
Ata nº 578
Aos dois dias do mez de outubro 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
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dos  vereadores  seguintes:  Waldomiro  Mercio  Pereira,  Jovino  Feliciano  da  Silva,
Alberto Görgen, José Fredolino Horn, João Frederico Feyh Filho, Rubens Felipe de
Souza, Walter Augusto Schilling, Francisco Braulino de Souza. Tendo numero legal de
vereadores  e  presidida  pelo  senhor  vereador  Waldomiro  Mercio  Pereira  foi
conciderada aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior entrou em discussão a
ordem do dia da ata anterior, começando pelo projeto de lei do executivo que cria a
isenção de multas da dívida ativa e outro  projeto  de lei  apresentado pelo  senhor
vereador  Rubens  Felipe  de  Souza no  mesmo sentido  sendo o  primeiro  negado
aprovação pela Camara que por sua vez aprovou o projeto apresentado pelo vereador
em referencia, cuja isenção de multas alcança a divida do corrente exercicio e dilata o
praso até trinta e um de Dezembro do corrente ano, sendo a votação da Camara em
ambos os projetos de cinco votos contra dois. Quanto ao balancete e boletim do mez
de julho p/p do Executivo foi aprovado por unanimidade. Ao projeto de lei do Executivo
que abre um credito suplementar, reduz e cancela dotações orçamentárias e indica
como recursos arrecadação
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a maior prevista no corrente exercicio na importancia total  de 144.800,00, cento e
quarenta e quatro mil  e oitocentos  cruzeiros foi  aprovada por unanimidade. Outro
projeto  de  lei  do  Executivo  que  abre  um  crédito  especial  reduz  dotações
orçamentárias indica como recurso arrecadação a maior prevista no corrente exercicio
no  valor  total  de  vinte  e  sete  mil  novecentos  cruzeiros  (27.900,00).  Quanto  ao
balancete e boletim informativo da receita e despesa do Executivo referente ao mez
de agosto p/ap foi aprovado por unanimidade. Quanto ao requerimento de Dona Clara
Maria da Conceição foi deferido mandando a Camara devolver ao Executivo para que
este  mande examinar a  pedido e  revolva  de acordo com os direitos  que tiver  a
requerente.  Quanto ao requerimento dos irmãos Silveira & Cia a Camara resolveu
devolver ao Executivo por ser de sua competencia o assunto nele contido. Quanto ao
requerimento do senhor João Batista da Silva pedindo um auxilio para compra de um
instrumento musical (piston) a Camara resolveu conceder o auxilio pedido remetendo
o requerimento ao Executivo para que este estipule importancia a dar ao requerente.
Pelo senhor prefeito Municipal foi derigido a este Legislçativo um pedido de licença de
trinta
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dias a contar de cinco do corrente mez, a Camara resolveu concede-la assumindo o
Executivo automaticamente o seu substituto legal. Quanto ao requerimento do senhor
Adelino Kerber açougueiro nesta cidade pedindo a elevação do preço do quilo da
carne para sete cruzeiros a Camara resolveu nomear uma comissão de trez membros
para conjuntamente  com a  Comissão de Preços da  cidade examinar  e  desidir  o
requerido.  A comissão de vereadores  para isso ficou assim composta,  Waldomiro
Mercio Pereira,  Valter  Augusto Schilling, Rubens Felipe de Souza que tomarão as
nesseçarias  providencias  para  ultimar  o  assunto.  As  desessete  horas  o  senhor
presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza primeiro secretario
lavrei a presente ata.  Waldomiro Mercio Pereira, Rubens F. Souza  Alberto Görgen
Walter Augusto Schilling  Jovino Feliciano da Silva  João Frederico Feyh Filho  José
Fredolino Horn  Francisco Braulino de Souza 
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