
Ata n° 120
Aos vinte um dias do mês de julho do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às
catorze horas, na Sala das Sessões, com a presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Rubens F. Souza
Jovino Feliciano da Silva
Julio Francisco da Silva
Jodé T. V. Kirt
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn,
sob a presidncia do vereador Waldomiro Mercio Pereira, e secretariada por mim,
Jovino Feliciano da Silva, reuniu-se a Camara Municipal de Taquari.
Verificado número legal de srs. representantes, o sr. Presidente declarou aberta a
sessão.
Lida, foi aprovada a ata da sessão anterior.
Passou o sr Secretário a fazer a leitura do seguinte expediente:
Of. n° 53/948, do sr. Prefeito, dois projetos de lei que tratam da abertura de créditos
especiais e suplementares.
Of.  127/48, do  sr.  Delegado de  Polícia,  com referencia á  indicação do vereador
Fredolino Schneider denunciando o jogo em Paverama.
Requerido vistas  dêsse oficio,  pelo  vereador Rubens F.  Souza, o  sr.  Presidente
deferiu o pedido.
Com a palavra o mesmo vereador apresenta 
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à  Mesa requerimento verbal no sentido de ser  dirigido à  Comissão Municipal de
Preços um oficio solicitando informações sôbre o novo aumento dp preço do leite, o
qual ao que consta não foi autorizado por aquela Comissão, o que foi aprovado.
O sr. Presidente submete à homologação pela Casa de despacho em que considera
isento da infração prescrita nos arts. 25° da Lei Orgânica e 9º do Regimento Interno, o
vereador Jovino Feliciano da Silva.
O sr. Rubens F. Souza pede vistas do processo, antes de ser submetido homologação
alegando que, de acordo com a Lei Orgânica, a matéria é de exclusiva competência
do sr. Presidente.
Travou-se acalorado debate entre  os  vereadores Francisco Braulino de  Souza e
Rubens F. Souza, por dizer o vereador Braulino que o vereador Rubens deveria deixar
dessas “picuinhas”, respondendo êste que seu [Ilegível] na apenas o de cumprir a lei,
[Ilegível] o vereador Braulino por usar linguagem indecorosa.
Por  fim a  Camara  resolve  homologar o  despacho do sr.  Presidente isentando o
vereador Jovino Feliciano da Silva das faltas de que é acusado.
O vereador Waldomiro Mercio Pereira, passando a presidencia ao vereador Jovino
Feliciano da Silva pede a palavra, em explicação pessoal.
Diz que, justificando o despacho dado no 
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processo que trata da infração dos arts.  25° da Lei  Orgãnica e 9° do Regimento
Interno, de que o vereador acusado sr. Jovino Feliciano da Silva, está isento das
faltas, porque não foram elas tantas que pudessem produzir a  cassação de seu
mandato, tecendo outras considerações, no mesmo sentido.
Demonstra ainda que o requerimento do vereador Schneider, sôbre o caso do jogo
em Paverama deu  causa  a  que o  sr.  Delegado de  Polícia  oficiasse  á  Câmara
prestando informações.
Defendeu ainda a Presidência da Camara e esta dos conceitos emitidos pelo jornal “O
Taquariense” em seu número de 17 do corrente que a Camara em sua maioria a



tomou como à sua dignidade.
O vereador Rubens F. Souza, em aparte, diz que as publicações do “Taquariense”
com  referência  aos  trabalhos  da  Camara  são  extraidas  do  livro  de  atas  e  de
[Ilegível] de Resoluções, nada publicando, que não seja autenticado pelos referidos
livros.
Pede a palavra o vereador Jovino Feliciano da Silva que agradece as palavras do
vereador Waldomiro Mercio Pereira e declara que vem prestando seus serviços ao
Municipio, sem nenhum côr política e se prontifica a continuar prestando-os, sempre
que as necessidades municipais mais a exigira.
Pede a palavra, tambem em implicação formal, o vereador Rubens F. Souza,
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declarando que  a  publicações de  “O  Taquariense”, referentes  aos  trabalhos da
Camara são de sua autoria. Diz que, como vereador está sempre disposto a defender
a defender esta Casa, porém, como jornalista, não o está ([Ilegível] para apontar seus
erros, como no caso. Entretanto, como se podera constatar suas noticias não se
libertam do que está registrado nos livros de ata e das Resoluções.
Diz mais que, nêsses seus escritos, com em todo o mais o sr. Presidente não pode
encontrar expressões que não sejam de apoios à Presidência, pois que mais de uma
vez tem afirmado, ser uma felicidade que a Camara, em seus Tropeços conte com a
experiência e exclerecimentos jurídicos de seu Presidente, para se apoiar.
Referindo-se ao processo contra o vereador Jovino Feliciano da Silva, declara que
nenhuma iniciativa tomou em carater pessoal, tudo fazendo em cumprimento da lei e
da  orientação de sua bancada que considerou questão fechada a  luta  para  que
fossem punidos os faltosos.  Dis,  mais extranhar a  atitude do vereador  Francisco
Braulino de Souza, que diz ter agido incoerentemente no referido processo, uma vez
que o referido vereador fez parte da reunião em que a bancada pessedista ressolveu
considerar o assunto como questão fechada.
Encerrando diz que, esperando ter afastada todas as dúvidas, declara mais uma vez
que todos os seus atos nesta Casa visam o 
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progresso do municipio e a salvaguarda da dignidade das funções da Camara.
Às dezessete horaso sr. Presidente encerrou a sessão.  Jovino Feliciano da Silva.
Primeiro Secretario à subscrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Albero Görgen
Rubens F. Souza
Julio Francisco da Silva
José T. Viana Hirt
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn
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