
Ata n° 250
Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano de mil novecentos e quarenta e nove, às
8 horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, com a presença
dos vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Alvaro Haubert
Jovino Feliciano da Silva
Walter Augusto Schilling
Rubens F. de Souza
Alberto Görgen
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira, e secretariada por mim,
Jovino  Feliciano  da  Silva,  reunio-se  extraordinariamente a  Câmara Municipal de
Taquari.
Havendo número suficiente de senhores representantes, o sr. Presidente 
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abriu a sessão.
Lida e aprovada a ata da sessão anterior, passa-se á Órdem do Dia, que consta do
seguinte:  indicação  dos  vereadores  Rubens  F.  Souza  e  Walter  A.  Schilling,
requerimento do sr  Ivo  Walter Kern e  requerimento do Vereador Alvaro Haubert.
Depois de devidamente apreciado pelo plenário, foi  aprovado por unanimidade de
votos o requerimento do Vereador Alvaro Haubert no sentido mude, a Camara, por ser
o único competente, digo, o único órgão competente para tanto, o nome [do] atual do
2° Distrito,  trocando-o pelo primitivo, isto  é,  pelo de Bom Retiro,  troca essa que
constitui  a  mais  viva  aspiração  do  povo  daquele  Distrito.  Foi  aprovado  dito
requerimento, ficando, portanto, resolvido Tomar-se as providências necessárias no
sentido de mudar de [Inhanduva] para o de Bom Retiro do Sul, o nome da Vila que,
digo, da Vila em questão. O requerimento ou indicação dos vereadores Rubens F.
Souza e Walter A. Schilling foi também considerado pelo plenário, sendo ela aprovada
por unanimidade. Quanto ao requerimento do sr. Ivo Walter Kern, ficou resolvido se
devolver ao Executivo, para que seja aquele atendido, caso este julgar de justiça,
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devendo o requerimento voltar á Câmara, no caso de ser concedido o requerimento,
pela Prefeitura.
O sr.  Presidente Organizou para a próxima sessão, a  seguinte Órdem do Dia:  3
requerimentos do  Vereador Walter  A.  Schilling,  um projeto de  lei  de  autoria  do
Vereador Rubens F.  de Souza que institui  em Taquari  um Mercado Livre e  dois
pedidos de informações também deste vereador, e um requerimento do sr. Manoél
José Carvalho Couto, e mais a proposta apresentada à Prefeitura pelo sr. Márcio
[Faller].
Às 22,30 horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Jovino Feliciano da Silva
primeiro secretário a subscrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen Rubens F. Souza
Francisco Braulino de Souza
Walter Augusto Schilling
Alvaro Haubert
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