
Ata nº 464
Aos vinte e doiz dias do mez de Novembro de mil novecentos e quarenta e nove, as
quatorze horas, no salão da Prefeitura Municipal, onde funciona a Camara Municipal
de Taquari, com a presença dos seguintes vereadores: - Waldomiro Mercio Pereira,
Jovino Feliciano da Silva, Rubens Felipe de Souza, João Frederico Feyh Filho, Jose
Fredolino Horn, Alberto Görgen, Fredolino Schneider, Francisco Braulino de Souza,
reuniu-se a Camara Municipal de Taquari. Havendo numero legal e sob a presidencia
do senhor Valdomiro Mercio Pereira foi aberta a sessão.
[fl. 353]
Quanto ao oficio do Congresso Estadual de Vereadores, a Camara resolveu acusar o
recebimento;  quanto ao restante do expediente constante da ordem do dia da ata
anterior foi mandado archivar. Os requerimentos apresentados nesta sessão, foram
despachados da seguinte maneira.  O primeiro requerimento assinado por João da
Rocha Castro pedindo a isenção de multas de seus impostos foi atendido tornando-se
o requerimento isento de multas; o requerimento apresentado pelo senhor Florencio
José Serpa fica aguardando a aprovação e Sanção da lei que vai reger as venda de
terreno. Ordem do dia para proxima sessão: Um requerimento assinado pelo senhor
Angelo P. Imbegui datado de 19 do corrente mez; Boletim do mez de Outubro da
Prefeitura Municipal relativo a receita  e despesa, acompanhado de seu oficio;  Um
oficio do Sr. Prefeito  que acompanha um requerimento em copia do Vigaro desta
Parochia  o qual pede a concessão  de um terreno,  pertencente  a  Prefeitura  para
construção de uma Igreja  Católica  nesta  cidade o  qual  já  vem acompanhado do
respectivo  projeto  de  lei;  um  outro  projeto  de  lei  apresentado  pelo  Executivo
consernente a venda de terrenos municipaes, acompanhado da planta dos mesmos
terrenos elaborada pelo agrimensor Sr. Godofredo Ehley que fez acompanhar também
a metragem quadrada dos ditos terrenos. Um requerimento do vereador Sr. Rubens F.
de Souza
[fl. 354]
no sentido de lhe ser fornecida uma relação pela Tesouraria da Prefeitura, de toda
importancia por elle recebida do Tesouro Municipal como vereador desta Camara que
assumiu o  mandato,  importancia  esta  relativa  a  subsidio  e  jetons descriminados
mensalmente. Pelo vereador senhor João Frederico Feyh Filho foi  pedida vista do
requerimento enderessado a esta Camara pelo sr. Angelo Praia Irubegui, e constante
da ordem do dia,  sendo-lhe concedida.  Ficou também deliberado  proceder-se na
primeira sessão de amanhã a eleição de segundo secretario da Camara  cujo cargo
acha-se  vago.  As  dezessete  horas  o  senhor  Presidente  encerrou  a  sessão.  Eu
Francisco Braulino de Souza designado lavrei  a  presente  ata.  Waldomiro  Mercio
Pereira João Frederico Feyh Filho Fredolino Schneider 
Alberto Görgen Rubens F.  Souza  Jovino Feliciano da Silva  José Fredolino Horn
Francisco Braulino de Souza
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