
Ata n° 17
Aos Vinte dias do mês de janeiro 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 snres. vereadores:
Alvaro Haubert
Jovino Feliciano da Silva
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn
João Frederico Feyh Filho,
Alberto Görgen,
sob a presidência do sr. Alvaro Haubert, e secretariada por mim, Jovino Feliciano da
Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Verificado número suficiente de sres. Vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Lida a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada, depois de serem feitas diversas
ponderações sobre ela, passou o secretário a fazer a leitura do seguinte expediente:
Ofício da Câmara Municipal de São Francisco de Paula, comunicando a instalação e
posse da mesma; e ofício do sr. Prefeito Municipal, em que leva ao conhecimento
desta Câmara o Telegrama que recebeu da Comissão Estadual de Carne Verde.
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Passando-se a Ordem do Dia, entraram em discussão as propostas que se referem
aos subsidios dos vereadores.
O primeiro vereador a fazer uzo da palavra foi o sr. Jovino Feliciano da Silva, o qual,
referindo-se a um texto da ata anterior relativo a uma acusação em que afirmou não
ter havido lisura, por parte do sr. Rubens F. Souza, quando este formulou a parte da
ata n° 3 que refere-se ao voto do Presidente da Câmara. Disse o vereador Jovino
Feliciano da Silva, que, ao fazer aquela afirmação, não foi seu intuito ofender o sr.
Rubens F. Souza; declarou tambem, que o que procurou fazer foi provar que a parte a
que se referia, da ata n°3, não refletia a verdade, pois nela consta que o presidente
votou, quando, na realidade, este não votou; e de que o presidente não votou diz ter
plena certeza.
O vereador Alvaro Haubert, presidente, e que foi quem presidiu a sessão em que foi
constituido o  Regimento Interno  da  Câmara,  solidificou a  acusação do  vereador
Jovino Feliciano da Silva, dizendo que realmente não votára. Ante essa afirmação do
vereador Alvaro Haubert, o vereador Jovino Feliciano da Silva, com o consentimento
de seus nobres colegas, pêde que se faça constar em ata que houve um lamentável
erro na ata nº 3, que é a ata da sessão que teve por finalidade constituir o Regimento
Interno da Câmara.
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Foi  apresentado à  Câmara um requerimento do  sr.  vereador  Waldomiro  Mércio
Pereira, pedindo uma licença de 30 dias. Foi lhe concedida a licença requerida.
Diz o Presidente que estranha não terem comparecido os vereadores Walter Schiling
e Rubens F. Souza, pois eles foram avisados que realizar-se-ia a sessão. O vereador
Frederico Feyh Filho diz que, embóra faça parte da bancada a que pertencem os
vereadores que faltara m a reunião, ignora o motivo do não comparecimento deles.
O  vereador  Jovino  Feliciano  da  Silva,  fazendo uzo  da  palavra,  faz  aos  demais
integrantes da Câmara, uma bréve explanação sobre seu projeto, que estabeleceu
apenas 40,00 sessão, esclarecendo a eles que o afã que o moveu, ao fazer sua
proposta, foi de cooperar com o atual Prefeito, no sentido de vencer os obstáculos
que se opõem às soluções aos problemas do Município. Dando Prosseguimento à sua
explanação, disse que os vereadores não estavam na Câmara para ganhar dinheiro, e
sim para servir o povo, que os elegeu. Concluindo, disse que os vereadores deveriam
corresponder à confiança que o povo neles depositou.



O vereador  Alvaro Haubert, presidente, fazendo, tambem, uzo da palavra, diz  da
necessidade de ser tomada uma decisão definitiva sobre as duas propostas postas
em dis-
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cussão na Câmara, sendo uma a do vereador Waldomiro Mércio Pereira, e outra do
vereador Jovino Feliciano da Silva.
Prosseguindo, sugere que sejam elas postas em votação o mais bréve possível, pois
que a Câmara já perdeu um tempo precioso com elas.
Os  vereadores  concordaram com  a  sugestão  do  Presidente,  com  exclusão  do
vereador Frederico Feyh Filho que diz que as propostas não pódem ser, na presente
sessão,  postas em votação,  em  vista  de  nã  oterem comparecido o  autor  e  os
defensores de um deles. Respondendo à ponderação do vereador Frederico Feyh
Filho, diz o Presidente que a presente sessão foi convocada para ser tomada uma
decisão  definitiva  sobre  as  propostas,  e  que  disso  sabiam os  que  a  ela  não
compareceram. Diz o vereador José Fredolino Horn que concorda com o ponto de
vista do vereador Frederico Feyh Filho. O vereador Jovino Feliciano da Silva diz que
os vereadores Walter Schiling e Rubens F. Souza, que não compareceram à sessão,
sabiam da realização da presente sessão, digo, desta.
O Presidente diz não ver motivos para não serem postas em votação as propostas,
pois que existe numero suficiente para tanto.
Resolvem os vereadores a porem em 
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votação as  propostas em discussão. O sr.  Jovino Feliciano da  Silva  diz  que nã
odeseja votar, pois que se dá por suspeito. Porém, os demais vereadoresdiscordaram
do vereador Jovino Feliciano da Silva, nesta sua atitude, ficando resolvido que este
deveria votar.
Postas em votação as propostas, saiu vitoriosa a proposta formulada pelo vereador
Jovino Feliciano da Silva.  A proposta do vereador Waldormiro  Mércio Pereira  foi
derrotada por cinco votos contra 1.
Dando prosseguimento a sessão resolvem os vereadores tratarem sobre a publicação
das atividades da camara. Sugerindo sobre ésta publicação, diz o vereador Alvaro
Haubert que, no seu ponto de vista, a mesma deve ser feita por meio de flolhetos,
digo, folhetos; porém que em vez de informar o povo, os folhetos deve convidá-lo,
digo,  devem convidá-lo a  apresentar sugestões à  Câmara. Todos os  vereadores
concordam com o ponto de vista do vereador Alvaro Haubert, ficando resolvido que os
convites devem ser mimeografados, distribuidos pelas sédes dos distritos.
O Presidente organizou a seguinte Ordem do Dia para a proxima sessão:
Discussão da Lei Orgânica do Muni-
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cípio.
Às dezessete horas, o  sr.  Presidente  encerrou a  sessão.  Ressalva as seguintes
modificações:
Onde se lê: ata n°3 – leia-se ata n° 13 -; 5 votos contra 1 – leia-se “por unanimidade” -
;  lei  Orgânica do Município – leia - se “continuação dos trabalhos das comissões
internas”.
Eu Jovino Feliciano da Silva, Primeiro Secretário a escrevi.
João Frederido Feyh Filho
Alberto Görgen
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn
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