
Ata nº 516
Aos vinte e quatro dias do mez de outubro de mil novecentos e cincoenta, as dez
horas no salão nobre da Prefeitura Municipal de Taquari, onde funciona a Camara
Municipal  de Taquari,  e com a presença dos seguintes representantes:  Waldomiro
Mercio Pereira
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Jovino  Feliciano  da  Silva,  José  fredolino  Horn,  Alvaro  Haubert,  Alberto  Görgen,
Rubens Felipe  de Souza, Valter  Augusto  Schilling,  Francisco  Braulino  de Souza.
Havendo numero  legal  e  sendo presidida  pelo  senhor  veredor Waldomiro Mercio
Pereira  foi  conciderada aberta  a sessão.  Lida  e aprovada a ata anterior,  foi  pelo
senhor vereador Rubens Felipe de Souza pedida a palavra e sendo-lhe concedida,
requereu que se retificasse a ata anterior no sentido de legalizar  a sua presença n
´aquela sessão, pois, por um lapso talvez escapou de figurar no corpo da ata o nome
do  requerente  por  isso  pede  retificação  declarando-se  vista  que  o  requerente
efetivamente funcionou nos trabalhos d´aquela sessão conforme consta da assinatura
na respectiva ata tendo a Camara concordado com o requerido deferio-o para todos
os efeitos. Ordem do dia para a proxima sessão ficou assim constituida: Um projeto
de lei  do Executivo que majora vencimento de funcionários,  extingue cargo e fixa
dotações  orçamentárias.  Um  outro  projeto  de  lei  da  mesma  procedencia,  digo
dotações  orçamentárias  acompanhado  de  longa  exposição  de  motivos  e  dados
comprobatorios. Um outro projeto de lei do Executivo, que cria inciden-
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cias referentes do imposto de Industrias e profissoes. Ainda um projeto de lei que usa
e extingue incidencias referentes  ao imposto sobre jogos e diversoes;  Do mesmo
encontro ainda ingressa neste legislativo um outro projeto de lei, que cria incidencias
referentes ao imposto de licenças. Um requerimento asinado por [ilegivel] Domingos
Gonçalves  e  Joana Gonçalves respectivamente,  encaminhados a  este  Legislativo
pelo Executivo solicitando relevação de impostos; O projeto de lei orçamentaria para o
exercicio de mil novecentos e cincoenta e um enviado pelo Executivo a esta Camara
acompanhado de  seus  dados  ordinarios  e  quadros  indicativos  do  movimento  do
municipio referente as suas finanças no exercicio que se vai findar; Um requerimento
asinado pelo senhor Otaviano Becker pedindo relevação de impostos da herança de
Eduardo Becker,  no montante  de mil  e  duzentos  cruzeiros  (1.200,00);  Uma carta
asinada pela senhorita Sofia da Costa e Silva, pedindo um auxilio para o conjunto
“Teatral  de amadores” denominado “Anna Vagas”;  Dois boletins do movimento da
Camara Municipal de Carazinho;  As  doze horas  o  senhor  presidente  encerrou  a
sessão. Eu Francisco Braulino de Souza primeiro secretario lavrei a presente ata. –
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