
Ata nº 543
Aos sete dias do mez de março de mil novecentos e cinquenta e um
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as quatorze horas no salão nobre da Presidência, onde funciona a Camara Municipal
de Taquari  com a presença dos vereadores seguintes:  Waldomiro Mercio Pereira,
Jovino Feliciano da Silva, Alberto Görgen, João Frederico Feyh Filho, Valter Augusto
Schilling, José Fredolino Horn, Fredolino Schneider,  Francisco  Braulino de Souza.
Havendo  numero legal  de  vereadores  e  presidida  pelo  senhor  Valdomiro  Mercio
Pereira foi conciderada aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior passou-se a
discutir o expediente das atas anteriores. Quanto aos oficios das Camaras de Pelotas
e Bagé, os assuntos n'elles tratados contenuarão na sessãoexaminados. Um boletim
da Camara Municipal de Carasinho foi mandado archivar. Um oficio da Assembléia do
Estado comunicando eleição de sua mesa foi mandado agradecer e archivar. Uma
circular de Cacequi,  trans[?]  querendo uma indicação apresentada aquela Camara
sobre a lei  da Asembleia  nº 1.382 este  Legislativo  resolveu aguardar  o resultado
dessa propria lei para conhecer d'ele praticamente. Um oficio da Camara de São Luiz
Gonzaga,  comunicando a  eleição  a  eleição  de  sua  meza  diretora  foi  mandado
agradecer. Um oficio da Camara de Passo Fundo comvidando este Legislativo para
uma mesa redonda que se reunirá n'aquele muni-
[fl.505]
pio no dia vinte de maio próximo no sentido de tratar-se do asunto da politica do trigo,
podendo este  Legislativo  apresentar  [ilegivel]  se julgar consciente  e esta  Camara
resolveu responder o oficio  no qual se agradecerá o convite  protestando se faser
representar. Um oficio da União dos funcionários Municipaes do Rio Grande do Sul
convidando este Legislativo para as solenidades da posse da nova diretoria que terá
lugar na noite  do dia  onse de março dia  de seu decimo segundo aniversário  de
fundação, a Camara resolveu telegrafar a referida entidade agradecendo o convite e
se solidarizando as referidas solenidades. Entrou em discussão um oficio do senhor
Prefeito Municipal pedindo estudo a respeito de um requerimento verbal derigido ao
Executivo pelos açougueiros desta cidade, pedindo elevação do preço do quilo de
carne de Cr$ 40 centavos, ou seja,  6,00 cruzeiros ao quilo, visto  que está sendo
vendido atualmente a Cr$ 5,60 ao quilo, cujo oficio vem acompanhado de fonogramas
informativos  de  preços  nos  municipios  de  Triunfo,  General  camara,  Lageado  e
Montenegro,  a  Camara  imediatamente  entrou  no  exame do  assunto  e  resolveu
conceder o aumento pe-
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dido por unanimidade de votos. As desessete horas o senhor presidente encerrou a
sessão.  Eu  Francisco  Braulino de  Souza primeiro  secretário  lavrei  esta  ata.  Em
tempo: O senhor vereador Alvaro Haubert derigio pedido de licença a este Legislativo
pelo que foi substituido pelo senhor suplente do vereador Fredolino Schneider que foi
convocado para isso.  Eu Francisco Braulino de Souza primeiro  secretario  lavrei  a
presente ata.  Waldomiro Mercio Pereira, Freedolino Schneider  João Frederico Feyh
Filho  Walter Augusto Schilling  Alberto Görgen  Jovino Feliciano da Silva  José
Fredolino Horn  Francisco Braulino de Souza.     
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