
Ata n° 138
Aos onze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e quarenta e oito, as
catorze horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal com a presença dos seguintes
srs. vereadores:
Alvaro Haubert
Jovino Feliciano da Silva
Rubens F. Souza
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen
Júlio Francisco da Silva
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José Fredolino Horn
sob a presidência do vereador Alvaro Haubert, e  secretariada por mim, Francisco
Braulino de Souza, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Verificado número suficiente de srs. vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Passou o sr. Secretario, a fazer a leitura do seguinte expediente: Ofício n° 61 do sr.
Prefeito encaminhando os balancetes da Receita e Despêsa, referentes ao mês de
junho do corrente; indicação da  nova, digo,  da  Camara Municipal de Carasinho;
indicação da Camara de São Leopoldo; oficio n° 62 do sr. Prefeito, referindo-se ao
caso que trata o requerimento do Wilson Lima; indicação da Camara Municipal de
Porto Alegre; oficio n° 60 do sr.  Prefeito em que este presta informações a eles
solicitada pela Camara; oficio da, digo, ofício n° 58 do sr. Prefeito encaminhando
copias  das  leis  municipais n°s.  24,  25  e  26;  Telegrama  do  sr.  Alvaro  Tostes,
agradecendo as expressões contidas no Telegram desta Camara que comunica, à
família Tostes, a decretação do feriado, bem como traduz os sentimentos do povo
taquariense, quanto ao falecimento do Dr.  Miguel Tostes; Telegramas da Camara
Municipal de Santa Rosa, apresentando um voto de pezar pelo falecimento do ilustre
conterrâneo Dr. Miguel Tostes; fonograma da Camara de Encruzilhada, apresentando,
também um voto de pezar pelo desaparecimento de Miguel Tostes; fonograma da
Camara, digo, do sr. Adoil 
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Morais, Secretário  do Governo Estadual, acusando o  recebimento  dum telegrama
formulado pelo presidente desta Câmara; oficio n° 56 do sr. Prefeito referindo-se à
concessão do auxílio pleitiado pelo G.E.T.
Passando-se à Ordem do Dia, sugere o sr. Presidente, que seja, o sr. Angelo Praia,
nomeado Diretor da Secretaria da Camara, de vez que o mesmo, embora venha
prestando, desde a  muito,  serviços  à  Casa,  ainda  não  tinha  sido  devidamente
nomeado para tal função, o que o mantinha semi-impossibilitado de solucionar muitos
problemas que dizem respeito à  Secretaria da Camara.  É submetida, ou melhor,
apreciada pelos membros da Câmara, a sugenstão do sr. Presidente, sendo a mesma
aprovada, e, consequentemente, sendo nomeado o sr. Angelo Praia para o cargo de
Diretor  da  Secretaria  da  Camara.  Ante  o  pedido  de  demissão do  cargo  de  2°
Secretário, formulado pelo Vereador Rubens F. Souza, pedido esse que foi deferido,
processa-se a votação secreta para o preenchimento de dito cargo, votação desta,
digo,  essa  cujo  resultado  elegeu  o  vereador  Francisco  Braulino  de  Souza  2°
Secretario da Câmara. Pede a palavra o vereador Rubens F. Souza para fazer trez
requerimentos –  um no  sentido de que a  Camara se  dirija  ao  Governo Federal
pedindo ao mesmo que sejam melhorados os serviços de Correios e Telégrafos desta
cidade, outro  no sentido de  que a  Camara  formule um voto  de  louvor pelo 60º
aniversário do Taquari[Ilegível]” e ainda outro no sentido de que a Camara solicite ao
sr. Prefeito informações sobre com que finalidade 
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o  sr.  Consultor Juridico  uma viagem, à  Vila  de  Paverâma,  digo  fez,  à  Vila  de
Paverâma, uma viajem do, digo, no outro da Prefeitura.
Quando se discutia sobre o pedido de informações do Prefeito, que fez o vereador
Rubens F.  Souza, na sessão passada, “estranha” o  Vereador Jovino Feliciano da
Silva que o  Prefeito  seja  obrigado  a  responder a  pedidos de informações dessa
natureza, e o vereador Francisco B. de Souza diz que, saudosista do governo de
Getúlio Vargas, acha que só a volta de Sua Excia. póde terminar com esse estado de
causos.
O Vereador Rubens F. Souza, de acordo com o art. 69 do Regimento Interno, requer
seja  consignadado,  digo,  consignado  em  ata  essas  expressões  do  Vereador
Francisco Braulino de Souza.
Passando a Presidência ao vereador Jovino F. da Silva, o Vereador Alvaro Haubert
pede a  palavra  e  solicita, ao presidente, que seja consignado tambem em ata a
declaração do sr. Rubens F. Souza, segundo a qual a Câmara encontrará o oposição
por parte, por parte da bancada do P.S.D., com relação à Administração Municipal.
Com a palavra, esclarece o Vereador Rubens F. Souza que essa oposição, motivada
pelos ultimos atos do sr. Prefeito, apesar de ser firme como o requer a força moral do
P.S.D., não é sistemática, pois que se [estritará] sempre nos princípios de uma [são]
política.
O sr. Presidente organizou, para a próxima 
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sessão, a seguinte Ordem do Dia: Apreciação das indicações da Camaras de Porto
Alegre e de Carasinho, exame do oficio n° 62 do sr. Prefeito, apreciação da indicação
da Camara de São Leopoldo e estudos da indicação da Camara de São Leopoldo e
estudos dos Balancetes do mês de Junho, e trez requerimentos do V. Rubens F.
Souza.
As dezessete  horas, sr.  Presidente encerrou a  sessão.  Eu Francisco Braulino de
Souza segundo secretario a subescrevi.
Alvaro Haubert – Vice-Presidente em exercicio.
Jovino Feliciano da Silva
Alberto Görgen
Julio Francisco da Silva
José Fredolino Horn
Rubens F. Souza
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