Ata n° 19
Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às
catorze horas, na Sala das Seções, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, com a
presença dos seguintes vereadores:
Jovino Feliciano da Silva
Rubens F. Souza
João Frederico Feyh Filho
José Fredolino Horn
Francisco Braulino de Souza
Walter Augusto Schilling
Alberto Görgen
sob a presidencia do vereador Jovino Feliciano da Silva, e secretariada por mim,
Rubens F. Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Lida, foi aprovada a ata da
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sessão anterior.
Pelo sr. secretário foi lido o seguinte expediente:
Of. n° 4/948, do sr. Prefeito Municipal, solicitando providências sentido possibilitar
Administração o efetuar alteração na Conta Patrimonial.
Of.nº 5/948, do Sr. Prefieto Municipl, sugerindo a supressão do art. 44º do Decreto lei
nº 183, de 6 de dezembro de 1940, do Govêrno do Estado.
Of. de diversas Câmaras comunicando sua instalação e acusando recebimento da
circular n° 1 desta Câmara.
Of. n° 3/948, do sr. Prefeito Municipal, enviando cópia de telegrama emetido da
Comissão Estadual de Carne Verde.
Pede a palavra o vereador Rubens F. Souza, pedindo seja nomeda uma comissão a
fim de saber do sr. Prefeito em que estavam as providências pedidas pela Câmara no
caso da Carne Verde, e mesmo saber informações mais detalhadas sôbre a
correspondência trocada entre a Prefeitura e a Comissão da Carne Verde. O sr.
Presidente designou os vereadores Walter Schilling, José Fredolino Horn e Alberto
Görgen para integrarem a referida comissão.
Esta Comissão trouxe o conhecimento da Casa a seguinte resposta do sr. Prefeito: Já
foram impedidas as circulares aos açougueiros do Município, e
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já está sendo observado um principio de classificação. Estamos esperando da
Comissão Estadual da Carne Verde o tabelamento geral, a ser observado em todo
Estado.
Ainda com a palavra, o vereador Rubens F. Souza, pede seja requesitada a presença
do sr. Chefe da Contabilidade afim de prestar esclarecimentos sobre o pedido nos
oficios 4/984 e 5/948, do sr. Prefeito Municipal.
Fica resolvido a convocação de qualquer funcionário capas de acompanhar a Câmara
nas diligências necessarias.
Ficou resolvido, também, que o funcionário designado para atender aos serviços da
Secretaria da Câmara, durante os dias, semanas em que houver sessões
extraordinárias, se afastará de seu cargo na Prefeitura, sem prejuízo de seus
vencimentos.
O vereador Jovino, digo, o vereador João Frederico Feyh Filho requer seja convocada
uma sessão extra ordinária, para hoje a noite, afim de adiantar os erviços da
Comissão de Elaboração do Ante Projeto de Lei orgânica.
O sr. Presidente apresenta a Casa seu pedido de licença por 20 dias, afim de tratar de
interesses particulares, o que foi aprovado.
As dezessete horas o sr. Presidente encerrou a sessão. Em tempo: ficou
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resolvida a convocação dos srs. suplentes: José Tristão Viana Hist, Fredolino
Schneider, consultando-seo sr. Dr. João Didonet Neto, Juiz de Direito da Comarca,
sôbre o caso da terceira vaga.
As dezessete horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Eu, Rubens F. Souza 2° secretário a escrevi.
Jovino Feliciano da Silva
Walter Augusto Schiling
João Frederico Feyh Filho
Alberto Görgen
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn
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