
Ata nº 489
Ao primeiro dia do mês de março de (1950) mil novecentos e cincoenta as dez horas,
no salão nobre da Prefeitura de Ta-
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quari onde funciona a camâra municipal desta cidade com a presença dos seguintes
vereadores  Jovino  Feliciano  da  Silva  Alberto  Görgen  Julio  Francisco  da  Silva,
Fredolino Schneider e José Fredolino Horn, tento, digo. Tendo número legal e sob a
presidência do sr. vereador Jovino Feliciano da Silva, reuniu-se a câmara municipal
de Taquari tendo o sr. Presidente aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior
entrou em ordem do dia para a sessão a tarde um ofício do sr. Prefeito encaminhando
um projeto  que,  trata  da,  digo  autoriza  o  sr.  Prefeito  a  indenizar  aos  srs.  Léo
Wiemandts[?] e Adão Moraes Praia, cr$ 1,00 por pé de acácia existente no terreno
que venderam ao Patronato  “Presidente  Dutra”  e  um outro que  revoga a lei  que
destinou um, digo, voz doação para a fundação do Ginásio Centenário de Taquari, um
oficio do sr. Prefeito encaminhando um equerimento de Da Albina Pinto Pilati que pede
dispensa de parte de sua dívida ativa, um oficio do sr. Vereador João Frederico Feyh
Filho, que pede dispensa de comarecimento nos dias 1 e 2 de março nesta cãmara,
um oficio do vereador Walter Augusto Schilling, pedindo uma, ata, digo, cópia da ata
da sessão em que lhe foi negada vista do requerimento que extinguiu o cargo do
Diretor da Secretaria da Cãmara, uma circular nº 9 da Comandante Geral da Brigada
Militar, um telegrama do sr. José Antonio Aranha, de assuntos do Congresso Nacional
dos vereadores, um oficio-circular nº 1 do Dr. Pedro A. Pereira, presidente a comissão
coordenadora do combate à Hida-
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tidose, digo, um ofício do sr. Prefeito encaminhando as copias das leis nºs 89, 90 e 91
de dezembro de 1949 e 92, 93 e 94 de 1º de Janeiro de 1950, um projeto de lei que
abre um crédito especial  e , digo, nada mais havendo a tratar-se o sr. Presidente
encerrou  a  sessão  as  12  horas,  depois  de  encerrada  a  sessão,  mas antes  de
assinada a ata o Presidente verificou que havia escapado à ordem do dia algum
expediente pelo que consultou ao plenario, si este, deverei digo deveria ser incluido
na presente ata, tendo a camara por unanimidade concordado, assim segue-se ainda
a ordem do dia já constante nesta ata: um projeto de lei enviado à esta Câmara pelo
Executivo municipal que pede a conceção da verba de luz,  digo (Cr$ 249.800,00)
duzentos e quarenta e nove mil e oitocentos cruzeiros, acompanhado de um oficio
datado de hoje e da competente exposição de motivos não havendo nada mais a
tratar o sr. Presidente a (12) doze horas encerrou a sessão. Eu José Fredolino Horn
secretario designado a subscrevi e assino.  José Fredolino Horn Jovino Feliciano da
Silva Vice-Presidente
Fredolino Schneider Alberto Görgen 
Julio Francisco da Silva
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