
Ata nº 598 da reunião da Câmara de Vereadores para dar posse ao novo legislativo.
Aos trinta e um dias do mez de dezembro de mil novecentos e cinquenta e um, as dez
horas, no salão nobre da Prefeitura, one funciona a Camara Municipal de Taquari,
com  a  presença  dos  vereadores  seguintes:  Waldomiro  Mercio  Pereira,  Alberto
Görgen, José Fredolino Horn, Fredolino Schneider, Rubens Felipe de Souza, Valter
Augusto Schilling, Jovino Feliciano da Silva, Rubesn Felipe de Souza
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Francisco  Braulino  de  Souza.  Havendo  numero  legal  de  representantes  e  ma
presidencia do senhor vereador Waldomiro Mercio Pereira foi conciderada aberta a
sessão e o presidente que nomeava uma comissão de vereadores para introduzir no
recinto o novos vereadores para serem compromissados e empossados  em seus
cargos dita comissão ficou assim composta dos vereadores Jovino Feliciano da Silva,
José  Fredolino  Horn,  Walter  Augusto  Schilling  que  fizeram  a  introdução  dos
vereadores eleitos em primeiro de novembro que são os seguintes: Rubens Felipe de
Souza,  Julio  Francisco  da  Silva,  Prudencio  Franklin  dos  Reis,  Olavo  Gomes
Junqueira,  Francisco  Alfredo  Griebler,  Astrogildo  Alves  Becker  Francisco  Pereira
Rodrigues, Angelico Cabanelos, Raymundo [ilegivel] . Prestaram compromisso legal
que é o seguinte: Prometo sob minha palavra de honra bem servir o cargo para o qual
fui eleito, defendendo as leis do país e respeitando a autoridade constituída. Acham-
se aqui representadas autoridades civis e eclesiásticas e mais a Associação Rural
representada peo senhor Osvaldo Michel; o senhor
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Dr.  Juiz de Direito  senhor  José Larava o Asilo Pela e Betania  pelo Dr.  Emanoel
Haetruger o grupo escolar por sua diretora e demais professoras, o colegio Serafico
pelo frei Conrado o jornal “O Taquaryense” por seu diretor Dr. João Carlos Teixeira, a
Nav.  Arnt  Limitada  pelo  senhor  Ilidio  Paganelli  Estação  Experimental  Dr.  César
Goulart,  Hospital  de  Caridade  São José  pela senhora  madre  Bertila.  Associação
Comercial  pelo  senhor  Osvaldo Gomes Junqueira,  e demais repartições por  seus
respectivos diretores.  Prestado o compromisso legal  o senhor  presidente declarou
que  a  Camara  cujo  mandato  óra  expira  transmite  ao  novo  Legislativo  toda  a
autoridade de que estava envistida tendo-lhe seus lugares neste recinto. E como nada
mias tinha  a tratar o senhor presidente mandou lavrara presente ata, que vai asinada
pelas duas Camaras.ssinada tambem esta o senhor vereador João Frederico Feyh
Filho,  que chegou a  ultima hora.  As onse horas  o  senhor  presidente  encerrou a
sessão. Eu Fancisco Braulino de Souza primeiro secretario lavrei a presente ata. Não
tomou posse na presente sessão o senhor vereador Julio Francisco da Silva por não
ter exibido o respetivo diploma
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tendo por isso o senhor vereador Francisco Pereira Rodrigues pedir a palavra para
levantar esta questão de ordem. As onse horas foi novamente encerrada a sessão.
Waldomiro Mercio Pereira  Rubens F. Souza Angelico Cabanelos Fredolino Schneider
Francisco B. De Souza [ilegivel] Alfredo Griebler  Raymundo Bertgmann Astrogildo
Alves  Becker
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