
Ata nº 566
Aos vinte e quatro dias do mez de julho de mil novecentos e cincoenta e um as dez
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  Rubens F. Souza e José Fredolino Horn. Tendo
numero legal  de  representantes  e  na  Presidencia  o  vereador  Waldomiro  Mercio
Pereira, foi considerada aberta a sessão. Lida e aprovada, a ata anterior, passou-se a
despachar o expediente:  o requerimento apresentado pela Associação Rural desta
cidade, pedindo doação de um terreno onde deverá edificar a sua sede, continua em
discussão. O requerimento apresentado pelo Snr. Adolfo Drehmer, ao executivo e por
este encaminhado a este legislativo, a Camara resolveu autorisar o Snr Prefeito a
fazer a transação com o requerente na forma comum e ordinariamente seguida, em
outros negocios identicos quanto aos boletins do mez de maio de 1951 e nº 120 da
mesma data a camara resolveu mandar archiva-los. Pelo
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vereador Rubens F. Souza, foi pedida a palavra e sendo-lhe concedida requereu o
seguinte que a Camara de vereadores aqui reunida fisesse um apêlo ao Dr. Diretor do
Posto  de  egiene  e  ao  Sr.  Delegado  de  Policia  no  sentido  de  tomarem  essas
autoridades  ora  uma  dellas  a  quem  competir  a  solução  do  assunto  que  se  vai
focalisar;  os assougues desta cidade, talvez por ignorarem a responsabilidade que
lhes  cabe,  em tal  sentido,  cortam partem os  ossos  da res  que retalham para o
consumo publico,  o  matador,  quando  devem  fase-los  a  serrar,  produzindo assim
lascas de ossos que podem traser graves consequencias aos consumidores desse
aprecioso alimento, por isso pede o requerente que ouvida a Camara se for essa de
acordo, si proceda na forma requerida. Ouvida a Camara foi o requerimento deferido.
Ainda a palavra, o mesmo vereador, fez também o seguinte requerimento, depois de
expor  os  motivos  requereu  que  a  mesa  providenciasse  no  sentido  de  serem
elaborados  discutidas  e  sancionadas  as  leis  seguintes:  regulamento  da  uzina
municipal,  Codigo  de  Contabilidade  reestruturação  de  funcionalismos  digo
reestruturação do funcionalismo municipal  e outras que se tornam necessárias  ao
complemento dos trabalhos que [ilegivel] a Camara legalisou antes de terminar a sua
legislação, assim sendo requer que o período de sessões ordinarias que termina a
ultimo de julho
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corrente se prorogue pelo tempo nessesario para o preparo das ditas leis. Ouvida a
camara foi por essa deferido. Declarou ainda o mesmo vereador que se congratula
com a Camara por ter essa derigido ao Snr. Governador do Estado e chefe de Polícia
desta  cidade o  Snr  Ricardo  Azambuja  Guimaraes  e  disse  que sente  não  estar
presente na reuniao desse dia para com prazer a pôr na ata a sua assinatura. Entrou
em ordem do dia o expediente seguinte:  um requerimento do snr. – Albino Brauns
pedindo pagamento ao aluguel de casam um requerimento do Snr. Alexandre José de
Souza pedindo esenção de multas, um oficio circular nº 10 da capital de Pernambuco
datado de 13 de junho de 1951, comunicando a realisação da quinta jornada brasileira
de  Puericultura  e  Pediatria,  um  oficio  da  camra  de  Santa  Vitória  do  Palmar
comunicando a organisação de sua mesa, um requerimento pedindo essenção de
impostos, dirigido por Pedro José de Louza, um ofício do Snr Governador do Estado
respondendo a outro que lhe foi derigido por essa Câmara. As 12 horas o presidente
declarou encerrada a sessão. Eu José Fredolino Horn 2º secretario lavrei a presente
ata que vae por todos assinada.  Waldomiro Mercio Pereira  Jovino Feliciando da Silva
Alberto Görgen Rubens F. Souza  José Fredolino Horn
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