
Ata n° 229
Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às
catorze horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, com a
presença dos seguintes senhores vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Alberto Görgen
José Fredolino Horn
Walter Augusto Schilling
José T. Viana Hirt
sob a presodência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira, e secretariada por mim,
Jovino Feliciano da Silva, reuniu-se, em sessão extraordinária, a Câmara Municipal de
Taquari.
Havendo número legal de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão.
Passa o sr. Secretário a proceder a leitura do seguinte expediente: dois projetos de lei
do  sr.  Prefeito;  indicação  da  Câmara  de  Carasinho;  circular  da  Secretaria  de
Fisiologia do R.G.S.; Telegrama da Câmara de Porto Alegre; ofício 
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da Sociedade Espírita F. de Monte Alverne; ofício circular n° 251 da Comarca de
Santa Rosa, comunicando a nova constituição de sua Mesa.
O Suplente Fredolino Schneider, tendo requerido uma licença de dois dias, em virtude
de se encontrar doente, foi substituido pelo 2° suplente, sr. José T. Viana Hirt.
O sr. Presidente submete à apreciação da Casa os projetos de lei do sr. Prefeito – um
que abre um crédito suplementar e reduz datações orçamentárias, e outro que abre
um crédito especial, redutações, digo,  reduz datações orçamentárias e aplica parte
do saldo de que trata o artigo 3° da vigente Lei de orçamento -, sendo os mesmos
aprovados por unanimidade, em virtude dum pedido de urgência do Vereador Jovino
F. da Silva.
Foi também aprovada a indicação da Câmara de Livramento.
A convite do sr. Presidente, entraram no recinto os srs. Drs. João Texeira, e Antônio
P. de Meneses Costa. O sr. Presidente 
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esclarece à Casa a finalidade do comparecimento dos referidos senhores. Concede, o
sr. Prefeito, digo, o sr. Presidente a palavra ao Dr. A. P. de Menezes Costa, a fim de
que este exclareça melhor a Casa. Com a palavra diz o Dr. A. P. de Menezes Costa
que ele, o Dr. João Teixeira e o Dr. João Didonet Neto, por ocasião da vinda do
Ministro da Justiça à Capital do Estado, palestraram com este a respeito da criação
dum patronato agricula em Taquari, e que o mesmo lhes disseram, digo, lhes dissera
que o Governo da União possui uma verba de Cr$ 1,500,000,00 destinada a criação
de um patronato agricola no Rio  Grande do Sul.  Perseguido em sua  exposição,
declaram que o Ministro da Justiça prometeu fazer o possível para que a aludida
verba  seja  destinada á  Taquari.  Finalizando sua  explicação,  declarou, digo,  fez
ressaltar a necessidade da criação do patronato agricula em Taquari, bem como tece
considerações sobre as comemorações do Centenário de Taquari. A seguir,  o sr.
Presidente concedeu a palavra ao Dr. João B. Teixeira, o qual falou sobre a cria-
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ção dum ginásio em Taquari. Diz o sr, digo, diz o orador que, por ocasião da vinda do
escritor Otelo Rosa à Taquari, dissera ao mesmo que a falta de união que existe em
Taquari  é  proveniente  da  não  existência  dum ginásio.  Tece,  o  mesmo orador
inumeras  ponderações, fazendo  ressaltar  a  importância  da  criação  do  ginásio.
Finalizando sua oração, esclarece sobre as atividades da Comissão encarregada de
organizar o ginásio.



Diz o sr. Presidente que a Camara tudo fará para que o ginásio consiga o terreno para
a edificação de seu edificio, ou prédio. Agradeceu,  também,  o sr.  Presidente, os
esclarecimentos prestados à Câmara pelos Drs. A. P. de Menezes Costa e João B.
Teixeira.
O sr. Presidente mandou que ficasse lançado em ata a apresentação, a ésta Camara,
pelo Dr. A.P. de Menezes Costa, da [copisa] documentação, referente às declarações
por ele feitas justificando assim, sua argumentação. Péde, a Casa, que seja arquivado
o expediente que carece de importância.
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Às dezesseis horas e meia, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Jovino Feliciano
da Silva, primeiro Secretário a subscrevi. Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen
Walter Augusto Schilling
José Tristão Viana Hirt
José Fredolino Horn
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