
Ata nº 579
Aos vinte e quatro dias do mez de outubro de mil novecentos e cincoenta e um, as
dez horas, no salão nobre da Prefeitura, onde funciona a Ca
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mara Municipal de Taquari, e com a presença dos vereadores seguintes: Waldomiro
Mercio Pereira, Jovino Feliciano da Silva, Alberto Görgen, João Frederico Feyh Filho,
Francisco Braulino de Souza. Tendo número legal de representantes e na presidencia
do senhor vereador Valdomiro Mercio Pereira foi conciderada aberta a sessão. Lida e
aprovada a ata anterior organisou-se a ordem do dia para proxima sessão: O projeto
de lei orçamentária do municípios enviado a este Legislativo pelo Executivo relativo
ao  ano  entrante  de  mil  novecentos  e  cincoenta  e  dois  acompanhado  de
circunstanciada mensagem do senhor Prefeito Municipal e instruido com  os quadros
demonstrativos da receita e despesa orçada. Um requerimento asinado pordona Inez
Ferreira da Costa viuva de João Ramalho da Costa pedindo cancelamento de sua
divida municipal na importancia total de setecentos e vinte e cinco cruzeiros, inclusive
taxa de rodagio e multas.  Cujo requerimento foi endereção ao Executivo e por este
[recaminhado] a este Legislativo. Uma circular da Camara Municipal de Carazinho,
trasendo ao conhecimento  deste  Legislativo,  uma proposição apresentada  àquela
Câmara  pelo  vereador  João  Lica,  que  trata  dos  vencimentos  dos  agentes  de
Extatistica.
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Um oficio da Prefeitura digo da Camara Municipal de Nova Friburgo – Estado do Rio
de Janeiro fazendo propostas de vendas de plantas de casas populares ao povo pela
importancia de (15.000,00) quinze mil cruzeiros. Um oficio circular do senhor Osvaldo
Gomes Junqueira vice-prefeito deste municipio, comunicando ter assumido o exercicio
do cargo de Prefeito em virtude da licença concedida ao senhor Prudencio Franklin
dos Reis titular da Prefeitura. Um oficio do Executivo remetendo a este Legislativo
cópias das leis municipaes nº 124, de 4 de outubro de 1951 e 125 da mesma data
para serem archivadas. Pelo senhor vereador Jovino Feliciano da Silva foi dito que,
na sessão proxima passada deste Legislativo, foi aprovado um projeto apresentado
pelo Executivo e [ilegivel]  agora que o projeto  apresentado pelo vereador Rubens
Felipe  de  Souza não  pdia  ter  cido  votado  a  não  ser  como  emenda ao  projeto
apresentado pelo senhor Prefeito, visto que apenas alterava a sua redação e dilatava
o praso sendo que a sua prin-
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cipal  nulidade é ter  sido o projeto  do mesmo vereador apresentado em nome do
Executivo, quando deveria ter sido em nome do Presidente do Legislativo, por isso,
requer,  que  entre  em  discussão  novamente  o  projeto  do  Executivo,  em vista  d
importancia de que se reveste assunto n'ele tratado. O senhor presidente determinou
uma pequena retificação na ata anterior na parte em que se refere ao requerimento de
dona Clara Maria  de Conceição, aonde se lê a Camara  deferiu leia-se a Camra
resolveu. As dose horas i senhor presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino
de Souza primeiro secretário lavrei a presente ata.
Waldomiro Mercio Pereira  Jovino Feliciano da Silva  Alberto Görgen João Frederico
Feyh Filho  Francisco Braulino de Souza 
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