
Ata nº 552
Aos dose dias do mez de junho de mil novecentos e cincoenta e um as dez 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,  Alberto  Görgen,  João  Frederico  Feyh  Filho,  José  Fredolino  Horn,  Walter
Augusto Schilling, Francisco Braulino de Souza. Havendo numero le-
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gal de representantes e presidida pelo senhor vereador Valdomiro Mercio Pereira foi
conciderada aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior, passou-se a despachar
o expediente constante da ordem do dia anterior. Funcionando nesta sessão o senhor
Fredolino Schneider suplente na vaga do senhor  vereador Alvaro Haubert  que se
acha licenciada.  Ao requerimento de Balduino Silva Pereira,  posto em votação foi
indeferido  por  quatro  votos  contra  a  dois  digo  por  cinco  votos  contra  dois.  Ao
requerimento de Alvaro Almeida da Silveira a Camara resolveu dar do senhor Prefeito
os poderes para examinar o assunto constante do mesmo e resolve-lo como for de
justiça. Quanto ao requerimento do senhor Adroaldo da [ilegivel] Pereira, a Camara
fez a concessão pedida para a edificação do prédio respeitando o que preceitua o
Codigo de posturas, que são, quatro metros afastado do principal alinhamento da rua.
Quanto  ao  requerimento  do  senhor  João  Fornari  Sobrinho  foi  indeferido  depois
devidademente  estudado.  Ao requerimento  da Senhora  Dona  Marlene Theresinha
Haubert  foi  depois  de  devidamente  estudado  deferido  na  forma  requerida.  Ao
requerimento  do  senhor  Lauro  Evangelista  de  Azambuja  depois  de  estudado  foi
deferido por unanimidade. Ao pedido de concessão de um auxilio pecuniario feito pelo
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Circulo de Paes e Mestres que funciona junto ao Grupo Escolar Pereira Coruja que
funciona nesta cidade, a Camara resolveu conceder a importancia de mil e duzentos
cruzeiros annuaes ou sejam cem cruzeiros mensaes que poderão, a critério de sua
diretoria,  recebidas  mensalmente,  sua  diretoria  recebidas  mensalmente,
comunicando-se ao Executivo para que apresente projeto de lei  a respeito  a este
Legislativo.  Quanto a circular nº 2 de Cruz Alta e a proposição que acompanha a
camara depois de estuda-la cuidadosamente resolveu aprova-la com uma pequena
alteração que é a seguinte: A nomeação de subdelegados de policia para os distritos
não poderá recair  na pessôa do respetivo subprefeito.  Comunicando-se ao senhor
Governador do Estado ao senhor Chefe de Policia e a Camara de origem. A ordem do
dia para proxima sessão ficou assim constituida: Um requerimento apresentado pelo
senhor  Lotario  Bender  prisidente  da  Areo  Club  de  Taquari  pedindo isenção  de
impostos  para  uma  caminhonete  pertencente  aquela  entidade.  Um  requerimento
derigido a este Legislativo solicitando contagem de tempo de serviço municipal. Uma
comunicação da Camara Municipal de São Leopoldo comunicando
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a  eleição  de  sua  mesa  diretora.  As  dose horas o  senhor presidente  encerrou  a
sessão. Eu Francisco Braulino de Souza primeiro secretario lavrei a presente ata
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