
Ata n° 139
Aos doze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e quarenta e oito, na sala
das sessões, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, às 9 horas, com a presença dos
seguintes sres. vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino F. da Silva
Rubens F. Souza
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen
Alvaro Haubert
Júlio Francisco da Silva
José Fredolino Horn
sob a presidência do Vereador Waldomiro 
[fl.26]
Mércio Pereira  e  secretariada  por  mim, Jovino F.  da  Silva,  reunio-se a  Camara
Municipal de Taquari.
Verificado número suficiente de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão.
Não  havendo expediente,  passa-se à  Ordem do  Dia,  que  consta  do  seguinte:
Indicações da Câmara de São Leopoldo, indicações das Camaras de Porto Alegre e
Carasinho, Balancetes do mês de junho e trêz requerimentos do Vereador Rubens F.
Souza.  Após  larga  apreciação,  foi  aprovada,  pela  totalidade  dos  vereadores
presentes, a indicação da Camara de São Leopoldo; foram, também, apreciadas e
aprovadas as indicações das Camaras de Porto Alegre e Carasinho, respectivamente;
examinados, foram, os Balancetes de Junho da Prefeitura Municipal,  incluídos na
Ordem do Dia da próxima sessão, para aprovação; o Vereador Rubens F.  Souza
apresenta à Casa seus trêz requerimentos – um no sentido de que a Camara se dirija
ao Governo Federal solicitando ao mesmo que sejam melhorados os serviços do
“Correios e Telégrafos” desta cidade, que foi aprovado; outro no sentido de que a
Camara formule um voto de congratulações pela passagem do jornal “O Taquariênse”,
requerimento esse sobre o qual o Vereador Alvaro Haubert ponderou dizendo que, em
vista de não concordar com a atual direção daquele jornal, acha que a Câmara deve
não congratular-se com “O Taquariese”, senão formular um vóto de louvor 
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ao 60° aniversário desse jornal, enaltecendo a pessoa, digo, o nome de seu fundador,
Albertino Saraiva, que sempre deu uma sã  orientação àquele jornal.  Os, digo,  a
maioria dos vereadores presentes concorda com a poderação do Vereador Alvaro,
sendo portanto, deferido, o requerimento do sr. Rubens F. Souza, com restrição; outro
requerimento no sentido de que a Camara se dirija, em oficio, à Prefeitura Municipal,
pedindo informações sobre com que finalidade o sr. Consultor Juridico fez uma viajem
à  Vila  de  Paverama no  automóvel da  Prefeitura.  É  longamente apreciado este
requerimento sendo  o  mesmo deferido,  ante  a  ponderação  do  Vereador Alvaro
Haubert, que diz que diz que o pedido de informação que requer o vereador Rubens
F. Souza deve ser encaminhado, pois que, para não pairar nenhuma dúvida sobre as
atividades  construtivas  e  são  da  [Ilegível],  digo,  atual  Administração,  deve  ser
prestada, a todo aquele que solicitar, informações sobre suas atividades e atitudes.
Apresenta o vereador Alvaro Haubert à Mesa um requerimento pedindo da Camara,
um voto de gratidão e de saudade à memória de Albertino Saraiva fundador de “O
Taquariense”. Apresenta, também, o mesmo Vereador, outro requerimento no sentido
de que a Câmara se solidarize com o sr. Prefeito, pela maneira louvável com que vem
coordenando os negocios administrativos e tambem pela parte contida no “A pedido”
do “Correio do Povo” de 10 do corrente em que diz: “Acha-se, a Prefeitura, de partes 
[fl.28]



a  [Ilegível]  a  toda  e  qualquer  pessoa  que  queira  fiscalizar  as  atas  da  minha
administração, lhes serão prestadas todas  e quaisquer informações que julgarem
necessárias, bem como o exame de todo e qualquer documento existente”.
O sr.  Presidente organizou, para  a  sessão da  tarde,  a  seguinte  Ordem do Dia:
Apreciação dos Balancetes da Prefeitura.
Retificação: Onde lê-se “não concordar com a atual direção daquele jornal”, leia-se
“não concordar com a atual orientação daquele jornal”.
Interpelado  pelo  Vereador  Rubens F.  Souza  sobre  se  consignar  em  ata  suas
declarações  de  que  admirava  o  Governo  Getúlio  Vargas  porque,  nele,  as
administrações podiam uzar livremente dos carros oficiais,  o  Vereador Francisco
Braulino  de  Souza acha  desnecessário  que  fique  consignado  em  ata  essa  sua
afirmativa.
O Vereador Rubens F. Souza declara que a ata é um espelho da sessão e que não
compreende o valor dos debates, se não deverem ser consignados em ata, para que
o povo possa julgar da atuação de seus representantes.
Com referencia às palavras do Vereador Alvaro Haubert, sugerindo a aprovação do
pedido  de  infromações ao  sr.  Prefeito,  o  Vereador  Rubens  F.  Souza,  declara
merecerem essas pa-
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lavras todo o seu apoio, pois que esta é a maneira digna de defender a Administração
– dando toda oportunidade para que a oposição fiscalize seus atos.
Quanto à  votação dos requerimentos dos vereadores Rubens F.  Souza e Alvaro
Haubert, com referência ao voto de congratulações ao “O Taquariense”, foi rejeitado
primeiro por cinco votos contra dois, e aprovado o segundo por unanimidade.
As, digo, o Vereador Waldomiro Mércio Pereira declara desistir da licença de 30 dias
que havia pedido, voltando a pedir mais 15 dias de licença, a contar de amanhã. Foi
concedida a licença requerida.
Retifica o vereador Francisco Braulino de Souza o seguinte: Onde lê-se “digo, que
esses fatos a que ele se refere são anteriores à Administração Municipal, isto é, ao
regimem legal.
As doze horas, o sr.  Presidente encerrou a sessão. Eu Jovino Feliciano da Silva
primeiro secretario, a subscrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Jose Fredolino Horn
Francisco Braulino se Souza
Alvaro Haubert
Rubens F. Souza
Alberto Görgen
Julio Francisco da Silva
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