
Ata nº 505
Aos dezenove dias do mez de julho de mil novecentos a cincoenta, as dez horas, no
salão nobre da Prefeitura Municipal onde funciona a Camara Municipal de Taquari
com  a  presença  dos  seguintes  vereadores:  Waldomiro  Mercio  Pereira,  Jovino
Feliciano  da  Silva,  Alberto  Görgen,  José  Fredolino  Horn,  Fredolino  Schneider,
Francisco Braulino de Souza. – Havendo numero legal de representantes
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e sobre a Presidencia do senhor vereador Waldomiro Mercio Pereira, foi conciderada
aberta a sessão. Entraram em discussão aos documentos constantes do Expediente
da ordem do dia da sessão anterior, a começar pelo oficio do Executivo datado de 4
de julho de 1950 que acompanha outros dois ofício respectivamente dos Drºs José
Batista Pereira Secretario da Obras Publicas do Estado e Ciro Mariante da Silveira
diretor qual do D.A.E.R, referentes a concessão feita pela prefeitura deste municipio, -
do fundo rodoviário nacional que toca a mesma, nos exercicios de 1949 – 950, - que a
Camara tomou de tudo o devido conhecimento, e mandou que fossem devolvidos ao
Executivo  conforme  pedido  deste.  Quanto  ao  oficio  do  Executivo,  que  esta
acompanhado da copia da lei  103 de 28 de junho de 1950,  a  Camara  mandou
archivar.  Quanto ao boletim da receita  e despeza do mez de abril do Executivo a
Camara resolveu aprova-lo. Ordem do dia para proxima sessão. Um ofício da Câmara
de  Vereadores  de  Venancio  Ayres  agradecendo  a  Comunicação  feita  por  este
legislativo,  da constituição de sua meza para o corrente exercício.  Uma carta dos
membros da Comissão Coordenadora  do (vinte  e  cinco  de julho) (dia  do  colono)
apresentando sugestões para os festejos
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desse dia, e ainda sugerido que deve ser dado a uma das ruas ou logradouro desta
cidade, o nome de sentido e cinco de julho, como também o nome de qualquer dos
colonizadores  históricos  desse município.  Um ofício  do Presidente  da Cãmara de
Porto Alegre pedindo um exemplar da lei organica. Um ofício da Câmara de Venancio
Ayres comunicando a eleição de sua meza. Alguns folhetos e almanaques enviados a
esta Câmara pela Inspetoria Regional do Rio Grande do Sul do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística Nacional. Um requerimento apresentado ao senhor Prefeito
Municipal e por este encaminhado a esta Camara, da qual é signatario por procuração
de Conceição Prates Figueiredo, o senhor Osvaldo Michel. Um requerimento asinado
pelo senhor Waldemar Arnt, derigido a este legislativo. As, doze horas foi pelo senhor
Presidente da meza encerrada a sessão. Eu  Francisco Braulino de Souza primeiro
secretario lavrei esta ata
Waldomiro Mercio Pereira  Jovino Feliciano da Silva  José Fredolino Horn   Alberto
Görgen  Fredolino Schneider   Francisco B. de Souza
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