
Ata nº 548
Aos dois dias do mez de maio do ano de mil novecentos e cincoenta e um, as nove
horas, no salão nobre da Prefeitura Municipal, onde funciona a Camara Municipal de
Taquari com a presença dos vereadores seguintes: Waldomiro Mercio Pereira, Jovino
Feliciano  da  Silva,  Alberto  Görgen,  José  Fredolino  Horn,  Fredolino  Schneider,
Francisco  Braulino  de  Souza.  Havendo  numero  legal  de  representantes  e  na
presidencia do senhor vereador Valdomiro Mercio Pereira foi conciderada aberta a
sessão. Lida e aprovada a ata anterior passou-se a organisar a ordem do dia para
proxima sessão  que  ficou  assim  constituida:  Um oficio  da  Camara  Municipal  de
Rosario do Sul comunicando a eleição de sua mesa digo acusando o recebimento da
circular desta Camara comunicando adoção de nossa mesa de trabalho; Um ofi-
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cio da Camara Municipal de Carasinho acusando recebimento da circular de nossa
Camara tambm tratando da eleição de nossa mesa; Um oficio do Senhor Prefeito de
Venancio Ayres convidando este Legislativo a comparecer a inauguração do Hospital
Geral de Mariante segundo distrito daquele municipio, no dia dois de junho proximo
futuro; no qual pede se comunique aquela prefeitura o numero exato de pessôas, que
ali comparecerão acompanhando a Comissão que for designada; Um oficio circular da
Camara Municipal de Pelota acompanhado de uma copia da preposição apresentada
aquele  Legislativo  pelo  vereador  Jayme  Gonçalves  Vetsel,  relativa  ao
restabelecimento dos Tiros de Guerra na Zona colonial deste Estado. Um outro oficio
de Pelotas que se faz acompanhar de uma proposição do vereador Hermenegildo
Posto dos Santos relativa a participação obrigatória e direta dos trabalhadores nos
lucros  da  empresa;  Dois  boletins  do  departamento  Estadual  de  Estatísitca  com
referencia a produção do milho neste Estado. As doze horas o senhor presidente
encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza primeiro secretario lavrei  esta
ata.
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