
Ata nº 523
Aos vinte e um dias do mez de novembro de mil novecentos e cincoenta, as dez
horas, no salão nobre da Prefeitura, onde funciona a Camara Municipal de Taquari, e
com  a  presença  dos  vereadores  seguintes:  Waldomiro  Mercio  Pereira,  Jovino
Feliciano da Silva, Alberto Görgen, João Frederico Feyh Filho, Fredolino Schneider,
José Fredolino Horn, Rubens Felipe de Souza, Francisco Braulino de Souza. Tendo
número legal de representantes, e presidida pelo senhor vereador Waldomiro Mercio
Pereira, foi conciderada aberta a sessão. Lida e aprovada a ata anterior passou a
Camara a  examinar o  pequeno  expediente  da  ordem do  dia  anterior,  quanto  a
indicação da Camara de Santa Rosa, sobre o fornecimento da formicida “Blenko” a
Camara resolveu aprova-la com a seguinte restrição derigir-se ao Governo do Estado,
solicitando a sua 
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valiosa  intervenção  no  sentido  de  ser  vendido  aos  agricultores  e  de  mais
consumidores formicida  nacional  a  preço do alcance de todos  e  se isso  não  fôr
possível, então, importar dos Estados Unidos, formicida “Blenko” e destribui-la por
entermedio  da Secretaria  da Agricultura aos consumidores por preço de custo.  A
Camara, por seus vereadores presentes, apresentou a presidencia um requerimento
pedindo providencias sobre o fornecimento de agua do Grupo Escolar Pereira Coruja
e juntou um numero do jornal local “O Taquaryense” que publicou longo editorial  a
respeito.  Tendo  a  Camara  resolvido  por  seu  presidente  pedir  ao  autor  do
requerimento vereador Rubens Felipe de Souza, que conseguisse mais dois números
do referido jornal  para acompanharem respetivamente  as reclamações que serão
derigidas  com  toda  a  urgencia  do  Eminente  Governador  do  Estado  e  a  nobre
Assembleia no sentido de ser imediatamente atendida aquela repartição educacional
que é  o  Grupo Escolar  Pereira  Coruja.  As  desesseis  horas  o  senhor presidente
encerrou  a  sessão.  Eu  Francisco Braulino de  Souza primeiro  secretario  lavrei  a
presente ata.
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