
Ata nº 540
Aos quatorse dias do mês de fevereiro de mil novecento e cincoenta e um, as dez
horas, no salão nobre da Prefeitura onde funciona a Camara Municipal de Taquari,
com  a  presença  dos  vereadores  seguintes:  Waldomiro  Mercio  Pereira,  Jovino
Feliciano da Silva, José Fredo-
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lino  Horn,  Fredolino  Schneider,  Alberto  Görgen,  Francisco  Braulino  de  Souza.
Havendo número legal de representantes e com a presidencia do senhor vereador
Waldomiro Mercio Pereira, foi conciderada aberta a sessão. Lida e aprovada a ata
anterior entrou em ordem do dia o expediente constante do seguinte: Um oficio da
Camara Municipal de Pelotas, datado de trinta eum e janeiro de mil novecentos e
cinquenta e um. Um oficio da Camara Municipal de Osório datada de oito de janeiro
de  1851.  Um oficio  da  Camara  de  Rio  Grande de  desoito  de  janeiro  de  1951,
acompanhado de uma proposição apresentada pelo vereador Nilo Carrera Fonseca.
Um oficio da Câmara Municipal de Bagé de vinte e trêis de janeiro de 1951. Um oficio
da Sociedade de Fisiologia do Rio Grande do Sul, acompanhado de dois boletins
asinados por seu representante Dr. Carlos Bento. Um oficio do Instituto Brasileiro de
Geografia  e  Estatística,  Inspetoria  Regional  de  Estatística  Municipal  de  vinte  de
dezembro de 1950. Um projeto de lei, do Executivo Municipal desta cidade tratando
da revogação[?] da lei nº 95 de primeiro de fevereiro de 1950, referente a venda de
terrenos municipaes acompa-
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nhado de exposição de motivos. E por ultimo um outro projeto de lei  que altera a
forma de pagamento das horas extraordinarias de serviço ao funcionalismo municipal
acompanhada  da  respectiva  exposição  de  motivos.  As  dose  horas  o  senhor
presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de Souza primeiro secretário
lavrei esta ata. Waldomiro Mercio Pereira Fredolino Schneider Alberto Görgen  Jovino
Feliciano da Silva  José Fredolino Horn  Francisco Braulino de Souza 
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