
Ata nº 306
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 1949, sala das sessões, no salão nobre da
Prefeitura,  com a  presença  dos vereadores Josino  F.  da  Silva,  Alvaro  Haubert,
Rubens F. Souza, Walter A. Schilling, Alberto Jörgen, Francisco B. De Souza, José
Fredolino Horn, sob a presidência do vereador Josino F. da Silva, e secretariada por
mim,  Walter  A.  Schilling,  reuniu-se solnemente  a  Câmara Municipal de  Taquari.
Verificado número legal, é aberta a sessão. O sr. secretário procede a leitura dum
Telegrama da  Assembléia Legislativa,  apresentando as  congratulações dessa  à
Câmara, pela passagem do primeiro centenário de Taquari. O sr. Presidente declara
ter a honra de convidar o sr. representante da Assembléia Legislativa para presidir a
sessão.  Ante  tal  convite,  o  sr.  Francisco  Pereira  Rodrigues,  representante  da
Assembléia assume a presidência da sessão. È convidado pelo sr. presidente, para
tomar parte na mesa, o sr. Prudencio F. dos Reis, Prefeito Municipal. O sr. Presidente
organizou uma Co-
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missão de recepção integrando o srs vereadores Walter A. Schilling e Francisco B. De
Souza. O sr. presidente concede a palavra ao veredor afi, digo, ao vereador Alvaro
HAubert, orador  oficial.  Em tempo:  o sr.  presidente convidou também para tomar
assento na  mesa, o  Cél  Artur  da  Costa  e  Silva  e  o  vereador João  Gasparino,
representante da Câmara de Passo Fundo. Em brilhante oração, o  orador oficial,
vereador  Alvaro  Haubert,  sauda,  em  primeiro  lugar,  os  presentes  à  sessão,
abordando, logo após, os diversos aspectos da evolução do município de Taquari,
citando também os heróis e os vultos eminentes de Taquari, fazendo ressaltar o de
Daniel Canabarro e do Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, bem como das qualidades
morais dos mesmos. Aborda, o orador , diversos assuntos referentes ao Município.
Pede, o mesmo orador, um minuto de silêncio, em memória do saudoso Dr. Antonio P.
Menezes Costa, a pouco falecido. Finalizando sua oração. Apela aos Taquarienses no
sentido de que trabalhassem sempre pelo progresso do município. Faz uso da palavra
sr.  Francisco Pereira Rodrigues, representante da Assembléia Legislativa. Aborda,
esse orador, assuntos de caracter social,  referindo-se logo após,  às  figuras que
contribuíram no passado, para o progresso do
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Município. Aborda, o mesmo orador, episódios passados da vida nacional, citando o
trabalho dos portugueses.  Fazia seguir, ressaltou os absurdos preconceitos raciais,
que separam os filhos do mesmo solo. Diz o orador que tão somente o idealismo
promove o progresso social e econômico, e em todos os demais setores da atividade
humana. Termina congratulando-se com o povo Taquariense, pela passagem do 1º
Centenário de Taquari. O senhor representante passa a presidência ao Vereador
Josino Feliciano da Silva,  que deu por encerrada a  sessão, convidando todos a
assinar a ata. 
Eu Alvaro Haubert, 1º Secretário a subscrevi
Alvaro Haubert
Josino Feliciano da Silva
Alberto Görgen
Walter Augusto Schilling
Rubens F. Souza 
José Fredolino Horn
Francisco Braulino de Souza
Artur da Costa e Silva      Coronel
[Ilegível]
João Gasparin
[Ilegível]



Gerson [Ilegível]
José Tito Pereira
Carlos [Ilegível]
Manoel Guerino Pereira
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Osvaldo Gomes Junqueira
Fortunato [Ilegível]
Arthur [Ilegível]
Luiz Prestes de Saus
João Baptista Porto
Osvaldo [Ilegível] [Ilegível]
[Ilegível] Silveira
Fabião [Ilegível]
[Ilegível] [Ilegível]
[Ilegível] [Ilegível]
[Ilegível]
Elias  ([Ilegível] Herrmann
[Ilegível]
Liborio Fregapani
Eny [Ilegível]
[Ilegível] [Ilegível]
Camillo Pereira
Lourival Marcio Pereira
[Ilegível] [Ilegível] [Ilegível]
[Ilegível] [Ilegível]
Olegario da Costa [Ilegível]
[Ilegível] Fransch [Ilegível]
[Adão] Junqueira dos Santos
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