
Ata nº 518
Aos sete dias do mez de Novembro do ano de mil novecentos e cincoenta as dez
horas no salão nobre da Prefeitura Municipal onde funciona a Camara Municipal de
Taquari, e com a presença dos seguintes vereadores: Waldomiro Mercio Pereira José
Fredolino Horn, Alberto Görgen, João Frederico Feyh Filho, Rubens Felipe de Souza
Francisco  Braulino  de  Souza.  Tendo  numero  legal  de  representantes  e  sendo
presidida pelo senhor vereador Waldomiro Mercio Pereira, foi conciderada aberta a
sessão. Lida e aprovada a ata anterior passou-se a estudar o expediente da ordem do
dia da ultima sessão. Tendo a Camara em primeiro lugar tomado conhecimento dos
requerimentos apresentados por [ilegivel]  Joana Gonçalves e Domingos Gonçalves
respectivamente, os quais tiveram o seguinte despacho: Devolva-se ao Executivo os
ditos requerimentos para serem despachados pelo senhor Prefeito Municipal como
essa autoridade achar de justiça. Quanto ao requerimento derigido a este legislativo a
Camara deixa de tomar conhecimento por não estar o requerente 
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legalemente autorizado pelos demais herdeiros de Eduardo Becker, devolvendo-se o
requerimento  ao  requerente  para  que  este  depois  de  habilitado  volte  a  este
Legislativo, quando em defesa de suas pretensões. Quanto ao  pedido de auxílio feito
pelo  Conjunto  de  Amadores Teatrais  “Anna  Vagas”  representados  pela  senhorita
Sofia da Costa e Silva deretora artística do conjunto, a Camara resolveu fazer baixar
o pedido a secretaria do Executivo para que este informe se os cofres do município
podem comportar o auxilio pedido e qual a quantia que possa ser concedida. Quanto
ao requerimento asinado pelo senhor João Alves Pereira a camara deliberou fase-lo
baixar ao Executivo, para, se julgar consequente[?] preparar o expediente a respeito e
devolvelo a Este Legislativo.  Pelo  vereador Rubens Felipe de Souza foi  pedida a
palavra  e  sendo-lhe  concedida  fez  o  seguinte  requerimento.  Senhor  Presidente.
Requeiro que ouvida a Casa, seja aprovada a resolução determinando que se oficie
as  repartições  publicas  do  municipio  dando-lhe  ciencia  dos  feriados  municipaes
decretados pela Camara. Pelo senhor Presidente foi dito que sendo legal o requerido,
o  defere  e  manda que o  senhor  encarregado  da Secretaria  da  Camara faça  as
devidas comunicações. A ordem do dia para proxima sessao ficou assim constituida:
Um requerimento do vereador Alvaro Haubert solicitan-
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do sessenta  dias  de licença para tratar  de interesses.  Uma carta  da Companhia
Industrial e Construtora Sul Brasileira comunicando a constituição de uma sociedade
com o titulo acima asinada pelo seu encoparador Edu F.  Pelegrino.  Um oficio  do
instituto Brasileiro de Geografia e estatística acompanhado da revista brasileiro dos
municipios.  Um manifesto  pelo diretório  municipal  do  P.S.D.  de  Lagoa  Vermelha
datado  de  dose  de  setembro  de  mil  novecentos  e  cincoenta  asinado  por  seus
respectivos membros de repudio aos boletims anonymos destribuidos naquelle e em
outros  municipios.  As  dose  horas  o  senhor  presidente  encerrou  a  sessão.  Eu
Francisco Braulino de Souza primeiro secretario lavrei esta ata.
Waldomiro Mercio Pereira  Alberto Görgen  João Frederico Feyh Filho  Rubens F.
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