
Ata nº 517
Aos vinte e quatro dias do mez de outubro de mil novecentos e cincoenta no salao
nobre da Prefeitura Municipal, (as quatorze horas), onde funciona a Camara Municipal
de  Taquari,  com  os  seguintes  vereadores  presentes:  Waldomiro  Mercio  Pereira,
Jovino Feliciano da Silva, Alvaro Haubert, Alberto Görgen, Valter Augusto Schilling,
José  Fredolino  Horn,  Francisco  Braulino  de  Souza.  Havendo numero  legal  de
representantes  e  presidida  pelo  senhor  vereador  Waldomiro  Mercio  Pereira  foi
conciderada aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior, entrou em discussão o
expediente  constante  da  ordem do dia  da  ata  anterior,  começou por  se  fazer  a
nomeação de uma comissão de estudos sobre o projeto de lei do orçamento e seus
pertences, cuja nomeação recaiu nos senhores vereadores Walter Augusto Schilling,
Alvaro Haubert e José Fredolino Horn, que darão inicio do estudo do referido projeto
de orçamento, tendo ainda o plenario resolvido que todo expediente proceguisse em
discussão à
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contar de hoje até o final das reuniões ordinarias ficando resolvido que proceguissem
os trabalhos a contar de sete de novembro proximo vindouro visto serem feriados os
dias primeiro e dois de Novembro, devendo funcionar por isso a Camara na segunda
semana d´aquele mez. Pelo senhor vereador Alvaro Haubert foi derijido a Camara um
convite para  esta assistir as cerimonias de inauguração do Hospital de Caridade “
Sant´Anna”  á  realizar-se  no dia  vinte  e  nove  do corrente  mez (domingo),  a  cujo
convite  a Camara apresenta  seu grato  agradecimento.  Pelo  senhor presidente  foi
proposto, que se organizasse uma comissão para representar a Camara n´aquelles
festejos ficando resolvido a nomeação dos senhores Jovino Feliciano da Silva, Alvaro
Haubert  e  Alberto  Görgen,  que  munidos  de  credenciaes  comparecerão  aquela
inauguração.  A ordem do dia para a próxima sessão ficou assim constituida:  Um
requerimento asinado pelo senhor João Alves Pereira  pretendendo um terreno de
propriedade do municipio que limita com a chacara do requerente. As dezesseis horas
foi  pelo  author  presidente  encerrada  a  sessão.  Eu  Francisco  Braulino  de  Souza
primeiro secretario lavrei a presente ata. Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen  Alvaro Haubert Walter Augusto Schilling
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Jovino Feliciano da Silva  
Francisco Braulino de Souza 
José Fredolino Horn
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