
Ata n° 11
Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e quarenta e sete,
às catorze horas, na Sala das Sessões, no Salão nobre da Prefeitura Municipal de
Taquari, com a presença dos seguintes vereadores:
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Alvaro Haubert
Jovino Feliciano da Silva
Rubens Felipe Souza
Alberto Görgen
João Frederico Feyh Filho
Walter Schilling
José Fredolino Horn,
sob a presidência do sr. Alvaro Haubert, e secretariada por mim, Jovino Feliciano da
Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Verificado numero suficiente de srs. vereadores o sr. presidente abriu a sessão.
Lida e aprovada a ata da sessão anterior, foi, a mesma aprovada sem restrições.
Passou-se a leitura do seguinte expediente:
Of. n°234/7/47, do Prefeito de D. Pedrito, que comunica sua posse.
Of.  n°  397/47,  do  Presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  agradecendo
comunicação da Posse desta Câmara.
Cartão de felicitações de Natal e Ano Novo, do sr. Francisco (?), Diretor Geral do
D.P.M.
Telegrama, do sr. Odair Morais Secretário do Govêrno, enviando congratulaçõesdo
Governador do Estado.
Aproveitando a hora do expediente, os srs.  vereadores Rubens F. Souza, Walter
Augusto Schilling e João Frederico Feyh Filho, apresentaram  a Mesa  um projeto de
lei, que fixa os subsídios dos vereadores, ten-
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do sido feita uma previa sustentação, pelo sr. vereador Rubens Felipe Souza.
Foi devolvido, a Mesa, pelo sr. Rubens Felipe Souza, o projeto de lei do sr. Prefeito
Municipal, que abre um creditosuplementar, reduz e cancela datações orçamentárias,
com parecer favorável à sua aceitação. Posto em discussão foi aprovado.
A seguir, ocupou a Tribuna o sr. vereador Rubens Felipe Souza, afim de fazer duas
indicações à Mesa.
A primeira, atacando o poblema de corum, sugerindo [ordenousse] a Câmara uma
comissão,  afim  de  estudar  o  assunto,  nas  seguintes  bases:  fixação  do  preço,
classificação, e horário. Foram designados pelo Sr. Presidente, para integrarem essa
comissão os vereadores Walter Schilling, José Fredolino Horn e Alberto Görgen.
A segunda, atacando a direção do Hospital de Caridade São José, que, recebendo
uma contribuição da Municipalidade de cinco mil cruzeiros anuais, recusou-se ontem
recolher um indigente, lamentável estado, deixando-o na rua gritando de dôr, onde foi
socorrido  por  particulares.  Foi  criada  uma  comissão  para  levar  o  caso  ao
conhecimento do Sr. Prefeito Municipal, para serem tomadas enérgicas providências,
composta dos vereadores: Jovino Feliciano da Silva, Rubens Felipe Souza e João
Frederico Feyh Filho.
Foi nomeada também, pelo sr. Pres-
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idente,  a  seguinte  comissão,  encarregada de  organizar  as  festividades,  para  a
entronização  solene,  na  sala  de  sessões  desta  Casa,  da  Imagem  do  Cristo
Crucificado, na  primeira  sessão  do  ano  entrante:  Francisco  Braulino  de  Souza,
Rubens Felipe Souza e Walter Augusto Schilling.
Continuaram os trabalhos das comissões internas.



Foi  transferida para a proxima sessão a discussão do projeto de pronunciamento
sôbre, a cassação de mandatos parlamentares.
O sr. Presidente organizou, para a proxima sessão, a seguinte Ordem do Dia:
1° - Discussão do projeto de cassação de mandatos parlamentares;
2° - Discussão do projeto de lei que fixa os subsidios dos vereadores;
3° - Continuação dos trabalhos dascomissões internas;
4º – Apreciação dos relatorios das comissões internas;
Às dezessete horas, o sr. Presidente deu por encerrada a sessão.
Eu Jovino Feliciano da Silva primeiro Secretario a escrevi.
Alvaro Haubert
Rubens F. Souza
João Frederico Feyh Filho
Alberto Görgen
José Fredolino Horn
Jovino Feliciano da Silva
Walter Augusto Schilling
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