
Ata nº 522
Aos vinte e um dias do mez de novembro do ano de mil novecentos e cincoenta, as
dez  horas,  no  salão  nobre  da  Prefeitura,  onde  funciona  a  Camara Municipal  de
Taquari, com a presença dos seguintes vereadores: Valdomiro Mercio Pereira, Jovino
Feliciano da Silva, Alberto Görgen, José Fredolino Horn, João Frederico Feyh Filho,
Fredolino Schneider, Rubens Felipe de Souza, Francisco Braulino de Souza. Havendo
número legal de representantes, e sob a  presidencia do senhor vereador Waldomiro
Mercio Pereira, foi conciderada aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior. Pelo
vereador  senhor  João  Frederico  Feyh  Filho,  foi  apresentado  verbalmente  um
requerimen-
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to  nos  seguintes  termos  “Como um  dos  representantes  do  povo  nesta  Camara
requeiro que, ouvida a mesma se esta [ilegivel] de acordo em sua maioria, lançarmos
[ilegivel] protesto de repudio a maneira cruel e barbara, como foi assinado no quarto
distrito desta cidade pelo senhor Manuel João Chevrôn, um preto, digo um homem de
cor preta que perambulava naquele distrito na primeira quinsena do corrente mez. A
esse  requerimento  foi  apresentado  como adendo  um  outro  do  senhor  vereador
Rubens Felipe de Souza pedindo para que melhor e maior conhecimento da Camara
se  oficiasse  ao  senhor  delegado  de  policia  pedindo  informações  a  respeito  do
assassinato  do referido  homem de côr  no  distrito  acima dito,  detalhando  o  fato.
Ouvida a Camara deferio  os  requerimentos mandando que se enviasse  oficio  do
Senhor Delegado de policia solicitando as informações requeridas. A ordem do dia
para  a  proxima  sessão:  Uma  indicação  da  Camara  Municipal  de  Santa  Rosa
acompanhada de um oficio  datado de 25 de  outubro de 1950,  pedindo apoio  no
sentido de o Governo do Estado tomar enteresse na compra direta de uma formicida
denominada “Bleuko”, fabricada nos Estados Unidos por ser assim mais favorável aos
agricultres, podendo estes compra-la por preço de custo.  As doze horas o senhor
presidente encerrou a 
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sessão. Eu Francisco Braulino de Souza primeiro secretario lavrei esta ata.
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