
Ata nº 487
Ao primeiro dias do mês de fevereiro de 1950 mil novecentos e cincoenta, as dez
horas no salão nobre da Prefeitura Municipal onde funciona a Camara Municipal de
Taquari com a presença do seguintes vereadores: Waldomiro Mercio Pereira, Jovino
Feliciano da Silva, Alberto Görgen, Fredolino Schneider, José Fredolino Horn e Julio
Francisco da Silva, este vereador na qualidade de primeiro suplente do P.S.D, foi
convocado no dia 10 de janeiro para ocupar o lugar
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do vereador Rubens F. Souza que se acha em licença de 60 dias a contar de 4 de
janeiro p. p.Tendo número legal e sob a presidencia do sr vereador Waldomiro Mercio
Pereira reuniuse a Câmara Municipal Taquari,  tendo o senhor presidente aberto a
sessão.  Lida e  aprovada  a  ata  anterior  entrou em ordem do dia  para  a  sessão
seguinteum oficio da Associação Comercial de Taquari que pede alteração no horário
do fechamento para o comércio local, um oficio do Juiz,  digo, juiz de Direito  esta
cidade que trata dos presídios,  um pedido da Câmara Municipal de Carazinho, do
orçamento  e  Código  de  Postura  deste  município  um ofício  do  Procurador Geral
Eleitoral, um livrete da Secretaria e Cultura do Estado, o balancete do mês de outubro
e novembro de 1949, enviado pelo sr. Prefeito um oficio sob o nº 417 da Câmara
Municipal de Guaporé, um ofício enviado ao Executivo com as cópias de leis, uma
circular nº 8 da Câmara Municipal de São Leopoldo e uma outra de Rosario do sul que
trata  de  um auxílio  para  a  invenção,  motor  sem  combustível.  As  doze  horas  o
Presidente encerrou a sessão e eu [ilegível] Junqueira dos Santos, designado pelo
presidente e como auxiliar da Secretaria da Câmara lavrei a presente ata. Eu José
Fredolino  Horn,  secretário  designado a  subscrevi  e  assino.  José  Fredolino  Horn
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