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Aos vinte e dois dias do mes de novembro de mil novecentos e quarenta e nove às
dez  horas,  no  salão  nobre  da  Prefeitura  Municipal  de  Taquari;  onde  funciona  a
Câmara Municipal, e com a presençã dos seguintes vereadores: Waldomiro Mercio
Pereira,  Jovino Feliciano da Silva, Alberto Görgen, Jose Fredolino Horn, Fredolino
Schneider,  Francisco Braulino  de  Souza,  reunidos sob  a  presidencia  do primeiro
vereador, e tendo numero legal de representantes o senhor presidente abriu a sessão.
Tendo declarado que o vereador senhor Fredolino Schneider, primeiro suplente desta
Camara, assumiu a vereança como substituto legal do vereador titular Alvaro Haubert
que  se  acha  em  goso  de  licença  até  31  de  Dezembro  vindouro.  Quanto  ao
requerimento  verbal  do  vereador  Rubens  F.  Souza  constante  da  ata  anterior  e
referente a topicos de um discurso pronunciado pelo sr. Francisco Pereira Rodrigues
por ocasião de um banquete oferecido ao Exmo Sr Governador  do Estado,  netsa
cidade, a Camara em plenario resolveu indeferir o dito requerimento por conciderar
que o assunto escapa a sua alçada, pois que, ao Prefeito  cabe a arrecadação e
fiscalização  dos  impostos  municipais  e  a  elle  deve  ser  derigida  a  pretenção  do
requerente.  A ordem do dia para a próxima sessão;  contenuam em discussão os
projetos de Codigo de Postu-
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ras, e Orçamento; Um oficio ao presidente da Comissão Executiva dp Congresso das
Camaras  Municipaes  do  Estado  acompanhado  dos  seguintes  Estatutos;  Uma
fotografia do grande brasileiro Ruy Barbosa homenagem da Lúmaria Bastos enviado a
esta Camara e diversos boletins digo “Diarios da Assembleia Legislativa do Estado,
um faciculo da Camra Municipal de Tres Passos em que se aborda a soulução  do
problema municipalista  do Brasil.  As dose  horas  o  senhor  presidente  encerrou a
sessão. Eu Francisco Braulino de Souza designado lavrei esta ata. Waldomiro Mercio
Pereira Alberto Görgen Fredolino Schneider Jovino Feliciano da Silva  José Fredolino
Horn Francisco Braulino de Souza 
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