
Ata 507
Aos vinte e sete dias do mez de julho do ano de mil novecentos e cincoenta no salão
nobre da Prefeitura onde funciona a Camara Municipal de Taquari, com a presença
dos seguintes vereadores: Waldomiro Mercio Pereira, Jovino Feliciano da Silva, José
Fredolino Horn Alberto Görgen, Fredolino Schneider, Francisco Braulino de Souza.
Sobre a presidencia do senhor vereador Valdomiro Mercio Pereira, e tendo numero
legal de representantes foi conciderada aberta a sessão. Digo reuniu-se a Camara
Municipal de Taquari, as dez horas da manhã). Lida e aprovada a ata anterior tratou-
se do despacho do expediente da ordem do dia d´aquella ata, que se resume apenas
num projeto de lei do Executivo que trata da criação do Departamento Autonomo de
Estradas de Rodagem, o qual não entrou ainda em discussão por achar-se ainda com
vista ao Sr. Vereador Valter Augusto Schilling. A ordem do dia para proxima sessão
consta de seguinte expediente; Um boletim de informações da Camara Municipal de
Carazinho acompanhado de indicações. Um boletim com o balancete pelo mez de
Maio proximo passado, da Prefeitura Municipal dos quals consta a receita  e despesa.
Um projeto de lei do Execu-
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tivo, digo de lei deste Legislativo sancionado pelo senhor Prefeito Municipal na qual é
concedida autorização do mesmo [ilegivel] a doação a Mitra da Arquidiocese de Porto
Alegre de um terreno sito neste municipio na vila de Bom Retiro do Sul com a área
superficial de 495 mts quadrados conenúa em Ordem do Dia o projeto de lei que cria
o Departamento Technico de Estradas de Rodagem Municipal, por se achar ainda em
poder do vereador Valter Augusto Schilling. As doze horas foi pelo senhor presidente
encerrada,  a sessão:  Eu Francisco Braulino de Souza primeiro  secretario  lavrei  a
presente ata
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