
Ata nº 575
Aos quatro dias do mez de Setembro 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  seguintes  vereadores.  Valdomiro  Mércio  Pereira,  Jovino
Feliciano da Silva, Alberto Görgen, José Fredolino Horn, João Frederico Feyh Filho,
Francisco Braulino de Souza. Havendo numero legal de representantes e presidida
pelo senhor vereador Valdomiro Mercio Pereira foi conciderada aberta a sessão. Lida
e aprovada a ata anterior, passou-se a deliberar sobre os requerimentos do vereador
Rubens Felipe de Souza sugerindo a criação de uma aula municipal no interior do
municipio que a Camara deliberou comunicar ao Executivo para que este torne em
concideração se  assim julgou conveniente.  Quanto ao protesto  feito  pelo  mesmo
vereador sobre a atitude. Tomada por um açougueiro a Camara
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concidera  assunto  pessoal  e  por  isso  deixa  de  manifestar-se  a  respeito.  Ao
requerimento escrito  do referido vereador a Camara deliberou depois de estuda-lo
consistentemente  não  regulamentar  por  enquanto  os  negocios  da  Usina  por  não
pertencer esta ao patrimonio municipal e sim a uma empresa particular a qual não
póde o municipio obrigar em qualquer regulamento a fórma de sua gerencia o que
viria no caso de se tornar efetiva essa regulamentação prejudicar a sua marcha de
negocios e talvez mesmo o seu fornecimento de luz e energia a esta cidade. A ordem
do dia  para  a  proxima  sessão  foi  assim organisada:  um balancete  de  receita  e
despesa  referente  ao  mez  de  junho  proximo  passado  do  Executivo  Municipal
acompanhado  de  seus  comprovantes.  Um  oficio  do  senhor  Prefeito  Municipal
acusando o recebimento da comunicação do aumento de verba concedido por este
Legislativo  ao distrito  de Bom Retiro  do  Sul,  o  requerimento  do senhor  vereador
Jovino Feliciano da Silva: Um boletim tambem do Executivo informado o movimento
do mez de junho. Um oficio do senhor Prefeito Municipal com o qual dá ingresso a
esta  Legislativo  de  uma  carta  asinada  pelo  senhor  Vasco  Pinto  de  Asevedo
oferecendo a venda de
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digo a venda um predio de sua propriedade e, [ilegivel] terreno, na Vila de Tabaí, onde
funciona a  subprefeitura  Municipal,  edeficado  sobre  Cr$  5,000,00  preço  de  Cr$
18.000,00.  Um oficio  do senhor  secretário  do Executivo que de ordem do senhor
Prefeito  Municipal  encaminha  ao  este  Legislativo  a  cópia  de  um contrato  a  ser
asinado com a firma Folmer Bauer com sede na vila de Paverama para fornecimento
de luz aquela vila cuja cópia será estudada por este Legislativo. Um requerimento do
senhor Adão Bilhar  dos Reis  residente  nesta  cidade requerendo a espera de um
pequeno terreno do patrimonio municipal cito a rua Dr. Antonio Porfirio da Costa com
a area superficicial de 537 mets e 50 cent. Requerendo mais seja estipulado o preço.
Um requerimento de Alvaro de Castro Junqueira residente no lugar denominado Beira
do Rio [ilegivel] casa onde funciona a aula regida pela professora Maria Francisco de
Freitas,  por cuja casa o proprietário  pede um aluguel mensal de trinta cruzeiros a
contar  do  primeiro  de  janeiro  de  1950.  Um oficio  do  senhor  Prefeito  Municipal
trasendo ao conhecimento deste Legislativo
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que, quanto ao requerimento derigido a esta Camara pelo senhor  Ernesto Verger
aquele Executivo  não tomará  medida alguma enquanto não estiver  solucionada a
pretensão da Navegação Arnt Limitada sobre a compra de um terreno também situado
n´aquele local. Um requerimento do senhor Hanor[?] de Souza, residente no terceiro
distrito pleiteando a isenção de Cr$ 100,00 em sua divida ativa no valor de 572,40 que
retirada a multa de 100,00 cruzeiro fica reduzida a importãncia de Cr$ 472,40 que o
requerente  se  propõe a  pagar.  Uma circular da Inspetoria  regional  de  Estatística



Municipal  em Porto  Alegre  com data  de 18 de julho de 1951, oferecendo a este
Legislativo  o  numero  10  da Revista  Brasileira  dos  municipios  correspondente  ao
trimestre de Abril a junho de 1950. Uma circular da Camara de Passo Fundo trasendo
o conhecimento a este Legislativo uma indicação apresentada pelo vereador Volmar
Salton pedindo que as Camaras do Estado se derijam ao Exmo Senhor Presidente da
República  seja suprimida  a  hora de verão.  Uma carta  da Pontificia  Universidade
Catolica do Rio Grande do Sul, asinada pelo Irmão Roberto pedindo a concretização
do que foi pedido e aprovado
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pelo Congresso de Vereadores e a Prefeitos de uma verba de 10.000,00 para bolsas
de estudos a ser criada pelos municipios do Estado. Um oficio da Camara de Canôas
encaminhando a este Legislativo uma indicação apresentado ali pelo vereador Viante
Claudio Porcelo protestando contra o projeto de lei em andamento na Camara Federal
instituindo o divorcio no Brasil. Um oficio da liga Rio-Grandense contra a tuberculose
dando conhecimento de sua organização e divisão com as respectivas comissões.
Dois boletins da Camara de Carasinho. Um relatório da procriação dos funcionarios
publicos do Rio Grande do Sul. Um faciculo do Departamento Estadual de Estatistica
esclarecendo as finanças publicas da União, do Estado e dos municipios. As dose
horas  o  senhor  Presidente  encerrou  a  sessão.  Eu  Francisco  Braulino de  Souza
primeiro secretario lavrei esta ata.
Waldomiro  Mercio Pereira    Alberto  Görgen   João Frederico  Feyh  Filho   José
Fredolino Horn Jovino Feliciano da Silva   Francisco B. de Souza       
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