
Ata nº 573
Aos sete dias do mez de Agosto de mil novecentos e cincoenta e um as quatorse
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, José Fredolino Horn, Fredolino Schneider, Rubens
Felipe de Souza, Valter  Augusto Schilling,  Francisco Braulino de Souza. Havendo
numero legal  de representantes e presidida pelo primeiro foi conciderada aberta a
presente sessão. Lida e aprovada a ata anterior passou-se a despachar o expediente
da ata  referida.  Quanto aos oficios  das Camaras de  Municipaes  de Cangússu e
Marcelino  Ramos  a  Camara  mandou  responde-las  e  archiva-los.  Pelo  vereador
Rubens Felipe de Souza foi pedida a palavra e sendo-lhe concedida, fez os seguintes
requerimentos – que ficam constan-
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tes da ordem do dia: [ilegivel] a Camara solicite ao Executivo se possivel, se proceda
ao reparo de alguns trechos das estradas do Morro Bonito e Conventos que alegam
alguns moradores d´ali a nessecidade desses reparos. Em segundo lugar o traz ao
conhecimento da casa a falta de uma escola na localidade denominada “Costa do
Aterrado” que fica a mais de seis quilometros da escola mais proxima; A pedido dos
moradores  que  dizem  existir  ali  uma  população  escolar  de  numero  superior  a
cincoenta, sugere então a criação de uma aula n´aquelas imediações. Em terceiro
lugar traz a concideração da casa seu protesto contra a atitude de um açougueiro
local, que, em, represalia  asina digo a sua indicação contra o corte dos ossos a
machado mandando ao declarante um recado que para ele so seria fornecida carne
de pescosso. Quarto finalmente apresentou um requerimento escrito com refereencia
a  urgencia  de  ser  reformado  o  atual  regulamento,  da  Usina  Municipal.  Uma
proposição  asinada  por  trese  vereadores  da  Camara  Municipal  de  Porto  Alegre
solicitando tambem as outras camaras para que seja Telegrafada a Camara Federal e
ao Senado pe-
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dindo aos lideres partidarios das bancadas gauchas para que seja aprovado o projeto
de  lei  que  ali  tramita  fixando  novos  salarios  para  os  proficionaes  na  imprensa
brasileira.  Um relatório  da Associação dos Funcionários Publica do Estado do Rio
Grande do Sul. Em ultima discussão o requerimento da Associação Rural solicitando
doação de um terreno a Rua General Deodoro junto a praça de sports nesta cidade,
medindo 18 mts de frente e 33 mts de fundo, para n´ele edificar  sua sêde, ficou
deliberado pela Cãmara conceder-se o terreno requerido para tal edificação, porem, o
dia  em que cessar essa  finalidade ou  seja  o  desaparecimento  da  Associação o
terreno voltará como é de lei ao patrimônio municipal. Comunique-se ao Executivo
para preparar o respectivo expediente dando-se ciencia a requerente.  As desesete
horas  o  senhor  presidente  encerrou  a  sessão.  Eu  Francisco  Braulino  de  Souza
primeiro secretario lavrei a presente ata. 
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