
Ata nº 586
Aos vinte e sete dias do mez de novembro de mil novecentos e cincoenta e um, as
quatorse horas, no salão nobre da Prefeitura, onde fun-
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ciona a Camara Municipal  de Taquari  com a presença dos vereadores seguintes:
Waldomiro  Mercio  Pereira,  Jovino  Feliciano  da  Silva,  Valter  Augusto  Schilling,
Fredolino  Schneider  Alberto  Görgen,  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 referida.
Quanto ao requerimento do senhor Helmuth Becker, o plenario resolveu devolver ao
Executivo, porque, de mesmo não consta que  proponente queira edeficar  no mesmo
terreno, entretanto, se o Executivo julgar de justiça a concessão poderá preparar o
expediente  para tal  fim, porque não temos uma lei  que autorise  a concessão de
terrenos municipaes a não ser para edeficação. Ao boletim da receita e despesa do
Executivo relativo ao mez de outubro deste ano a Camara resolveu aprova-lo. Quanto
ao oficio circular de Santa Maria pedindo apoio para proposição aprovada n´aquele
legislativo a qual concidera feriado municipal i  dia vinte de setembro de cada ano,
posto em votação o plenario aprovou por unanimidade, comunique-se ao Executivo
afim de preparar o expdiente afim de tornar feriado municipal o dia vinte de setembro.
Quanto ao oficio circular do D.P.M que comunica
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a data exata para a pósse dos novos eleitos a primeiro de novembro e que está fixado
o  dia  trinta  e  um  dde  Dezembro  do  corrente  ano.  Fazendo-se  as  necessarias
comunicações. Ao faciculo de Estudos Extatisticos foi mandado arquivar. Contenua
em  estudos  e  discussão  o  projeto  do  orçamento  e  o  relatorio  do  periodo
administrativo.  As  desessete  horas  o  senhor  presidente  encerrou  a  sessão.  Eu
Francisco Braulino de Souza primeiro secretario lavrei a presente ata. Vale entrelinha
que diz José F. Horn
Waldomiro Mercio Pereira   Jovino Feliciano da Silva  José Fredolino Horn Fredolino
Schneider  Walter Augusto Schilling  Alberto Görgen
Francisco Braulino de Souza
[fl.576]


