
Ata n° 33
Aos quatro dias do mês de janeiro digo do mês de fevereiro, do ano de mil novecentos
e quarenta e oito, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, com a
presença dos seguintes srs. vereadores:
Alvaro Haubert Jovino Feliciano da Silva
Rubens F. Souza
João Frederico Feyh F°
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José Fredolino Horn
Alberto Görgen
Francisco Braulino de Souza
Sob  a  presidência  do  vereador  Alvaro  Haubert  e  secretariada por  mim,  Jovino
Feliciano da Silva, reuniu-se a Cãmara Municipal de Taquari, com a presença, digo de
Taquari.
Verificado numero suficiente de srs. Vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Lida a ata da Sessão anterior, pede a palavra o vereador Alvaro Haubert, passando a
presidência ao vereador Jovino Feliciano da Silva, para impugnar a ata da sessão
anterior, solicitando à Mesa, prazo de dez dias para apresentar as razões de sua
impugnação.
O sr. Presidente deferiu o prazo solicitado.
Passou o sr. Secretario a fazer a leitura do seguinte expediente, depois de aprovada a
ata da sessão anterior:
1° - Oficio do sr. Prefeito, n° 8/948, remetendo copias de telegramas trocados com a
C. E. Carne Verde.
2° - Of. n° 9/948, do sr. Prefeito solicitando comissão encarregada pela Câmara para
o caso da Carne Verde, [Ilegível] junto à C. M. da C.V. uma solução urgente para o
caso.
Ficou resolvido que a comissão constituida pelos vereadores Francisco Braulino de
Souza, José Fredolino Horn e Al-
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berto Görgen, retomasse seus trabalhos, desta vez junto à C.M. da Carne Verde, afim
de resolver o caso com a necessária urgência.
Entrando pela segunda vez em discussão o p Capitulo I do Projeto de Lei Orgânica,
como ninguém apresentasse  emendas, o  sr.  Presidente pô-lo  em votação, sendo
aprovado por unanimidade.
O sr. Presidente convocou para logo à noite uma sessão extraordinária, afim de ser
resolvido o caso da carne verde.
O sr. Presidente organizou, para a proxima sessão, a seguinte Ordem do Dia:
Capitulo II do projeto de lei Organica.
Continuação dos trabalhos das comissões internas.
Às dezessete horas o sr. Presidente encerrou a sessão.
Em tempo: Foi concedido, pelo sr. Presidente, uma prorrogação de 10 dias ao prazo
para apresentação de parecer pela comissão encarregada de Estudar a possibilidade
de a contrair um emprestimo interno de Cr$ 400,000,00.
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