
Ata nº 412
Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e quarenta e nove, às
20 horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura, com a presênça dos
vereadores Waldomiro Mércio Pereira, Josino Feliciano da Silva, Francisco Braulino
de Souza, Rubens F. Souza, Alberto Görgen e José Fredolino Horn, sob a presidência
do vereador Waldomiro Mércio Pereira e secretariada por mim, Josino Feliciano da
Silva,  reunio-se  a  Câmara  Municipal  de  Taquari.  Havendo  número  legal,  o  sr.
Presidente abriu a sessão. Não havendo expediente, passa-se à Ordem do Dia, que
consta do seguinte:  ofício -circular da Câmara de Estrela e ofício do Dr.  Adroaldo
Mesquita da Costa. Apreciado, foi, o ofício, digo, o telegrama do Dr. Adroaldo Mesqui-
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ta da Costa arquivado, foi,  também, arquivado a inclinação da Câmara de Estrela.
Estendo, tambem, na Ordem do Dia, a nomeação  da Comissão para proceder  a
tomada de contas do Prefeito, passa-se à sua constituição, nomeando, para integrá-
las, os vereadores  Waldomiro Mércio  Pereira,  Rubens F.  Souza e José Fredolino
Horn. Foram designados, para representarem a Câmara no Congresso Regional das
Câmaras Municipais, a realizar-se na cidade de Estrela,  os vereadores Waldomiro
Mércio Pereira e Walter A.Schilling. O vereador Rubens F. Souza apresenta, à Casa,
um requerimento no sentido de que sejam criados, aos vereadores que representarão
a Câmara no Congresso a  realizar-se em Estrela,  diárias  de Cr$ 100,00 a  cada
vereador e ajudas de custo de Cr$ 500,00, ficando, este requerimento para a Ordem
do Dia da próxima sessão. Às 22,30 horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Em
tempo: secretariou a presente sessão o vereador Francisco Braulino de Souza, e não,
o Vereador Josino Feliciano da Silva. Eu Francisco Braulino de Souza servindo de
secretario subscrevi e asino.
Waldomiro Mércio Pereira
Alberto Görgen Rubens F. Souza
Francisco Braulino de Souza
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Josim Feliciano da Silva
José Fredolino Horn
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