
Ata nº 514
Aos dez dias do mez de Outubro de mil novecentos e cinquenta, as dez horas, no
salão nobre da Prefeitura Municipal de Taquari, onde funciona a Camara Municipal, e
com  a  presença  dos  seguintes  vereadores:  Waldomiro  Mercio  Pereira,  Jovino
Feliciano da Silva, Alvaro Haubert, João Frederico Feyh Filho, José Fredolino Horn,
Alberto Görgen, Francisco Braulino de Souza. Havendo numero legal e na presidencia
do senhor  vereador Waldomiro Mercio Pereira foi conciderada aberta a sessão: Lida
e  aprovada a  ata  anterior,  entrou  em discussão  o  expediente  constante  da  ata
anterior,  tratando-se do projeto  de lei  do  Executivo  que pede uma verba de Cr$
45.000,00 para pagamento de um predio com o respectivo terreno,  na vila de Bom
Retiro  do  Sul,  foi  devidamente  examinado  e  em  seguida  concedida  a  verba
aprovando-se assim o projeto em referencia. A ordem do dia para a proxima sessão:
Um requerimento asinado pelo senhor Daniel Leonardo Pereira pedindo a concessão
de um terreno de propriedade do muni-
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cipio onde se acha edificada uma pequena casa de propriedade do requerente: Um
requerimento  asinado  pelo  senhor  Henrique  Adao  Bach,  solicitando  isenção  de
impostos;  Um requerimento  asinado pelo senhor José David de Azevedo pedindo
aumento de vencimentos; Tres copias sas leis municipaes nºs 107, 108, 109, de 15 de
setembro de 1950; E mais um boletim da receita e despesa do municipio relativo ao
mez de julho do Corrente ano; Um oficio do D.P.M. acompanhado do ante-projeto do
Codigo Tributario e Fiscal elaborado pelo dito departamento; Diversos propostas da
Sociedade de Fisiologia do Rio Grande do Sul que trata de seus trabalhos sobre a
tuberculose; Um folheto palestras de Higiene na radio Tupi; tres boletins da camara
municipal de Carazinho; As doze horas o senhor presidente encerrou a sessão: Eu
Francisco Braulino de Souza primeiro  secretario  lavrei  a presenta ata.  Waldomiro
Mercio Pereira 
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