
Ata nº 458
Aos nove  dias  do mez de Novembro  de  mil  novecentos  e  quarenta  e  nove,  às
quatorze  horas,  na  sala  das  sessões  da  Camara  Municipal  de  Taquari;  com a
presença dos seguintes vereadores: Waldomiro Mercio Pereira, Jovino Feliciano da
Silva,  Alberto  Görgen,  José  Fredolino  Horn,  Francisco Braulino  de Souza,  sob  a
Presidência do senhor Waldomiro Mercio Pereira reuniu-se a Camara Municipal de
Taquari.  -  Havendo numero  legal  de  representantes  o  senhor presidente  abriu  a
sessão: E submeteu a discussão do plenario a expediente constante da ata anterior;
Balancete do mez de setembro, que foi aprovado; Oficio circular da Camara de Ijuí,
esta Camara resolveu-se aguarde o resultado de um projeto apresentado a Camara
Federal, pelo Deputado Pedro Vergara, com referencia,  ao sentido do que trata  a
referida circular; Oficio da Camara de Gravataí de 1º de Outubro de 1949, a Camara
tomou conhecimento; Oficio do senhor Clovis de Azambuja comunicando sua posse
no cargo de subprefeito  do 1º  Distrito,  a Camara resolveu agradecer;  Boletim do
Departamento  de Estradas de rodagem, ficou resolvido  remeter  ao Sr.  Prefeito  o
referido boletim, para que o Executivo carinhosamente a estude; Indicação oriunda da
Camara Municipal de Flores da Cunha, a camara tomou conhecimento; Boletim do
mez Agosto enviado pela prefeitura, que aprovado; Oficio
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da  Associação  Comercial  de  Venacio  Ayres,  a  Camara  tomando  conhecimento
resolveu  se  respondesse  fazendo  acompanhar  de  uma  copia  da  indicação
apresentada ao Congresso de Vereadores da oitava zona; com sede em Estrela, pelo
representante  desta  Câmara senhor vereador  Waldomiro M.  Pereira.  Conseite  da
Radio Alto Taquari, a Camara resolveu se fazer representar pelo Presidente da da
Camara  de  Vereadores  de  Estrella.  Indicação  e  sugestão  do  senhor  vereador
Waldomiro M. Pereira no Congresso de vereadores da oitava zona sendo os mesmos
aprovados. Ordem do Dia proxima sessão: Um requerimento asinado pelos senhores
Roberto Clarimundo Conceição, Francisco Pereira Rodrigues, e José Tristão Viana
Hirt; As deseis horas o senhor presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino
de Souza designado lavrei esta ata.
Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen José Fredolino Horn
Jovino Feliciano da Silva Francisco B. De Souza
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