
Ata nº 533
Aos dose dias do mez de Dezembro de mil  novecentos e cincoenta,  as quatorse
horas, no salão nobre da 
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Prefeitura,  onde funciona a Camara Municipal  de Taquari,  e com a presença dos
vereadores seguintes: Waldomiro Mercio Pereira, Jovino Feliciano da Silva, Alberto
Görgen,  Fredolino  Schneider,  José  Fredolino  Horn, Francisco  Braulino  de Souza.
Havendo número legal de representantes e presidida pelo senhor vereador Waldomiro
Mercio Pereira foi conciderada aberta a sessão. Lida a anterior foi na mesma feita
pequena retificação;  Onde  se  lê  um projeto  do Executivo,  leia-se  um pedido  de
autorização do Executivo para compra de um caminhão; Sendo o restante da mesma
ata ratificado pela Camara. Quanto ao volume dos Anaes da Assembleia Legislativa a
Camara resolveu agradecer e archiva-lo. Os boletins do D.P.M também agradecer e
archivá-los. Aos de Carazinho a mesma resolução. Quanto ao pedido do Executivo de
uma autorização para a compra de um caminhão, a Camara resolveu contenuar o
mesmo em discução até a sessão vindoura. Quanto ao requerimento verbal do senhor
vereador José Fredolino Horn, para que esta Camara se derija ao Executivo pedindo
informações dos motivos que determinarão a exoneração do senhor José David de
Asevedo do  cargo  de [ilegivel]  da  sub-prefeitura  de  Paverama,  tendo  a  Camara
deferido o requerido e mandado oficiar a senhor Prefeito
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sentido  pelo  senhor  vereador  Jovino  Feliciano  da  Silva  foi  devolvido  a  estre
Legislativo um projeto de lei do Executivo acompanhado pela respectiva exposição de
motivos, cujos documentos o mesmo vereador tinha em seu poder com vista. Ordem
do dia para proxima sessão: Um almanaque de saude enviado pelo Serviço Nacional
de Educação Sanitária a Camra mandou agradecer e archivá-lo. As desesseis horas o
senhor  presidente  encerrou  a  sessão.Eu  Francisco  Braulino  de  Souza  primeiro
secretario lavrei esta ata. Waldomiro Mercio Pereira.
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