
Ata nº 491 da sessão extraordinária
Aos vinte e dois dias do mez de Março do ano de mil novecentos e cincoenta as
quatorze horas no salão nobre da Prefeitura Municipal de Taquari, onde funciona a
Camara e  com a  presença dos seguintes  vereadores:  Waldomiro  Mercio  Pereira,
Jovino Feliciano da Silva, Alberto Görgen, Walter Augusto Schilling, Rubens Felipe de
Souza, João Frederico Feyh Filho, e Francisco Braulino de Souza. Havendo núemro
legal sob a presidência do senhor Waldomiro Mercio Pereira como tivesse numero
legal de represen-
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tantes o senhor Presidente abriu a sessão desta reunião extraordinária especialmente
convocada para eleição da nova mesa da Camara que deve derigir os trabalhos no
presente exercício; Pelo Presidente foi anunciado em seguida que se ra proceder a
eleição da nova mesa na forma da lei, convocando-se pela eleição para Presidente
sob o voto secreto completamente em sigilo, feita votação, procedeu-se a aprovação
sendo escrutinadores os senhores vereadores Francisco Braulino de Souza, e Valter
Augusto Schilling; e abertos os envelopes pelo Presidente verificou-se ter sido eleito,
aliás reeleitos por cinco votos o atual Presidente senhor Valdomiro Mercio Pereira.
Procedida  a eleição para vice-presidente  pela mesma forma acima dita,  e  feita  a
devida apuração verificou-se ter sido eleito por tres votos o senhor vereador Jovino
Feliciano da Silva.  Procedida ainda e pela msma fórma a eleição para primeiro e
segundo secretario e feita a apuração pela forma já descrita verificou-se terem sido
eleitos para o primeiro cargo o vereador Francisco Braulino de Souza, e para segundo
o  senhor  José  Fredolino  Horn  também  com trez  votos.  Obtiveram  ainda:  Para
presidente Valter Augusto Schilling um voto, 
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Jovino  Feliciano da Silva  um voto.  Para vice-presidente  Alberto  Görgen um voto,
Francisco Braulino de Souza dois votos,  João  Frederico  Feyh Filho  1  voto.  Para
primeiro secretário  José Fredolino Horn dois votos, Alvaro Haubert  um voto,  João
Frederico Feyh Filho um voto. Para segundo secretario: João Frederico Feyh Filho um
voto,  Alvaro  Haubert  dois  votos,  Rubens Felipe  de  Souza um voto,  e  assim se
constituindo a mesa da Câmara de Vereadores desta cidade e tomaram compromisso
os  vereadores  eleitos,  que  se  acham  presentes.  Assim  constituida  a  Camara
proceguiu-se no despacho e ordem do dia, do expediente que se acha em mesa e leu
assim um requerimento do senhor vereador Rubens F. de Souza apresentando uma
decflaração para ser  transcrita nesta ata:  Ao reassumir minha tribuna, nesta casa
após mais de trez meses de auzencia,  quero deixar consignado em ata, que isso
representa  o  início  de  novo  caminho.  A  longa  ausencia  foi  um  periodo  de
lentatransição em que a clama e o recolhimentos, deixando sondar as brumas do que
se passou, íluminaram e inspiraram para o que á de mim[?]. Tudo que houver de
sombrio ou
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escuso, na  primeira  jornada terá  sido fruto das circunstancias,  hoje vencidas.  E,
vencidas  as  circunstancias  acorrentadoras  ao  erro,  tenho  fé  em  que,  livre  de
quaesquér compromissos, que não sejam o que assumi para com o povo, possa eu
melhor  cumprir  meu  mandato,  sem  os  percalços  de  orientações  alheias,  que
entrassem ou [ilegivel],  rumo ao exagero e ao desiquilibrio.  Pelo vereador  senhor
Walter Augusto Schilling foi apresentado um voto de pesar pelo falecimento do senhor
Antonio Rodrigues de castro, dado hoje nesta cidade ao qual se associam todos os
vereadores presentes,  comunicando-se essa resolução a Exma Familia  do morto.
Ordem do dia para a proxima sessão: Um oficio da camara de P. Alegre datado de
vinte e sete de fevereiro do corrente ano; Um oficio da camara de São Jeronimo de 14
de março corrente; Um projeto de lei do Executivo que versa sobre a doação de um



terreno a “Fundação Ginasio Centenario de Taquari; Um oficio do Diretor de Ginasio
Evangelico “Alberto Torres” de Lageado de 3 de março corrente; Um oficio do Pastor
Bertoldo Engenhardt, presidente da região Sinodal Taquari, rpocedente do povoado
Marques de Souza de Lageado data de 3 de março corrente; Um ofício da Camara
Municipal de Viamão
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comunicando a eleição de sua mesa; Um telegrama do secretario da Presidencia da
Republica,  respondendo  um  telegrama  endereçado  por  essa  Camara  aquella
presidência; Um oficio do senhor Prefeito Municipal endereçado a este legislativo um
requerimento  do  senhor  Frei  Isidro  Botega  vigario  desta  paroquia;  Um oficio  do
Conselho da Ordem dos Advogados sessão do Rio Grande do Sul datado de 28 de
janeiro do corrente ano; Um projeto de lei do Executivo que versa sobre a indenização
a pagar aos senhores Leo Wiemandts e Adão de Moraes Praia referente a matos de
acácia; Um outro projeto de lei do mesmo Executivo que pede um crédito suplementar
de duzentos e quarenta e nove mil  e oitocentos cruzeiros para atender a diversos
compromissos.  O  mesmo  Executivo  encaminhou  também a  este  legislativo  dois
requerimentos, dos senhores Daniel Leonardo Pereira, e Vasco Pinto de Asevedo, o
primeiro propondo compra de um terreno da Prefeitura, e o segundo pedindo isenção
de multas; Um oficio do senhor Prefeito Municipal, que apresenta uma proposta do
senhor Mario  Faller sobre a venda de predio no povoado de Bom Retiro. Acha-se
também em mesa um requerimento do senhor
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Florencio José Lerpa, cujo documento já havia  sido estudado por este Legislativo
tendo o plenrio resolvido autorizar o senhor Prefeito Municipal a fazes a venda do
requerida pelo peticionario nos termos das leis que regem outros negocios de mesma
espécie. As dezoito horas foi pelo senhor Presidente declarado que os trabalhos só
seriam continuados nos dias onse, dose e trese de Abril, por ser a primeira semana
do mez vindouro, “Semana Santa” e por isto feriado. E por isso eu Francisco Braulino
de Souza primeiro secretario lavrei a presente ata. Waldomiro Mercio Pereira Alberto
Görgen 
Jovino Feliciano da Silva Rubens F. Souza 
Walter Augusto Schilling João Frederico Feyh Filho 
Francisco Braulino de Souza
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