
Ata nº 504
Aos quatro dias do mez de julho de mil novecentos e cincoenta, as quatorze horas no
salão  nobre  da  Prefeitura  Municipal  de  Taquari,  com  a  presença  dos  seguintes
vereadores:  Valdomiro  Mercio  Pereira,  Jovino  Feliciano  da  Silva,  Alberto  Görgen
Valter Augusto Schilling, João Frederico Fayh Filho, Francisco Braulino de Souza, sob
a  presidencia  do  senhor  vereador  Valdomiro  M.  Pereira  reuniu-se  a  Camara
Vereadores  de  Taquari.  Havendo  numero  legal  foi  aberta  a  sessão.  Entrou  em
discussão  o  Expediente  constante  da  ata  anterior,  a  começar  pela  indicação
constante da circular nº 2 da Camara de Santa Maria datada de 21 de junho de 1950,
que depois de perfeitamente [ilegivel]
[fl.431]
tida a Camara a aprovou mostrando se unanime quanto a mesma, comunicando-se
essa resolução as repartições competentes. Quanto ao requerimento do Sr. Homero
Carlos da Costa, a Camara resolveu devolve-lo ao Executivo para que determine ao
Sr. Fiscal cota dos que examine a situação do requerente e informe com segurança a
procedência ou não do pedido, sendo depois novamente enviado a este Legislativo.
Quanto  ao requerimento  do senhor vereador  Alvaro  Haubert,  a  Camara  resolveu
conceder-lhe  a  licença  pedida,  convocando-se  o  respectivo  suplente.  Quanto  a
proposição da Camara Municipal de Carazinho este Legislativo (por) digo resolveu por
3 votos contra 2 aceitar a proposição, apenas com restrição da pasta que se refere a
exoneração de funcionarios  e sim fase-los diminuir  lentamente  em proporção das
vagas que forem abertas não sendo estas preenchidas. Quanto ao oficio do secretario
da Comissão Executiva do Congresso das Camaras Municipaes do estado do Rio
Grande  do  Sul,  a  Camara  resolveu  mandar  agradecer.  Quanto  a  indicação
apresentada pelo vereador Oscar Nunes da Silva a Camara de Cacequi a Camara
resolveu aprova-la por unanimidade. Quanto ao requerimento do sr. Waldemar Arnt o
senhor Presidente mandou que selado volte.  Quanto ao oficio da Camara de São
Leopoldo datado de quinze de junho
[fl.432]
de 1950 a Camara mandou archivar todos os folhetos e faciculo foram mandados
archivar. Ordem do dia para proxima sessão: Um oficio do Sr. Prefeito Municipal, que
se faz acompanhar de um oficio do Sr. Secretario das Obras Publicas, Dr José Batista
Pereira e outro oficio do Sr. Engenheiro Ciro Mariante da Silveira diretor geral do
D.P.R. Um  de copia da lei nº 103 de 28 de junho de 1950, que autorisa a doação à
Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre, de dois terrenos. Boletim da receita e despesa
do mez de abril da Prefeitura Municipal. As dezessete horas foi pelo sr. Presidente
encerrada a presente sessão.  Eu  Francisco Braulino de Souza primeiro  secretario
lavrei  esta ata.  Waldomiro Mercio Pereira Alberto Görgen Walter Augusto Schilling
Jovino Feliciano da Silva  José Frederico Feyh Filho  Francisco Braulino de Souza
[fl.433]


