
Ata nº 559
Aos tres dias do mez de julho do ano
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de mil novecentos e cincoenta e um 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,  Fredolino  Schneider,
Francisco Braulino de Souza. Tendo numero legal de representantes e na presidencia
do senhor vereador Waldomiro Mercio Pereira foi conciderada aberta a sessão. Lida e
aprovada a ata anterior,  entrou em apreciação o requerimento verbal apresentado
pelo senhor vereador Jovino Feliciano da Silva que se acha em ordem do dia da ata
anterior como a Camara não está constituida de dois terços na presente sessão, que
é o que a lei preceitia para discussão de concessões, fica o mesmo para ser discutido
quando [ahaja]  numero  legal.  A  ordem do  dia  para a  proxima sessão  foi  assim
organizada:  Um projeto  de  lei  do Executivo  Municipal  que autorisa  a inclusao no
tempo de serviço da Senhorita Sofia da Costa e Silva inspetora do insino municipal, o
período de primeiro de março de mil novecentos  e trinta e três de Maio de 1945 data
em que foi nomeada Orientadôra do Ensino Municipal. Um proje-
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to de lei do mesmo Executivo que abre um credito especial, e indica, como recurso,
arrecadação maior prevista no corrente exercício acompanhada de ampla exposição
de motivos e mais uma recapitulação explicativa das verbas [ilegivel]  e a cancelar.
Ainda um outro  projeto  de  lei  que abre  um credito  suplementar  reduz e  cancela
dotações orçamentárias e indica como recurso, a arrecadação a maior prevista no
corrente  exercício.  Um ofício  da  Sociedade  de Fisiologia  do  Rio  Grande do Sul
acompanhado  de  alguns  prospectos  relativos  a  mesma  organização.  Um
requerimento do Circulo de Pais e Mestres  que funciona junto ao Grupo Escolar
Otavio  Augusto de Farias em Bom Retiro  do Sul  asinados pelos senhores Jovino
Feliciano da Silva, [ilegivel] Mena Barreto, e Maximiliano Pivato, pedindo concessão
de um auxilio municipal pecuniário para aquela entidade. Um oficio da Diretora do
Grupo Escolar “Pereira Coruja” desta cidade Dona Maria Ceay Köche convidando a
Camara para a festa da laranja. Um oficio do senhor prefeito de São Francisco de
Assis, senhor João Bastos Aguiar pedindo apoio a sua resolução de manter o D.P.M.
Como  foi  elle  organisado  para  defesa  dos  municipios  e  não  transforma-lo  em
Diretoria. Um oficio da Camara Muni-
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cipal  de  Pelotas  apresentando  uma  proposição  proposta  pelo  vereador  Jorge
Henrique Kratz, e aprovado por aquele Legislativo tratando do importante assunto da
“Faixa  da  [Inoteira]”.  Um  folheto  da  Confederação  Nacional  do  Comercio.  Um
prospecto  do  Departamento  Estadual  de  Estatistica.  Um  boletim  do  D.P.M.  As
quatorze horas o senhor  presidente encerrou a sessão.  Eu Francisco  Braulino de
Souza primeiro secretário lavrou esta ata.
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