
Ata nº 414
Aos dezessete dias do mês de Agosto  do ano de mil novecentos e quarenta e nove,
às catorze horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura, com a presença
dos  vereadores  Waldomiro  Mércio  Pereira,  Josino  Feliciano  da  Silva,  Francisco
Braulino de Souza, Rubens F. Souza, José Fredolino Horn e Alberto Görgen, sob a
presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira e secretariada por mim, Francisco
Braulino de Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari. Havendo número legal
de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão. Não havendo oradores, passa-se
à Ordem do Dia, que consta do seguinte: Proposição do Vereador Josino Feliciano da
Silva, digo, faz uso da palavra o Vereador Rubens F. Souza, inscrito para falar na
hora do expediente, que teve comentá-
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rios  sobre  a  ultima  oração  do  Vereador  Waldomiro  Mércio  Pereira,  abordando
diversas partes dessa oração. O sr. secretário procede a leitura desse requerimento
do Vereador Francisco Braulino e Souza, no sentido de que seja dado, à uma das
ruas  da  cidade,  o  nome  de  Dr.  Antônio   Porfírio  de  Menezes  Costa.  Esse
requerimento  ficou para  a  ordem do dia da próxima sessão.  Não havendo mais
expediente, passa-se à Ordem do Dia: Proposição do Vereador Josino Feliciano da
Silva,  sobre o requerimento do vereador  Rubens F.  Souza apresentado na última
sessão.  A  primeira  parte  do  requerimento  do  vereador  Rubens  F.  Souza,  que
estabelece diárias de cr$ 100,00 aos vereadores que representarão a Câmara no
Congresso de Estrela, foi aprovado. Quanto à outra parte, foi aprovado, em primeira
discução a proposição do vereador Josino Feliciano da Silva, que estabelece 200,00
(duzentos cruzeiros) de ajuda de custos aos vereadores que representarão a Câmara
no aludido Congresso. Às dezessete horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu
Francisco Braulino de Souza servindo de secretario a subscrevi e asino.
Waldomiro Mércio Pereira
José Fredolino Horn Alberto Görgen
Rubens F. Souza Francisco Braulino de Souza
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