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Aos quatorze dias do mez de Novembro do ano de mil novecentos e cincoenta. – as
dez  horas  no  salão  nobre  da  Prefeitura,  onde  funciona  a  Camara  Municipal  de
Taquari, com a presença dos vereadores seguintes: Waldomiro Mercio Pereira, Jovino
Feliciano da Silva, Alberto Görgen, Rubens Felipe de Souza, Fredolino Schneider,
José Fredolino Horn, Francisco Braulino de Souza. Havendo numero legal e presidida
pelo  senhor  Waldomiro  Mercio  Pereira,  foi  conciderada  aberta  a  sessão.  Lida  e
aprovada a ata anterior passou-se a despachar o expediente constante da mesma. Ao
requerimento de João Claro dos Santos a Camara resolveu fase-lo baixar, com a
devida  autorisação  ao  Executivo  para  que,  depois de  devidamente  examinado o
despache com justiça. Ordem do dia para a proxima sessão: Um oficio da Camara
Municipal de Uruguaiana que traz a este legislativo uma indicação apresentada pela
mesma  Camara  a  sua  propria  mesa,  referente  a  cobrança  dos  impostos  de
transmissão inter-vivos[?] e “causa mortes” constantes de um projeto apresentado a
Asembleia Legislativa do Estado por um grupo de deputados; Um oficio da Camara
Municipal de Viamão acompanhado de uma indicação derijida aquele Legislativo pelo
vereador José de Oliveira Ramos que trata das multas
[fl.464]
eleitoraes;  Oficio  da  Camara  Municipal  de  Porto  Alegre  asinado  por  seu  vice-
presidente senhor José Antonio Sonanha[?] tratando de pedido de solidariedade ao
gesto  do  deputado  Flores  da  Cunha  protestanto  contra  a  remossão  dos  restos
mortaes  do  General  Osorio  do  local  onde  se  encontram;  Um  oficio  da  Camara
Municipal de Guaporé comunicando a eleição de sua mesa; Balancetes da receita e
despesa  dos meses  de  Agosto  e  Setembro do corrente  ano enviados  para  este
Legislativo pelo Executivo; Um balancete da mesma procedencia que por um lapso
não entrou na ordem do dia da ultima reuniao e é relativo ao mez de julho de 1950;
Contenua tambem em discussão o projeto de lei de orçamento para o exercicio de mil
novecentos e cincoenta e um. Pelo vereador senhor José Fredolino Horn foi pedida a
nomeação de mais um membro para a Comissão acima referida em substituição do
vereador senhor Alvaro Haubert que se acha em goso de licença,  ouvida a Camara
sobre a escolha reagiu[?] a esta o senhor vereador  Fredolino Schneider.  As doze
horas  foi  pelo  presidente  encerrada  a  sessão.  Eu  Francisco  Braulino  de  Souza
primeiro secretario lavrei esta ata.
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