
Ata nº 595
Aos vinte e sete dias do mez de Dezembro, de mil novecentos e cincoenta e um, as
dez  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 Silvam José Fredolino Horn, João Frederico Feyh Filho, Alberto Görgenm
Fredolino  Schneider,  substituindo  o  senhor  vereador  Alvaro  Haubertm  que  está
impedido para funcionar neste Legislativo por se achar
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diplomado como Prefeito eleito, do municipio. Francisco Braulino de Souza. Havendo
numero legal de representantes, e presidida pelo senhor Waldomiro Mercio Pereira foi
conciderada aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior, passou-se a examinar o
expediente  da ordem do dia  constante  da  mesma.  Que ficou assim resolvido:  O
requerimento  de  Dona  Yoni  de  Oliveira  Reis  foi  deferido  por  unanimidade.  O
requerimento  de  Dona Maria  Francisca  da  Silva  foi  também deferido,  ficando  o
Executivo  a  resolver  o  que  nelle  se  contem encaminhando  depois  o  respectivo
expediente. O requerimento do senhor Lourival Mercio Pereira que neste momento foi
apresentado em plenario pelo senhor  vice-presidente vereador Jovino Feliciano da
Silva que especialmente assumiu a presidencia para esse fim, visto ser o requerente
irmão do atual presidente  deste  Legislativo.  Tendo a Camara resolvido  dispensar
apenas a multa ficando sujeito do pagamento do imposto. O requerimento do senhor
João Manuel dos Reis foi deferido por unanimidade. O requerimento do senhor Adão
Bilhar dos Reis foi, digo projeto de lei, do Executivo que autorisa o mesmo a vender
ao senhor Adão Bilhar dos Reis um terreno com a extenção de 537 mts e 50 a rua
Antonio Porfirio da Costa a Camara o aprovou com restrição apre-
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sentando ao mesmo uma emenda ao preço de Cr$ 2,00 ao metro quadrado que ficou
assim elevado para 5,00 ao metro  quadrado.  O projeto  de lei  do Executivo,  que
autorisa  ao  Prefeito  a  vender  ao  senhor  João  Alves  Pereira  um terreno  com a
extenção superficial de mil quinhentos e oitenta e um metros quadrados com frente ao
Este a entrada da colonia Vinte de setembro que tambem foi aprovado pelo plenario
com a construção, pois, ele marcou o preço de 3.00 cruseiros ao metro quadrado para
5,00 cruseiros. O requerimento do senhor João Marcelino de Souza foi deferido e será
remetido ao Executivo para o respectivo expediente. O projeto de lei do Executivo que
autorisa o senhor Prefeito a vender do senhor Ido Drehmer um terreno pertencente do
municipio cito na vila de Bom Retiro do Sul ao preço de Cr$ 7,00, ao metro quadrado
que foi unanimemente aprovado. Um outro projeto de lei do Executivo que autorisa o
senhor Prefeito a doar a Associação Rural desta cidade, um terreno pertencente ao
municipio a rua Marechal Deodoro esquina General Canabarro com a area superficial
de 623 metros e 10 cent quandrados com a clasula constante do artigo segundo do
mesmo projeto de lei, foi por
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unanimidade aprovado. Quanto a minuta do contrato a fazer com a firma Folmer &
Bauer de  Paverama,  pelo  municipio  e  trasida  a  este  Legislativo  foi  por  maioria
regeitada, votando a favôr da minuta apenas os vereadores Fredolino Schneider e
Francisco Braulino de Souza. Um balancete de receita e despesa do mez de outubro
acompanhado ainda  de  um  pequeno  balancete  das  despesas  extraordinárias  e
eventuaes relativas ao mesmo mez, apresentados pelo Executivo foram aprovados
por unanimidade. Quanto ao oficio do Prefeito de Santa Maria, foi mandado agradecer
e arquivar, assim como correspondências do centro de estudos e defesa do petróleo e
da economia nacional  que tiveram o mesmo despacho. A ordem do dia para proxima
sessão ficou assim constituida: “Um projeto de lei do Executivo que abre um credito
suplementar e reduz dotações orçamentárias. Um outro projeto do Executivo que abre



um credito  especial  e  reduz dotações  orçamentárias,  o  primiero  no valôr  de Cr$
98.082,90  e  o  ultimo  no  valor  de  12.650,00  acompanhados  de  circunstanciada
exposição de motivos. Um outro projeto de lei que concede moratória até a data de 30
de Dezembro corrente aos contribuintes em divida ativa para com a fazenda Municipal
com isenção de multas. Copias das leis
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126 de 5 de dezembro de 1951, e 128 da mesma data e ainda a de nº 127 de igual
data. Um requerimento do senhor Elegar Oliveira pedindo isenção do imposto de uma
bicicleta  que diz te-la vendido em 1947, mas que se acha ainda lançada em seu
nome. Uma circular da Liga  Rio  Grandense contra a  tuberculose derigida  a  este
Legislativo por seu presidente Dr. Carlos Bento acompanhada de duas fôlhas de selos
que homenageiam o natal e ano novo no valor de Cr$ 100,00 cada uma para serem
distribuidas ao publico mediante um cruzeiro cada selo. Um boletim informativo da
Inspetoria de Ensino Municipal, apresentado pela respectiva Inspetora Dona Sofia da
Costa e Silva em cujo documento a referida funcionaria relata todo o movimento da
Inspetoria Municipal relativa ao corrente exercicio. O vereador Francisco Braulino de
Souza fez o seguinte  requerimento  ou seja  uma proposição:  Disse  que tendo se
elevado  o  ordenado  ou  vencimento  das  professoras  municipaes  de  mais  cem
cruzeiros,  e  cuja  dispesa  será  coberta  com uma verba  saldo  de  Cr$  80.000,00
constante do orçamento para o ano entrante não
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justo ficassem no esquecimento as professoras aposentadas e como dessa verba
ainda sobra fundo para antender  o aumento rasoavel  de Cr$ 70,00 de cada uma
dessas funcionarias, propoem que sejam elavadas os vencimentos das professoras
municipaes aposentadas para mais Cr$ 70,00 cruzeiros sententa a cada uma a contar
de primeiro de janeiro de 1952. As dose horas o senhor presidente encerrou a sessão.
Eu Francisco Braulino de Souza primeiro secretario lavrei esta ata. Waldomiro Mercio
Pereira Alberto Görgen  Walter Augusto Schilling  Fredolino Schneider  José Fredolino
Horn Jovino Feliciano da Silva  João Frederico Feyh Filho
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