
Ata nº 492
Aos onse dias do mez de Abril de mil novecentos e cincoenta as dez horas no salão
nobre da Prefeitura Municipal de Taquari, onde funciona a Camara de Vereadores, e
com a presença dos seguintes vereadores: Jovino Feliciano da Silva, Alberto Görgen,
José Fredolino Horn, João Frederico Feyh Filho, Francisco Braulino de Souza, e sobre
a presidencia do senhor vereador Jovino Feliciano da Silva, como tivesse número
legal foi conciderada aberta a sessão: Ordem do dia para a proxima sessão: Um oficio
da
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Camara Municipal  de  Pelotas  de 29  de  março  deste  ano;  da  autoria  do  senhor
vereadorJaymes G. Vetzel. Um oficio da secretaria do senhor Governador do Estado
comunicando uma informação de resposta a este legislativo; Um oficio da Camara de
P. Alegre datado de vinte e um de Março, comunicando que será realizado no dia dois
de  Abril,  no  Hotel   [ilegivel],  Rio  de  Janeiro,  o  primeiro  congresso  Nacional  de
Municípios  Brasileiros;  Um oficio  circular  nº  72/950  da  Camara  digo,  do  senhor
Prefeito Municipal de Iray. Comunicando a mudança do distrito de Novo Prado, para o
de Vicente Dutra; Um ofício do senhor Prefeito Municipal, acompanhado do oficio do
senhor Juiz de Direito desta Camara sobre a Construção do novo presídio; Um oficio
da Camara Municipal de Pelotas datado de 22 de março de 1950, acompanhado da
copoia  de  uma  proposição  dos  vereadores  Jorge  Kratz.  Uma  comunicação  do
Presidente do Primeiro Congresso de Municípios Brasileiros datado de 27 de fevereiro
deste ano; Um oficio do senhor Prefeito acompanhado do Encerramento do Exercicio
Financeiro  de 1949;  datado de  3  do  corrente;  Diversos  ofícios das Camaras  de
Livramento,  São  Borja,  Pelotas,  Rio  Grande,  Arroio  Grande,  e  Nova  Prata
comunicando suas organizações de mezas
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As doze horas, o senhor  presidente encerrou a sessão.  Eu Francisco Braulino de
Souza primeiro secretario lavrei a presente ata
Jovino Feliciano da Silva – Vice-Presidente
José Feliciano Horn   Alberto Görgen
José Frederico Feyh Filho Francisco B. De Souza
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