
Ata nº 550
Aos cinco dias do mez de junho de mil novecentos e cincoenta e um as onse horas,
no salão nobre da Prefeitura, onde funciona a Camara Municipal de Taquari, com a
preença dos vereadores seguintes:  Waldomiro Mercio Pereira,  Jovino Feliciano da
Silva, José Fredolino Horn, Valter Augusto Schilling, Francisco
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Braulino de Souza. Havendo número legal de representantes e presidida pelo senhor
vereador Valdomiro Mercio Pereira foi conciderada aberta a sessão. Lida e aprovada
a ata anterior passou-se a ordem do dia para presente sessão. Um oficio do senhor
prefeito de Venancio Aires comunicando o adiamento da inauguração do Hospital de
Vila Mariante para [ilegivel]-dia. Um oficio circular da Camara Municipal de Carasinho
nº 2 de 23 de maio 1951 apresentando proposições.  Um oficio  da sociedade de
Fisiologia do Rio Grande do Sul com o programa, da Semana da Tuberculose. Um
oficio  do  Departamento  das  Prefeituras  Municipaes  comunicando  a  nomeação  e
posse de seu Diretor Geral senhor José de Oliveira Preiss. Oficio da Camara de Porto
Alegre acompanhado de uma proposição da autoria do vereador Manuel Osorio da
Rosa sobre um oficio da Camara de Vereadores de Uruguaina tendo por objetivo a
regulamentação de uniformes escolares. Um oficio da União dos Funcinários do Rio
Grande  com  sede  em  Santa  Maria  tratando  da  aposentadoria  dos  funcionarios
municipaes. Uma circular da Camara de Rio Grande
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datada de 13 de março do corrente ano e sob o nº 3. tratando dos livros escolares.
Uma circular nº 229 de 26 de abril de 1951 da Camara de Pelotas pedindo o apoio
deste  Legislativo  ao  projeto  de  lei  apresentado  na   Assembleia  do  Estado  pelo
Deputado Mario de Lima Becks com referencia a entraga das cotas pelo Estado aos
municipios. Oficios das Camaras Municipaes, de vereadores de Rio Grande, Santa
Maria,  Soledade,  Ijuy,  Torres,  Sarandi,  Porto  Alegre,  São  Francisco  de  Paula,
Uruguaiana e Livramento. Todos anunciaram a eleição de suas mesas diretoras de
seus trabalhos. Um projeto de lei  do Executivo nº 117 de 2 de maio de 1951 que
revoga a resolução nº 108 de 15 de junho de 1949 que alterou disposto no artigo 118,
do decreto lei nº 251 de 28 de outubr de 1942. Outro decreto lei digo projeto de lei nº
118 tambem de 2 de maio de 1951 que cria o cargo de Diretor de Obras padrão 26;
Abre um credito especial e reduz e cancela dotações orçamentárias. Um balancete
dos meses janeiro e fevereiro de 1951, e um balancete de de [sic] Dezembro de 1950
e da receita e despesa do Executivo. Uma documentação também do Execu-
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tivo referente ao encerramento do exercício de mil novecentos e cincoenta com todo o
movimento contabil do dito exercício. O balancete da receitta e despesa dos meses
de janeiro  e  fevereiro  do  crorrente  ano acompanhado de todos os comprovantes
relativos a asunto geraes da contabilidade. Um projeto de lei que autorisa o senhor
Prefeito  Municipal  a  vender, observando o  disposto  na  lei  nº  95  de  primeiro  de
fevereiro de 1950, alterado em parte pela lei nº 116 de 21 de fevereiro de 1951, um
terreno  do municipio,  cito  nesta  cidade  a  rua Sete  de Setembro,  com uma área
superficial  de  655,20m2.  Um outro  projeto  de  lei  que  autorisa  o  senhor  Prefeito
Municipal a vender ao senhor Daniel Leonardo Pereira na forma da lei um terreno cito
nesta  cidade Avenida  João  Pessôa com a  aárea  superficial  de 963,20 m2 –  Os
balancetes  da  receita  e  despesas  dos  meses  de  março  e  abril  de  1951,
acompanhados de seus comprovantes; Um requerimento do senhor Balduino da Silva
Pereira pedindo isenção de multas. Um requerimento do senhor Amaro Almeida da
Silveira pedindo a isenção do imposto de uma carroça que diz nunca aver possuído.
Um requerimento do senhor Adroaldo Coimbra Pereira
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pedindo concessão para construir  uma casa de tabua a Rua General Daltro Filho,
esquina com a rua Marechal Deodoro. Um outro requerimento do senhor João Fornari
Sbrinho pedindo cancelamento de debito. Um requerimento da professora municipal
Marlene Theresinha Haubert com exercicio na aula Marechal Deodoro no Faxinal da
Silva Jorge pedindo alugueis para a sala onde funciona a dita aula. Um requerimento
do senhor Lauro Evangelista de Azambuja, pedindo isenção de impostos e taxas para
uma pequena área de terras que possue no distrito de Paveramaa. Um boletim do
D.P.M. Dois faciculos do Serviç Nacional de Educação Sanitária. Um pequeno jornal
de Minas Geraes que se denomina “Arauto” Um faciculo do Asilo Pela. Cinco boletins
da Camara Municipal de Carasinho. AS dose horas, o senhor presidente encerrou a
sessão. Eu Francisco Braulino de Souza primeiro secretario lavrei a presente ata. 
Waldomiro Mercio Pereira  Jovino Feliciano da Silva
Walter Augusto Schilling  José Fredolino Horn
Francisco B. de Souza 
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