
Ata nº 461
Aos dezessete dias do mez de Novembro e mil novecentos e quarenta e nove, as
nove horas,  no  salão  nobre  da  Prefeitura  –  Municipal  onde  funciona  a  Camara
Municipal de Taquari, com a presença dos seguintes vereadores: Waldomiro Mércio
Pereira, Jovino Feliciano da Silva, Alberto Görgen, e Francisco Braulino de Souza,
Rubens Felipe de Souza, reunio-se a Camara Municipal de Taquari. Tendo número
legal de representantes e sob a Presidencia do primeiro vereador, abriu-se a sessão.
Contenuam em  ordem do dia  e  discussão  ao  projeto  de  orçamento,  Codigo  de
Posturas, e ainda o requerimento da S. Espírta J. D'Arc, que não foi resolvido porque
acha-se empedido o senhor vereador Rubens Felipe de Souza, 
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faltando por isso numero legal para discussão e votação.  A ordem do Dia para a
sessão seguinte: Um requerimento endereçado a Senhor Prefeito Municipal e asinado
pelos senhores Padre João Alberto Hickmann, Paroco de Bom Retiro do Sul, Jorge H.
Köhler  fabriqueiro  da  Igreja  matriz  daquella  villa,  pedindo  concessão,  ou  melhor
doação de  um terreno para edificações  da mesma  Igreja.  Pelo  vereador  senhor
Rubens F. de Souza foi proposto um requerimento verbal que a Camara nomeasse
uma comissão que se enteresse pela coleta de dados que autorisou a Camara a se
derigir  ao mais alto  Tribunal  de Justiça  do Estado,  sua comissão deciplinar  e as
demais autoridades a quem competr, afim de se elevar a Comarca desta cidade, a
categoria de Segunda instancia, pois que a antiguidade da Comarca e seu movimento
forense autorisam esse pedido como justissimo e como um [preito] de considerações
dos enteresses  deste  municipio.  As  doze  horas, o  senhor  presidente  encerrou  a
sessão. Eu Francisco Braulino de Souza designado lavrei a presente ata. Waldomiro
Mercio Pereira
Alberto Görgen Rubens F. Souza  Jovino Feliciano da Silva Francisco  Braulino  de
Souza
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