tempo para esse trabalho ate 30
do corrente mez
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como é de lei. Ordem do dia para a proxima sessão: Um oficio da Camara de Nova
Prata,  dando ciencia  de uma emenda apresentada por aquele Legislativo sobre a
alteração de prasos. As desesseis horas o senhor presidente encerrou a sessão. Eu
Francisco Braulino de Souza primeiro secretario lavrei esta ata.
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