Ata nº 561
Aos dez dias do mês de julho de (1951) mil novecentos e cincoenta e um no salão
nobre da Prefeitura Municipal de Taquari as 14 horas reuniuse a camara de
vereadores seguintes. Jovino Feliciano da Silva, Walter Augusto Schilling Alberto
Görgen. João Frederico Feyh Filho e José Fredolino Horn. Havendo numero legal de
representantes e presedido pelo vereador Jovino Feliciano da Silva foi conciderada
aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior passou-se a despachar a ata nº 559.
Entrou em discussão um projeto de lei que autorisa a contagem de tempo de serviço
da Senhorita Sofia da Costa e Silva, o periodo de 8 de março de 1930 à 13 de Maio
de 1948; sendo aprovado por hunanimidade. Um projeto de lei que abre um credito
especial e indica como recurso arrecadação a maior previsto no corrente exercício de
69,830, os cruzeiros, sendo aprovado por hunanimidade; Um projeto de lei que abre
um credito suplementar reduz e cansela dotações orcimentárias e indica, como
recurso, arecadações a maior prevista no corrente exercício; de 231,736,00 cruzeiros:
sendo aprovado por hunanimidade: Um oficio da sociedade de fisiologia do Rio
Grande do Sul, o qual a camara aprovou com hunanimidade. Um requerimento do
circulo de Pais e Mestres organisado junto ao Grupo Escolar Otavio Augusto de
Farias. A camara resolveu conseder a importancia de mil e duzentos cruzeiros anual
ou sejam cem cruzeiros mensaes, (a camara). Um oficio da Diretora do Grupo escolar
Pereira Coruja Senhorita Maria Cecy Köch, convidando para a enuguração
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das exposições da festa da Laranja a camara resolveu oficiar agradecendo o convite e
pedindo desculpa por não comparecer por ter a Câmara recebido depois dos seus
festejos. Um oficio do Prefeito Municipal de São Francisco de Assis, que depois de
devidamente examinado, a camara resolveu concordar com o objetivo do referido
oficio e dirigir-se as entidades juridicas constantes do mesmo oficio, solicitando que o
D.P.M permanesa com a organização atual para que possa continuar prestando seus
serviços as municipalidades. Um oficio da Camara Municipal de Pelotas, que a
Camara examinou cuidadosamente e bem ciente de seu assunto resolveu
continuasse ele em estudo, com o restante do eespediente foi mandado archivar.
Quanto o requerimento verbal apresentado pelo vereador Jovino Feliciano da Silva a
camara resolveu deferi-lo oficiandose ao executivo para fazer figurar no orçamento
para 1952, pois, a verba que foi criada no corrente exercício foi completamente
insufuciente pra atender as despesas com os trabalhos daquele distrito. A ordem do
dia para a proxima sessão e a seguinte um requerimento da [Associação] Rural de
Taquari solicitando doação de um terreno sito a rua General Deodoro, junto da praça
de esportes, medindo 18metros de frente e 20 de fundos nesta cidade para construir a
sua sede propria. Um requerimento do Snrs. Adolfo Drehmer solicitando a compra do
terreno da Prefeitura na Villa de Bom Retiro do Sul. Um boletim de receita e despeza
do mez de Maio decorente ano
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e cópias de leis nº 119 de 8 de junho de 1951 e nº 120 da mesma data. A sessão foi
presidida pelo vice-Presidente vereador Jovino Feliciano da Silva, visto ter chegado
as 15 horas, o vereador presidente Valdomiro Mercio Pereira que ainda tomou parte
nos trabalhos tendo votado nos despachos dos expedientes acompanhado a
organisação da ordem do dia. As desesseis horas o presidente declarou encerada a
sessão. Proceguindo os trabalhos no dia 17 do corrente. Eu segundo secretario a
subscrevi e assino
Jovino Feliciano da Silva. Vice-presidente
Alberto Görgen Waldomiro Mercio Pereira
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