
Ata nº 503
Aos quatro dias do mez de julho de mil novecentos e cinquenta as dez horas no salão
nobre da Prefeitura Municipal onde funciona a Camara Municipal de Taquari e com a
presença dos senhores vereadores: Waldomiro Mercio Pereira, Jovino Feliciano da
Silva, Alvaro Haubert, Alberto Görgen, João Frederico Feyh Filho, Francisco Braulino
de Souza. Havendo numero  legal  de vereadores  e  sob a  presidencia  do  senhor
vereador  Valdomiro  Mercio  Pereira  foi  conciderada  aberta  a  sessão:  Quanto  ao
parecer apresentado pela comissão composta dos senhores Artur Finkler e Frutuoso
de  Oliveira  Bastos,  nomeados  por  este  Legislativo,  para  diserem  sobre  uma
irregularidade nas divisas do perimetro urbano desta cidade, a Camara resolveu fosse
enviado o mesmo parecer a Comissão elaboradora do Código, para retificá-lo nessa
parte. Quanto o requerimento verbal do vereador Valter Augusto Schilling, todos os
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membros presentes da Camara, associou-se ao mesmo depois de ter  aprovado e
mandou que que se encaminhasse a referida associação, bem como ao orador oficial
daquella festa, essa resolução. Ordem do dia para a próxima  sessão: Uma indicação
apresentada pela Camara de Santa Maria digo pelo vereador Dr. Floriano de Campos
Rocha,  da referida  Câmara e  por  esta  enviada por  copia  a  este  Legislativo;  Um
requerimento dirigido ao Executivo pelo senhor  Homero Carlos da Costa, pedindo
cancelamento   de divida,  de lançamento  de  uma cassação.  Um requerimento  do
senhor vereador Alvaro Haubert pedindo sessenta dias de licença para tratamento de
saúde; Algumas folhas de propaganda da Sociedade de Fisiologia do Rio Grande do
Sul;  Ofício  da  Camara  Municipal  de  Carazinho,  apresentando  por  cópia  uma
proposição apresentada pelo vereador d´aquella Asembleia senhor Liborio Bervian;
Um  oficio  do  secretario  da  comissão  executiva  do  Congresso  das  Camaras
Municipaes do Estado do Rio Grande do Sul , enviando diversas cópias inclusive de
uma ata  lavrada  no dia trese  de junho de 1950, Oficio  da Camara Municipal  de
Cacequi  enviando uma indicação  apresentada  naquelle  Legislativo  pelo  vereador
Oscar Hermes da Silva; Um requerimento do senhor Waldemar Arnt referente  a um
negocio de um terreno municipal; Um oficio da
[fl.430]
Camara Municipal de São Leopoldo agradecendo a comunicação da eleição e posse
de meza deste Legislativo; Um folheto do Conselho rodoviário nacional com os artigos
aprovados  pelo  Ministério  da  Viação  e  Obras  Públicas;  Mais  dois  folhetos
respectivamente do Serviço Nacional de Educação Sanitária, e da livraria Editora das
Américas;  E por último um faciculo dos anais da Assembleia Legislativa.  As doze
horas  o  senhor  presidente  encerrou  a  sessão.  Eu  Francisco  Braulino  de  Souza
primeiro secretário a subscrevi, digo lavrei esta ata. Waldemar Mercio Pereira  Alberto
Görgen  João Fredolino Feyh Filho  Jovino Feliciano da Silva Francisco Braulino de
Souza  Alvaro Haubert.
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