
Ata 591
Aos dezoito  dias do mez de Dezembro de 1951 as 10 horas no salão  nobre da
Prefeitura  onde  funciona  Camara  Municipal  de  Taquari,  com  a  presença  dos
vereadores  seguintes:  Waldomiro Mercio  Pereira,  Alberto  Görgen,  João Frederico
Feyh Filho, Rubens F. Souza, Jovino Feliciano da Silva e José Fredolino Horn. Como
houvesse numero legal de representantes e presidida pelo Snr. Vereador Waldomiro
Mercio Pereira, foi considerada aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior e não
havendo expediente em ordem do dia para ser  despachada passou-se a tomar a
ordem do dia para essa sessão, que ficou assim constituida: Um requerimento do Sr.
Lourival  Mercio  Pereira  pedindo  isenção  de  dividas  e  multas  de  impostos,  Um
requerimento de Maria Francisca Silva pedindo dispensa, digo, pedindo concessão de
um terreno a Rua General Osorio com fundos a Rua Brigadeiro Albino, nesta cidade.
Um requerimento de Octaviano Becker pedindo isenção e cancellamento de divida
dos herdeiros de Eduardo Beckerm na importancia de mil e duzentos cruzeiros mais
ou menos. Um projeto de lei do executivo consedendo majoração de vencimentos ao
professorado  municipal,  na  importancia  de  cem cruzeiros  mensaes a  cada.  Um
requerimento do Snr João Manoel dos Reis pedindo isenssão das multas relativas a
sua divida activa com a prefeitura Municipal,
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cuja  divida  atinge  a  quantia  de  mil  e  seiscentos  e  cinquenta e  seis  cruzeiros  e
sessenta sentavos. Um requerimento asinado por Manoel José Carvalho do Couto
propondo a compra de um terreno dos arrebaldes  desta cidade no lugar denominado
Canto do Valor. Um projeto de lei do executivo pelo qual fica o mesmo autorisado a
vender ao Snr. João Alves Pereira um terrenos do dos arrebaldes desta cidade. Um
projeto de lei que autorisa o senhor Prefeito Municipal a vender ao Snr. Ido Drehmer
um terreno na Villa de Bom Retiro do Sul. Um projeto de lei do executivo que autorisa
ao sr. Prefeito Municipal doar a Associação Rural de Taquari, um terreno sito nesta
cidade  a  Rua  Marechal  Deodoro  esquina  da  General  Canabarro  com  a  area
superficial  de  629  m,  10  m  para  que  a  mesma  edifique  alli  a  sua  sede.  Um
requerimento do Snr. João Marcelino de Souza pedindo pagamento de aluguel da sala
onde  funciona  a  aula  municipal  no  lugar  denominado  Rincão  dos  Lopes  na
importancia  mensal  de  trinta  cruzeiros  a  contar  de  1º  de  janeiro  de  1952.  Um
balancete da receita e despesa do executivo relativo ao mez de outubro p/p com seus
comprovantes. Um oficio do Dr. José Francisco Pinto de Moraes comunicando ter
assumido a Prefeitura das cidades de Santa Maria, na qualidade de presidente da
Camara de vereadores.
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Uma correspondencia do centro de estudos e defesa do petroleo  e da economia
nacional assinado pelo seu presidente General Felicissimo Cardoso. As dose horas foi
pelo Snr. Presidente encerrada a sessão. Eu José Fredolino Horn segundo secretario
lavrei a presente ata.
Waldomiro Mercio Pereira  Jovino Feliciano da Silva  Alberto Görgen João Frederico
Feyh Filho Rubens F. Souza   José Fredolino Horn
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