
Ata nº 585
Aos vinte e sete dias do mez de novembro de mil novecntos e cincoenta e um, as dez
horas, no salão nobre da refeitura Municipal de Taquari
[fl.572]
onde  funciona  a  Camara  Municipal  de  Taquari,  compareceram  os  vereadores
seguintes: Valdomiro Mercio Pereira, Jovino Feliciano da Silva, Alberto Görgen, Valter
Augusto Schilling, José Fredolino Horn, Fredolino Schneider, Francisco Braulino de
Souza. Havendo número legal de representantes e presidida pelo senhor vereador
Valdomiro Mercio Pereira foi conciderada aberta a sssão. Lida e aprovadadigo lida a
ata anterior nela foi retificada a parte da presidencia que foi exercida pelo primeiro
secretario que da mesma não consta essa declaração.  Tudo mais foi aprovado na
referida  ata.  Entrou  em  discussão  o  expediente  que  ao  ser  verificado  só  foi
encontrado em meza o projeto de orçamento para o exercício vindouro acompanhado
do relatorio de todo o periodo adminsitrativo, isto é, a contar de 1947, que contenua
em discussão pela comissão para isso nomeada da qual faz parte o presidente deste
Legislativo que neste momento apresenta sua escusa porque não deve o presidente
fazer parte déssa comissão, devendo ser substituido por um outro vereador que a
Camara resolveu que deve recaír como recáe no vereador senho Alberto Görgen que
neste  momento  entrou  no  exercicio  dessa  função.  Proceguirão  os  trabalhos  do
Legislativo as quatorse horas de hoje.
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A ordem do  dia  para a  próxima sessão  foi  assim organisada> Um requerimento
Helmuth Becker propondo a compra de um terreno municipal localizado nos suburbios
desta  cidade.  Um boletim de receita  e  despesa  do mez de outubro de 1951  do
Executivo. Um faciculo de Estudos de Estatistica. Um oficio circular de Santa Maria
comunicando  qie  o  legislativo  daquele  municipio  aprovou  uma  proposição
conciderando feriado municipal o dia vinte de setembro de cada ano e pedindo apoio
legal para essa resolução. Um oficio circular do D.P.M do Estado determinando a data
exata em que deve tomar posse a Camara eleita a primeiro de novembro e bem assim
o Prefeito e vice-prefeito eleitos na mesma data. As dose horas, o senhor presidente
encerrou  a  sessão.  Eu  Francisco Braulino de  Souza primeiro  secretário  lavrei  a
presente ata. Waldomiro Mercio Pereira   Alberto Görgen  José Fredolino Horn  Jovino
Feliciano da Silva  Francisco Braulino de Souza  Fredolino Schneider
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