
Ata nº 485
[fl.385]
Aos treis dias do mez de janeiro de mil novecentos e cinquenta no salão nobre da
Prefeitura Municipal de Taquari onde emociona a Camara Municipal de Taquari, com
a presença dos vereadores seguintes: Waldomiro Mercio Pereira, Jovino Feliciano da
Silva,  Julio  Francisco  da  Silva,  Jose  Fredolino  Horn,  Alberto  Görgen,  Fredolino
Schneider, Francisco Braulino de Souza. Havendo numero legal e na presidencia do
primeiro, foi conciderada aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior, digo lida e
retificada ata  anterior  a  parte  que  se  refere  ao  vereador  suplente  Senhor  Julio
Francisco da Silva, sendo para declarar-se que o referido suplente está em exercício
como substituto  legal do vereador senhor  João Frederico Feyh Filho que se acha
licenciado.  Depois dessa retificação foi  a ata aprovada nos seus de mais termos,
entrando  em discussão a  sua ordem do  dia.  Ao  primeiro  expediente  o  plenario
resolveu mandar agradecer  por  oficio  o  da [ilegivel]  das Camaras do Estado; Ao
segundo, também ficou resolvido mandar archivar; ao requerimento endereçado pelo
senhor Alipio José da Silva Sobrinho a Camara resolveu mandar juntar a procuração
para o que ficaria o requerimento aguardando essa juntada. Quanto ao decreto de lei
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que cria os dias santos religiosos e consequentemente feriados, da Igreja os dias 19
de março, 29 de junho, 15 de agosto, 1º de Novembro, 8 de dezembro a Camara
aprovou  por  unanumidade.  Quanto  a  lista  do  comparecimento  dos  vereadores
referente ao mez de setembro que foi apresentada ao Executivo pelo então diretor da
Secretaria da Camara senhor Angelo Praia Lulegui[?], e encaminhado a esta Camara
ficou deliberado mandar archivar e o funcionario competente extrair outra nota legal.
Ordem do dia – para a sessão extraordinaria que se realizará a noite; Um projeto de
lei do Executivo que pede praso para construção e instalação do “Mercado Livre” e
autorise a venda mediante concorrencia administrativa, do pavilhão onde se realisou
a  exposição  Agroindustrial  destinado  a  instalação  do  dito  “mercado  livre”;  Outro
projeto de lei do Executivo que prorroga ate 31 de março de 1950, o prazo para o
pagamento da Divida ativa do municipio com isenção das multas regulamentares. Em
virtude da urgencia no proceguimento dos trabalhos a Camara resolveu fazer uma
sessão extraordinaria as vinte horas de hoje, na qual será estudado e despachado o
expediente constante da ordem do dia da presente ata. As dezesseis horas o senhor
presidente encerrou a sessão. Eu Francisco
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Braulino de Souza segundo secretario lavrei esta ata. (que)
Waldomiro  Mercio  Pereira  Julio  Francisco  da  Silva  Fredolino  Schneider  Alberto
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