
Ata nº 383
Aos dois  dias do mês de julho do ano de 1949, às catorze horasm na sala das
sessões, no salão nobre da Prefeitura, com a presença dos vereadores Waldomiro
Mércio  Pereira,  Josino  Feliciano  da  Silva,  Francisco  Braulino  de  Souza,  Walter
Augusto Schilling, Rubens F. Souza, João Frederico Fehy Filho e Alberto  Görgen,
reuniuse  a  Câmara  Municipal  de  Taquari.  Havendo número  legal,  é  avbberta  a
sessão. O sr. secretário procede a leitura do seguinte expediente: Telegra-
[fl. 275]
ma da Câmara de Estrela, ofício nº 5 da Câmara de Ijuí, ofício nº 20 da Câmara de
Porto Alegre, ofício nº 29 da Prefeitura Municipal, requerimentos so sr. Edemar Franck
Garcia e do sr. Florêncio José Serpa, respectivamente. Ficou, este expediente, para a
Ordem do Dia da próxima sessão. Pelo Presidente, foi declarado que, tendo o nobre
vereador  Rubens F.  Souza em discução [sic]  nete  plenário,  emitido  sua opinião,
embora em tése [sic], ele que a maior parte das lleis criadas por este Legislativo estão
sujeitas  a sofrerem sua desvalorização por não estarem perfeitamente  legisladas,
conteste essa afirmativa e lança o seu protesto  contra essa declaração do nobre
vereador, que tanto desprotegia a Câmara, da qual é ele um dos [ilegível] [ilegível] e
que fez honras a seus [Ilegível] com a sua digna e apreciavel presença. O vereador
Rubens F. Souza requer fiquem consignado em ata a seguinte explicação pessoal:
“Em que pese o respeito devido aos meus nobres e esclarecidos colegas; em que
pese a admiração à digna e ilustreda Ca, digo, a ilustrada presidência desta Casa,
sinto-me no ingrato dever de reafirmar, integralmente, as afirmativas
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que mereceram o respeitável protesto do sr. Presidente. De fato,  a não publicação
da, digo, como manda a Lei Orgânica, das leis complementares, e, bem assim, a falta
de registro exigida pela mesma lei Orgânica, implicam, indiscutivelmente, na nulidade
dessas mesmas leis, uma vez impretado[sic] o recurso. Entretanto, membro que sou
deste Egégio Legislativo não [ilegível] minhas palavras no sentido de menosprezar a
Corporação em que pertenço, nem a qualquer um de seus membros, com quem me
orgulho de conviver. Apenas, o [caso] em tela, requeria uma exposição franca a e
desassombrada. Foi o que fiz, procurando alertar a Câmara, pois que ainda é tempo
de sanar  essas passadas e evitar  futuras complicações.”  Pelo  Presidente  foi  dito
“Tornando-se necessário  um amplo entendimento  de toda a  [ilegível]  Câmara  de
Vereadores aquí presente no caso em fôco, passo desde já a Presidência desta a seu
substituto  legale  requer  a  inscrição  de  seu  nome para esclarecer  na sessão  de
amanhã, com mais amplitude, o caso, que infelizmente acaba de surgir o de
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grande significação para este legislativo.” O vereador Francisco Braulino de Souza,
com  licença  do  Presidente,  pede  à  Casa  que  aborde  novamente  referente  ao
funcionamento  de luz e  força a  cidade,  pois que está  dando prejuízo aos  cofres
municipais. Em virtude do adiantado da hora, fica, esse assunto, para ser discutido na
próxima sessão. Às dezessete horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. [ilegível], a
sessão,  sobre a  presidência  do  vereador  Waldomiro Mércio  Pereira,  digo,  sob a
presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira e secretariada por mim, Josino
Felicianop, digo, Walter Augusto Schilling.
Eu  Walter Augusto Schilling segundo secretario a subscrevi  Rubens F. Souza 
Waldomiro Mércio Pereira 
Walter Augusto Schilling João Frederico Feyh Filho
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