
Ata nº 493
Aos onze dias do mez de abril de mil e novecentos e cincoenta as quatorze horas, no
salão nobre da Prefeitura Municipal onde funciona a Camara de Taquari,  e com a
presença dos seguintes vereadores: Waldomiro Mercio Pereira Jovino Feliciano da
Silva,  Alberto Görgen João Frederico Fayh Filho,  Alvaro  Haubert  Joseé Fredolino
Horn,  Francisco  Braulino  de  Souza.  Havendo numero  legal  o  senhor  presidente
conciderou aberta a sessão. A Camara resolveu tomar conhecimento de seus termos
aprovando-os e mandou que fosse feita as necessarias comunicações. Ao da Câmara
de São Jeronymo a Camara nada resolveu, por já ter cido attendido todo expediente a
respeito.  Sobre o projeto de lei  que faz doação a fundação Ginásio Centenario de
Taquari” a Camara resolveu aprovar o projeto em seus devidos termos. Aos ofícios
um do professor Fredoldo Altman e outro do pastor Bertoldo Enghardt  a Camara
mandou agradecer e archivar. O oficio da Camara de Viamão foi man-
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dado archivar. Telegrama da Secretaria da Presidencia da Republica, foi mandado
archivar.  Ao  oficio  de 22  de março de 1950, do Executivo  desta  cidade que da
ingresso do um requerimento do Frei Isidro Botega, a Camara depois de menucioso
exame resolveu autorisar  o  senhor Prefeito  Municipal,  a  legalizar  com a  Igreja  o
negocio  dos  terrenos  onde  se  acha  a  mesma  Matriz  edificada  ficando também
autorisado a asinar as respectivas escrituras tanto da Matriz como onde está edificado
o Império. Ao oficio da Ordem dos Advogados a Camara resolveu mandar atender ao
projeto de lei do Executivo que pede autorização e uma verba de vinte mil cruzeiros
para indenizar os senhores Leo Wiemandts e Adão Praia, de matos que se acham
plantados onde se edificará a Sêde de um patronato federal nos arrebaldes desta
cidade. Aos requerimentos encaminhados pelo Executivo a esta Camara e asinados
pelos senhores Daniel S. Pereira e Vasco Perito de Asevedo, a Camara quanto ao
primeiro,  autorisar  o  senhor  prefeito  a  negociar  o  terreno  com o  requerente  em
medida legal, quanto ao segundo a Camara resolveu devolve-lo ao Executivo para
que o solucione como julgar de direito. Boletim da divida ativa do mez de Dezembro
do Execu-
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tivo Municipal foi aprovado. Ao oficio do senhor prefeito datado de 31 de março que
devolve a este legislativo, um oficio do senhor doutor Juiz de Direito desta Camara a
Camara deliberou seja o mesmo oportunamente estudado. O balancete encerramento
do  exercicio  financeiro  de  1949  enviado  a  este  legislativo  pelo  Senhor  Prefeito
Municipal  acompanhado  de  toda  a  documentação  referente  do  dito  exercício  a
Camara depois de ter examinado com devido interesse todos os seus documentos
resolveu aprova-lo. Um oficio do senhor Governador do Estado respondendo a um
pedido desta Camara sobre uma indicação da Camara de Guaporé, e um outro oficio
do  seu  hor  Secretario  das  Obras Publicas,  versando  sobre  o  mesmo sentido,  a
Camara  resolveu  que  fossem enviados  por  copia  a  Camara  de  Vereadores  de
Guaporé.  Um grupo de ofícios  de  diversas  Camaras, do  Estado comunicando  a
eleição de suas mezas, o plenario tomou conhecimento e mandou archiva-los.  As
dezesseis horas o senhor Presidente encerrou a sessão. 
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