
Ata nº 515
Aos dez dias do mez de outubro de mil novecentos e cinquenta no salão nobre da
Prefeitura de Taquari; as quatorse horas, onde funciona a Camara 
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Municipal de Taquari, com a presença dos seguintes vereadores: Waldomiro Mercio
Pereira  Jovino  Feliciano  da Silva  Alvaro  Haubert,  Alberto  Görgen,  José Fredolino
Horn,  Francisco  Braulino  de  Souza.  Havendo numero  legal  de  representantes  e
presidida pelo senhor vereador Waldomiro Mercio Pereira, foi conciderada aberta a
sessão. Lida e aprovada ata anterior, passou-se a estudar e despachar o expediente
constante  da ordem do dia da ultima sessão:  Quanto ao requerimento do senhor
Daniel Leonardo Pereira, a Camara resolveu autorisar ao senhor Prefeito Municipal a
resolve-lo  com justiça.  Quanto ao  requerimento  do  Senhor  Henrique Adão Bach,
depois  de  estudar  pela  Camara  esta  resolveu  deferir  em  parte  o  seu  pedido
isentando-o dos atuais impostos e indeferindo o pedido de isenção que tiver direito
futuramente. Quanto ao requerimento do senhor José David de Aseredo, depois de
cuidadosamente examinado ficou resolvido um aumento mensal de cem cruseiros nos
seus vencimentos e mais as despesas de viagem e estadia nesta cidade quando em
serviço  da  Prefeitura,  isto  a  contar  de  primeiro  de  janeiro  de  mil  novecentos  e
cincoenta e um, quanto as despesas devem ser atendidas a contar
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desta data. Quanto as copias de leis foi mandado archivar e o boletim do mez de julho
foi  aprovado.  Quanto  ao  ante-projeto  do Codigo  Tributario  Fiscal  enviado  a  esta
Camara pelo D.P.M este legislativo resolveu que ficasse sua divisão e estudo para
depois de recebido e discutido a lei de orçamento para mil novecentos e cinquenta e
um. Quanto aos projetos da sociedade de Fisiologia do Rio Grande do Sul, a Camara
ficou ciente dos seus diseres e mandou archiva-los. Quanto ao folheto “palestra de
Higiene”,  e  tres  boletins  da Camara de  Carazinho,  foram mandados archivar.  As
quatorze horas o senhor  presidente encerrou a sessão.  Eu Francisco  Braulino de
Souza primeiro secretario lavrei a presente ata.
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