
Ata n° 12
Aos dezoito dias do mês de dezembro, do ano de 1947, às nove horas, na sala das
sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal de Taquari,  com a presença dos
seguintes srs. vereadores:
Alvaro Haubert
Jovino Feliciano da Silva
Rubens Felipe Souza
João Frederico Feyh Filho
Alberto Görgen
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.
Passou-se à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem restrições.
Não houve expediente a ser lido
Aproveitando a hora do expediente o sr. Rubens F.  Souza solicitou a mesa fôsse
organizada uma comissão para solicitar ao sr. Prefeito a nomeação de um funcionário
para atender ao serviço da Secretaria da Câmara. Designado pelo Sr. Presidente, os
vereadores Jovino Feliciano da Silva, Rubens F. Souza e José Fredolino Horn, para
integrarem a referida comissão, trouxeram a Mesa a resposta do Sr. Prefeito de que
designaria o sr. João Bizarro, para 
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o referido serviço.
Ainda na  hora  do  expediente, o  sr.  Alvaro Haubert,  passando a  presidência da
sessão, para o  1°  secretario,  Jovino Feliciano da Silva,  apresentou à  Mesa, em
brilhante exposição, um requerimento solicitando o pronunciamento da Câmara contra
o  Decreto-lei  n°  3494.  Na sua ponderada e  esclarecida exposição, o  sr.  Alvaro
Haubert  demonstrou o  desastre que  representaria, para  o  pequeno produtor  de
aguardente, a vigência do referido Decreto-Lei.
Pediu a palavra o vereador  Rubens F. Souza, para elogiar a exposição do primeiro
orador e  apresentar em nome da sua bancada o  voto favorável à  aprovação do
requerimento.
Posto em votação, foi aprovado.
A seguir, o sr. Jovino Feliciano da Silva, trouxe ao conhecimento da Casa o resultado
do trabalho da comissão encarregada de levar ao conhecimento do sr.  Prefeito, o
incidente de 16 do corrente, com o Hospital São José: o sr. Prefeito, em oficio, pedirá
informações à Direção do Hospital.
Pela comissão encarregada de estudar o caso da carne verde, no Município, falou o
vereador Alberto Görgen, afirmando que o sr. Prefeito Municipal, dirigirá circulares a
todos os açougues do Municipio afim de pô-los cientes da decizão da Câmara.
Ainda pelo vereador Rubens Souza, membro da comissão encarregada de or-
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ganizar as solenidades para a solene instalação da Imagem do Cristo Crucificado, na
sala das sessões dessa Câmara, foi trazido ao conhecimento da Casa que o Dr. João
Didinet  Neto,  Juiz  de  Direito  da  Comarca,  havia  encabeçado  uma  lista  de
contribuições para doár à Câmara um crucifixo. Pelo sr. Alvaro Haubert foi proposto
um voto de louvor à iniciativa do Dr. Juiz de Direito.
O voto foi aprovado por unanimidade.
O sr. Presidente organizou, para a proxima sessão, a seguinte Ordem do Dia:
1° - Discussã o sobre o projeto de pronunciamento da Câmara contra a cassação de
mandadtos;
2° - Discussão do projeto de lei que fixa o subsídios dos vereadores;



3º – Continuação dos trabalhos das comissões internas;
4° - Fixação da data para a realização da 1° sessão do proximo ano que terá caráter
solene, para entronização do Cristo Crucificado.
Às doze horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Eu, Jovino Feliciano da Silva, Primeiro Secretário a escrevi.
Alvaro Haubert
Rubens F. Souza
João Frederico Feyh Filho
José Fredolino Horn
Jovino Feliciano da Silva
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