
Ata nº 567
Aos vinte e quatro dias do mez de julho de mil novecentos e cincoenta e um as 14
horas no salão nobre da Prefeitura onde funciona a Camara Municipal de Taquari,
com  a  presença  dos  seguintes  vereadores,  Waldomiro  Mercio  Pereira,  Jovino
Feliciano da Silva, Alberto Görgen. Walter Augusto Schilling, Rubens F. Souza e José
Fredolino  Horn.  Tendo  numero  legal  de  representantes  e  na  Presidência  o  Sr.
Vereador  Waldomiro  Mércio  Pereira,  foi  considerada  aberta  a  sessão.  Lida  e
aprovada a ata anterior  passou-se a despachar o expediente da ordem do dia.  O
requerimento do Snr. Albino Braun solicitando pagamento de aluguel de uma casa de
sua propriedade onde funciona a aula municipa,  no lugar denominado Gloria ou São
João de Bom Retiro, examinados devidamente os pedidos a Camara resolveu mandar
pagar a importancia solicitada de mil e oitocentos cruzeiros 1.800,00 relativa a trez
anos  de aluguel devolvendo-se o  requerimento  ao  executivo  para que prepare  o
expediente  relativo ao  mesmo pedido.  Quanto o requerimento dirigido  ao Prefeito
Municipal,  assinado por Alexandra José de Souza, e  que foi  enderessado a este
legislativo, depois de devidamente examinados foi deferido isentando o requerente da
multa a que se refere, comunique-se ao executivo.  O Oficio circular da cidade de
Recife estado de Pernanbuco, a Camara mandou
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agradecer.  O oficio de Santa Vitoria do Palmar, a Camara mandou agradecer. Um
oficio  do  Governador  do  Estado  em resposta  a  um pedido deste  legislativo  foi
mandado archivar.  Quanto  o  requerimento  apresentado  pelo  Snr.  Pedro José  de
Souza solicitando dispensa de imposto municipal  sobre cinco hectares de terra no
lugar  denominado  Boa  Vista  no  primeiro  distrito  deste  municipio  a  Camara
examinando o pedido resolveu deferir a pretençao do requerente  isenta-lo do imposto
a que estaria sujeito relativo aos cinco hectares de terras que possue dando ciencia
ao executivo. Entrou em ordem do dia o expediente seguinte: Uma circular da Camara
de Vereadores de Carazinho, tratando da matança da formiga Sauva no Estado; Um
relatório da Confederação Nacional do Comercio do Rio de Janeiro; Um volume da
Revista Brasileira dos Municipios do ão Nacional do Comercio do Rio de Janeiro; Um
volume  da  Revista  Brasileira  dos  Municipios  do  Rio  de  janeiro.  As  16  horas  o
presidente declarou encerrada a sesão. Eu José Fredolino Horn lavrei a presente ata
que vae por todas assinada. Waldomiro Mercio Pereira Alberto Görgen Walter Augusto
Schilling  Jovino Feliciano da Silva  Rubens F. Souza  José Fredolino Horn
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