
Ata nº 457
Aos nove dias do mez de Novembro de mil novecentos e quarenta e nove as nove
horas,  na  sala  das  sessões  da  Camara  Municipal  de  Taquari  presentes  os
vereadores:  Waldomiro  Mercio  Pereira,  Jovino Feliciano da Silva, Alberto  Görgen,
José  Fredolino  Horn, Francisco  Braulino  de Souza,  sob a  presidência  do senhor
Waldomiro  Mercio  Pereira  reuniu-se  a  Camara  Municipal  de  Taquari.  Havendo
número legal de representantes o senhor presidente abriu a sessão. Apresentou em
plenario o expediente constante da ata anterior: A circular da Inspetoria Regional de
Estatística Municipal acompanhada de um folheto contendo a lei federal nº 651, de 13
de março de 1949 já regulamentada, que trata da Recenciamento Federal do paiz,
deve a seguinte resolução “Apoiar o serviço de recem-
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ciamento, pondo-se a Câmara a desposição da Autoridade Federal  [ilegivel]  desse
serviço; A comissão de alunos do Centro Academico “São Tomaz de Aquino” em seu
pedido de 30 de agosto de 1949, a camara resolveu não atender porque as finaças do
tesouro municipal não comportam no momento qualquer despesa extraordinária;  O
requerimento derigido ao Sr. Prefeito pela Rva  Madre Bertile do Hospital São José,
ficou resolvido devolver-se ao Executivo com informações necessárias: Requerimento
da Irmãn Vicencia a mesma decisão; A indicação do vereador Pedro [ilegível] Filho
resolveu cooperar nesse sentido, comunicando a Camara Municipal de Farroupilha
onde teve sua origem;  Ao oficio  da Faculdade de Direito  da Universidade do Rio
Grande  do  Sul,  resolveu  a  Camara  negar  o  auxilio  pedido pois  o  tesouro  não
comporta tal despesa, mandando entretanto agraedcer  a delicada comunicação;  A
indicação  apresentada  à  Câmara  de  Montenegro  pelo  vereador  Helio  Alves  de
Oliveira sobre leis fasendarias foi aprovada e será por esta Camara, apreciada no
Congresso Estadual de vereadores. A circular 124 do D.P.M a Câmara resolveu que
essa ilustre repartição se encarregue da Rrepresentação desta Cãmara no Congresso
Nacional de Vereadores. (As nove horas -
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o senhor presidente encerrou), digo, a ordem do dia ficou organizada da seguinte
maneira: balancete do mez de Setembro com seus comprovantes; Oficio circular da
Camara de Ijuy de 11 de outubro de 1949 acompanhado de uma sugestão, dada por
um dos vereadores daquela Câmara, que foi aprovada e resolvido dirigir-se um ofício
ao Sr. Ministro da Fazenda; oficio da Camara Municipal de Gravataí de 1º de Outubro
1949; Um ofício do Sr. Clovis Azambuja, subprefeito do primeiro distrito examinando
sua posse no referido cargo; Um boletim do Departamento Nacional de estradas de
rodagem; Um oficio da Camara Municipal de Flores da Cunha, acompanhado de uma
indicação apresentada aquella casa pelo vereador Alexandre Aurelio Pedron; Boletim
do mez de Agosto enviado pela prefeitura; Um oficio da Associação Comercial de
Venancio  Ayres;  Conseite  da Radio  Alto  taquari  Lmitada;  Uma indicação  e  duas
sugestões apresentadas do Congresso de Vereadores da oitava Hora, por ocasião de
sua reunião em sua sede na cidade de Estrela, pelo senhor vereador desta Camara
Waldomiro Mercio Pereira. As doze horas o senhor presidente encerrou a sessão. Eu
Francisco Braulino de Souza designado na falta de secretario lavrei a presente ata.
Waldomiro Mercio Pereira.
Alberto Görgen Jovino Feliciano da Silva
José Fredolino Horn Francisco B. De Souza
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