
Ata n.º 605
Aos oito dias do mês de Janeiro de mil novecentos e cincoenta e dois as quatorze
horas em sua sala de sessões, reuniu-se em sessão ordinaria, a Câmara Municipal de
Taquari,  presidida  pelo  Vereador  Olavo  Gomes  Junqueira,  e  secretariada  pelo
vereador Rubens Felipe de Souza.
A sessão contou com a presença dos seguintes vereadores:
Prudencio Franklin dos Reis
Francisco Alfredo Gribler
Julio Francisco da Silva
Francisco Pereira Rodrigues
Astrogildo Alves Becker
Raymundo Bergmann
Angelico Cabanelos
Havendo numero legal, o presidente declarou aberta as sessões.
Lidas e aprovadas as ata (anterior)  digo das sessões anterior  passou a seguinte
expediente: dois oficios do Snr. Prudencio Franklin dos Reis, então prefeito Municipal
enviando copias de leis e dois requerimentos em que o Snr. João Vilanova Filho e
Senhorita Nicy Pereira Santiago solicitam pagamentos de alugueis das salas onde
funcionavam as escolas Miguel Couto e do Morro Bonito.
Com a palavra o Vereador Rubens Souza apresenta dois projeto de resolução um,
que cria comissão especial para re-
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forma do Regimento Interno, e outro que cria comissões permanentes de Costituição
e Justiça e de orcamento.
O vereador Francisco Pereira Rodrigues apresenta a casa a seguinte justificativa de
voto:
Snrs vereadores. A Bancada do P.T.B. deixa consignado nos quais desta Câmara, o
seu ponto-de-vista, como corolario de seus votos, sôbre a resolução que, pelo voto de
desempate  do  vereador  Rubens  Felipe  de  Souza em prorrogando  o  período  de
sessão legislativa até 31 de Janeiro de 1951, digo 1952
A presente legislatura foi iniciada a 1º de Janeiro do corrente.
A Câmara só deverá reunir-se ordinariamente a 1º de Julho, segundo preceitua o
artigo 19 da Carta Magna do Municipio.
Ora, se não estava a Câmara em nenhum período normal de funcionamento nesta
legislatura, não poderia prorrogar as suas sessões, pois é simples e absolutamente
impossível alegar, delatar, espaçar, protair aquilo que não existe ou não há.
Logo, a providencia legal que a (Câmara) digo a Casa cabia tomar na sessão de dois
do corrente, era a de eleger a sua comissão Representativa; e ao presidente 
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competia convocar a Câmara para sessão estraordinarias, já que havia trabalho.
Bem sabemos quanto se zombara da Câmara que terminou o seu mandato a 31 de
Dezembro de 1951, taxando-a de lerda e inepta.  Injustiça ou não, não fugiram os
nossos respeitaveis antecessores ao julgamento inexoravel do povo.
Oxalá não seja o ato  em debate  o primeiro  duma série  de erro  tão  claros  e tão
crassos que nos venham a submeter, tambem ao mesmo doloroso julgamento.
A Bancada Trabalhista acata e prestigia as resuluções da maioria. Mas, dará pleno
conhecimento ao povo de tudo quanto, infringindo a Lei e os supremos interesses
públicos, fôr resolvido pela Câmara.
Sala-das-Sessões, 8-1-1952
(assinado) Francisco Pereira Rodrigues
Angelico Cabanelos
Raymundo Bergmann



Não havendo outros oradores inscritos passa-se ao exame da materia em ordem do
Dia.
O primeiro progeto em discução é o que concede anistia Fiscal. Sua sustentação é
feita pelo vereador Francisco Perera Rodrigues. Com a palavra o vereador Rubens
Souza manifesta-se favoravel a sua aprovação. 
Posto em votação e aprovada por unanimidade.
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Novamente com a palavra o vereador Rubens Souza pede adiamento da discução e
votação, para a sessão da tarde do dia nove, da emenda Constitucional que fixa a
organisação  quatrenal  da  Câmara,  que estabelece  a  gratuidade  do mandato  dos
vereadores e dá outras providencias posto em votação é aprovada a prorrogação,
tambem por unanimidade.
Snr. Presidente determinou a inclusão, para a ordem do Dia da sessão da tarde, as
seguintes materias: Progeto de emenda Constitucional; progeto de resolução que cria
comissão  especial;  progeto  de  resolução  que  cria  comissões  permanentes;
requerimento do Snr. João Vilanova Filho; requerimento de ley Pereira Santiago.
Não havendo mais nada a tratar o Snr. Presidente deu por encerrada a sessão que foi
secretariada pelo vereador Rubens Felipe de Souza que assina a presente ata com o
Snr. Presidente.
Rubens F. Souza
Olavo G. Junqueira
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