
Ata nº 506
Aos dezenove dias do mez de julho de mil novecentos e cincoenta, as qua-
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torze  horas,  no salão  nobre da  Prefeitura  onde funciona a  Camara Municipal  de
Taquari, com a presença dos seguintes vereadores: Waldomiro Mercio Pereira Jovino
Feliciano da Silva, Alberto Görgen, Fredolino Schneider, Jose Fredolino Horn, Walter
Augusto Schilling, Francisco Braulino de Souza. Havendo numero legal e presidida
pelo senhor  vereador Waldomiro Mercio Pereira,  foi  conciderada aberta a sessão:
Lida e aprovada a ata anterior, entrou em expediente da ordem do dia da sessão
anterior. O oficio da Camara de Venancio Ayres comunicando a eleição de sua mesa
foi  mandado responder e archivar. Quanto a carta dos coordenadores dos festejos
comemorativos  do dia  “25 de  julho”  dia  do  colono, a  Camara deliberou,  que se
apelasse ao senhor  Prefeito  Municipal  no sentido de enviar  a este Legislativo um
projeto de lei. Criando, isto é, conciderando feriado o dia do colono “25 de julho” e
dando o nome, desta  data,  a  um dos próprios  [ilegivel]  municipaes, como sejam,
praças, ruas, colegio, ou qualquer outro a criterio do Executivo, e promovendo outras
homenagens  a  essa  histórica  data,  tudo  conforme  sugestão  apresentada  pelos
coordenadores  dessa data,  senhores  Leopoldo  Petry  de Novo Hamburgo,  e  Fritz
Rotermundo de São Leopoldo. Quanto ao oficio da Camara de Porto Alegre, pedindo
um exem-
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plar da lei orgânica, foi deliberado, que se satisfésse o pedido. Quanto aos folhetos da
Diretoria Regional foi mandado agradecer o recebimento: Quanto ao requerimento da
senhora Conceição Figueiredo, por procuração do senhor Osvaldo Michel, a Camara
resolveu  de  sua  parte  indeferi-lo  entretanto  mandar  devolver  ao  Executivo  para
examina-lo mais detidamente e desse exame reconhecer a procedencia do pedido
mandará que volte a este legislativo devidamente informado. Quanto ao requerimento
do Sr. Valdemar Arnt a Camara deliberou enviar ao Executivo – para que este nomeie
uma  comissão  que  examine  o  pedido.  As  dezesseis  horas  o  senhor  presidente
encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza primeiro secretario lavrei  esta
ata. Em tempo: Entrou em ordem do dia para proxima sessão: Um projeto de lei do
Executivo  criando  o  Departamento  Municipal  de  Estradas  de  Rodagem,  cujo
documento foi entregue ao Vereador Walter Augusto Schilling, que do mesmo pediu
vista.  As dezesseis  horas  o  senhor  presidente  encerrou a  sessão.  Eu  Francisco
Braulino  de  Souza primeiro  secretario  lavrei  esta  ata.  Waldomiro  Mercio  Pereira
Alberto Görgen  Walter Augusto Schilling  Fredolino Schneider  José Fredolino Horn
Jovino Feliciano da Silva  Francisco Braulino de Souza
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