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Aos trese dias do mez de setembro 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: Valdomiro Mercio Pereira, Jovino Feliciano da
Silva, Alvaro Haubert, José Fredolino Horn, Alberto Görgen, Valter Augusto Schilling,
Francisco Braulino de Souza.  Havendo numero legal de representantes e sobre a
presidencia do senhor vereador Valdomiro Mercio Pereira foi conciderada aberta a
sessão.  Lida e aprovada a ata  anterior  organisou-se a seguinte ordem do dia: O
projeto  de  lei  que cria  o  Departamento  Municipal  de Estradas  de  Rodagem,  em
proseguimento  para  estudos  em segunda  discussão.  Um balancete  da  receita  e
despesa da Prefeitura Municipal relativa ao mez de Julho do corrente ano. Cópias das
leis já sancionadas, enviadas a esta Camara, pelo Executivo para serem archivadas,
com os respectivas numerações 105, e 106, de 10 de agosto de 1950.  Mais tres
projetos de leis enviados a este legislativo, pelo Executivo, um que abre um credito
especial  e  aponta  como recurso arrecadação a maior, outro  que abre um credito
especial  e  reduz dotações  orçamentárias  e  ainda um outro  que  abre  um credito
suplementar e reduz dotações orçamentárias, Um
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requerimento do senhor Jorge Fett  derigido a este Legislativo pedindo isenção de
impostos. Oficio circular da Camara de Rosário do Sul acompanhado da cópia de um
projeto, digo de uma lei mudando o nome de um distrito daquele município, de família
Meyer, para Palmares do Sul. Um oficio da Camara de Porto Alegre apresentando
uma proposição pelos vereadores José Antonio Aranha e Sidalto Boehel e Manuel
Osorio da Rosa. Um oficio da Camara de Santa Vitória dp Palmar comunicando a
eleição  de sua mesa. Um oficio  de um vereador  da  Camara  de Sarandi senhor
Antonio Altramais tratando de um [ilegivel]  [ilegivel]  [ilegivel].  Um oficio da Camara
Municipal de Pelotas, pedindo para que este Legislativo se derija a Assembleia do
Estado e ao senhor governador do mesmo pedindo a incorporação da faculdade de
Ciências Econômicas da cidade de Rio Grande as outras faculdades do interior para
ser oficializado. Um oficio da universidade católica do Rio Grande do Sul com séde
em Porto  Alegre  com refrencia  a  tese  subvenção a  universidade  católica  do Rio
Grande do Sul.  Diversos  folhetos  enviados  por  diversas  Camaras inclusive carta
Pastoral coletiva do Episcopado de Por-
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to Alegre. Um livro contendo os anais da Assembleia Legislativa do Estado. As doze
horas  o  senhor  presidente  encerrou  a  sessão.  Eu  Francisco  Braulino  de  Souza
primeiro secretario lavrei a presente ata.
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