
Ata nº 456
Aos oito dias do mez de novembro de mil novecentos e quarenta e nove, na sala das
(das0 Sessões  da Camara Municipal de Taquari,  as quatorze  horas,  presente  os
vereadores:  Waldomiro  Mercio  Pereira,  Jovino Feliciano da Silva, Alberto  Görgen,
Jose Fredolino Horn, Francisco Braulino de Souza, sob a presidencia do vereador
Waldomiro  Mercio  Pereira.  reuniu-se  a  Camara  Municipal  de  Taquari.  Havendo
número legal de representantes, o senhor presidente abriu a sessão. Vindo a plenario
e sendo discutido o expediente constante da ordem do dia da ata anterior, que foi toda
aprovada, com exceção 
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do Código de posturas e do projeto de orçamento para mil novecentos e cinquenta,
que continuam ainda em discussão. Na ata anterior onde se lê “balancete de junho”
leia-se  balancete  de Maio  e  Junho:  A  ordem do dia  para sessão  vindoura  ficou
constituida da seguinte forma: Um folheto acompanhado da circular nº 435 de 3 de
Novembro de 1949 da Inspetoria de Estatística Regional municipal; uma circular do
A.P.M  nº  124m, de  1949,  e  uma  circular  da  Camara  Municipal  de  Ijuy  fazendo
referencias a primeira que tem como objetivo o Congresso Nacional de municípios;
uma circular nº 1 de 29 de setembro de 1949, da Camara Municipal de Montenegro;
ofício dos estudantes Otavio Germano e Paulo Vaihrich que constituem a Comissão
da Faculdade de Direito de Porto Alegre que vai a Europa em sentido cultural, e pediu
uma contribuição a critério desta Câmara; uma indicação apresentada pelo Vereador
Pedro Autoirdo[?] Filho a Camara da cidade de Caxias; um requerimento da direção
do Hospital de Caridade desta cidade, asinado pela madre Maria Bertila; um oficio do
Centro academico (São Tomaz de Aquino) pedindo um auxílio monetário ao município
para uma viagem cultural  a  Europa;  um oficio  asinado pela  Madre Maria  Bertile,
derigido ao Executivo e este encaminhou a 
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esta Camara em 14 de Outubro deste ano; um oficio assinado pela irmã Vicencia
Diretora do Amparo São José desta cidade derigido ao Executivo, e este encaminhou
em 14  de  outubro  a  esta  Camara.  Sendo  dezesete  horas  o  senhor  presidente
encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza, vereador designad na falta de
secretario lavrei a presente ata que vai por todos asinados.
Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen Jovino Feliciano da Silva
João Fredolino Horn Francisco B. De Souza
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