
Ata nº 521
Aos quatorze dias do mez de novembro de mil novecentos e cincoenta, as quatorse
horas, no salão nobre da Prefeitura, onde funciona a Camara Municipal de Taquari e
com  a  presença  dos  seguintes  vereadores:  Waldomiro  Mercio  Pereira  ,  Jovino
Feliciano da Silva, Alberto Görgen, José Fredolino Horn, Fredolino Schneider, Rubens
Felipe  de  Souza,  Francisco  Braulino  de  Souza.  Tendo  número  legal  de
representantes, e sendo presidida pelo senhor vereador Waldomiro Mercio Pereira, foi
conciderada aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior passou-se a estudo da
ordem  do  dia  da  mesma.  A  indicação  apresentada  pela  Camara  Municipal  de
Uraguaiana em seu plenario apresentando substitutivo ao projeto de lei da Asembleia
Estadual sob numero 265-50 transferindo dos municipios a cobrança dos impostos de
transmissão inter vivos e causa-mortis, foi devidamente examinada, e este plenario
resolveu dar-lhe todo apoio e tomar pelo seu objetivo as providencias cabiveis em seu
favôr, contestando a Camara de origem e dando-lhe ciencia a Asembleia Legislativa
do Estado; Quanto ao oficio da Camara de Porto Alegre asinado pelo vice Presidente
em exercicio doutor
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Jose Antonio Aranha tratando do protesto feito pelo deputado Flores da Cunha na
Camara Federal contra a remossão dos restos mortais do General Osorio, do local
onde se  encontram sendo que no caso de serem eles  removidos o  Rio  Grande
reivindica  o  direito  de  guarda-los  e  venera-los  em  sua  propria  terra,  posto  em
discussão exotaram[?] a favôr do protesto trez dos senhores vereadores e contra
tambem trez, tocando ao senhor presidente decidir o desempate o que fez votando a
favôr do protesto apresentado pelo referido deputado Flores da Cunha, determinando
a Camara que se fizesse as devidas comunicações.  Quanto ao oficio  da Camara
Municipal  de Viamão que acompanha uma indicação apresentada aquela  Camara
pelo vereador José de Oliveira Ramos, este Legislativo resolveu depois de ter tomado
esse concideração os diseres e o fim da referida indicação que esta aguardasse a
resolução  do  Tribunal  Eleitoral  sobre a  execução da  lei  que  obriga  ao  eleitores
faltosos a respetiva multa para depois resolver em definitivo  o que se contem na
referida  indicação  fasendo-se  as  necessarias  comunicações.  Quanto ao  oficio  da
Camara Municipal  de  Guaporé  comunicando  a  eleição  de  sua  mesa, a  Camara
resolveu mandar agradecer e archivar. Quanto ao balancete apre-
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sentados pelo Executivo da receita e despesa relativas aos meses de Agosto digo,
julho,  Agosto,  e  Setembro,  acompanhados de  seus comprovantes,  a  Camara  os
examinou e aprovou-os por concidera-los devidamente legais. As desesete horas foi
pelo senhor presidente encerrada a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza primeiro
secretario lavrei esta ata.
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