
Ata nº 466
Aos vinte e trez dias do mez de novembro de mil novecentos e quarenta e nove, as
nove horas, no salão nobre da Prefeitura Municipal com a presença dos seguintes
vereadores:  Jovino  Feliciano  da Silva  Waldomiro Mercio  Pereira,  Alberto  Görgen,
Fredolino  Schneider,  Valter  Augusto  Schilling,  José  Fredolino  Horn,  Francisco
Braulino de Souza reuniu-se a Camara Municipal de Taquari. Tendo numero legal de
representantes e sobre a presidencia do senhor vereador Waldomiro Mercio Pereira
foi conciderada aberta a sessão. Lida e 
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aprovada a ata anterior, o senhor Presidente declarou que ia proceder a eleição para
segundo  secretario  da  Camara,  procedendo-se  a  eleição  secreta  na  fórma
regularmentar e feito o escrutinio verificou-se ter sido eleito por sufragio unanime da
Camara  que  acha  composta  de  sete  vereadores,  o  senhor  vereador  Francisco
Braulino de Souza, que faz restrição de seu nome. Pelo presidente foi dado posse em
seguida  ao  vereador  eleito  que  já  pode  assinar  a  presente  ata  como  segundo
secretario. O boletim do mez de outubro apresentado pelo Executivo foi aprovado. O
requerimento apresentado pelo Vigario da Parochia,  teve o seguinte  despacho foi
atendido  e  aprovado  o  projeto  de  lei  que o  acompanhou [ilegivel]  do  Executivo,
ficando o senhor Prefeito Municipal autorisado a tornar efetiva a doação; quanto ao
requerimento do vereador Rubens F. Souza, o senhor presidente resolveu requisitar
do  Executivo  o  documento  pedido;  A  ordem do  dia  –  Para  a  proxima  sessão:
Contenuaram em discussão os projetos de orçamento e Posturas e ainda o projeto e
planata dos terrenos a serem vendidos pela municipalidade. - As doze horas o senhor
presidente encerrou a sessão. Waldomiro Mercio Pereira  Alberto Görgen  Fredolino
Schneider Walter Augusto Schilling   Jovino Feliciano da Silva José Fredolino Horn
Francisco Braulino de Souza, segundo secretario a escrevi e asino Francisco Braulino
de Souza
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