
Ata nº 588
Aos vinte e oito dias do mêz de novembro do ano mil novecetnos e cincoenta e um, as
quatorze horas, no salão nobre da Prefeitura, onde funciona a Camara Municipal de
Taquari,  com  a  presença  dos  vereadores  seguintes:  Waldomiro Mercio  Pereira,
Jovino Feliciano da Silva, Alberto Görgen, José Fredolino Horn, Fredolino Schneider,
Valter Augusto Schilling, Francisco Braulino de Souza. Como houvesse número legal
de  vereadores  e  presidida  pelo  senhor  vereador  Waldomiro  Mercio  Pereira  foi
conciderada aberta  a sessão. Lida e aprovada a ata anterior, entrou em discussão os
projetos, o primeiro que revoga a lei  nº 61 de 2 de junho de 1949, que isenta os
medicos  e  advogados  residentes  neste  municipio  do  pagamento  de  imposto  de
industrias  e  profissões,  sendo aprovado pelo plenario  com exceção do  voto,  do
vereador Francisco Braulino de Souza que foi voto vencido. Quanto aos projetos de
incidências sobre o imposto de 
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licenças foram unanimemente aprovados. A proposição apresentada pelo vereador
Francisco Braulino de Souza dando aumento de 100,00 cem cruzeiros mensaes a
cada professora municipal tendo como fundo de recurso a verba do orçamento para
1952, e 80.000,00 oitenta mil cruzeiros, foi aprovada por unanimidade mandando o
legislativo que se processe o expediente para legalisar a proposição. O projeto de
orçamento para o exercício vindouro, recebeu da comissão de orçamento parecer
verbal favoravel,  com pequenas restrições que são as constantes dos projetos de
incidencias e revogação da lei nº 61 de 2 de junho de 1949, que deve tambem fazer
parte  do  referido  projeto  como  lei  complementar,  feito  isso  e  tendo  o  referido
projetoentrado  em primeira  discussão no  turno da  manhã entrou  mais  tarde  em
segunda  discussão,  tendo  afinal  terminado  neste  momento  a  terceira  e  ultima
discussão  do  projeto,  tendo  resolvido  o  plenario  aprova-lo  em  todos  os  seus
complementares  já  citadas,  e  o  relatorio  do  Executivo  desde  mil  novecentos  e
quarenta e sete. O projeto de orçamento não obstante estar aprovada se recente da
falta da tabela explicativ da cobrança por unidade
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mas que devido a deficiencia de tempo não é possível corrigir de momento essa falta
ficando entretanto essa parte para ser oportunamente corrigida de acordo com as
necessidades  do  serviço.  A  ordem  do  dia  para  proxima  sessão  ficou  assim
organizada: A minuta do contrato que fez a Prefeitura Municipal de Taquari à firma
Follmer & Bauer  com sêde em PAverama da qual  havia  pedido vista  o  vereador
senhor Walter Augusto Schilling foi por este trasida a este Legislativo com parecer
escrito e por isso fica em ordem do dia para proxima sessão. A Camara determinou
que se enviasse ao Executivo o projeto de orçamento com os complementos fasendo-
se  também as demais  comunicações  inclusive  uma declaração pelas colunas do
“Taquaryense” dando ciencia ao publico de que a pósse dos novos eleitos será a
trinta e um de dezembro do ano que finda. AS desesseis horas o senhor presidente
encerrou  a  sessão.  Eu Francisco Braulino de  Souza, primeiro  secretario  lavrei  a
presente ata.
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