Ata n.º 838
As 14 horas de 18 de fevereiro de 1953, reuniu-se extraordinariamente a Câmara
Municipal, com a presença dos seguintes vereadores: Francisco Pereira Rodrigues,
Olavo Gomes Junqueira, Julio Francisco da Silva, João Rocha Pereira, Angelico
Cabanellos, Otaviano Becker, e Astrogildo Alves Becker e Rubens Felipe Souza. Na
hora do expediente o sr. Presidente notificou a Casa sobre as providencias por ele
solicitadas em defeza da integridade do Legislativo fasse aos atacas, digo, ataques
sofridos em boletinsanonimos e em editorial de O Taquariense, procedendo, então, a
leitura do Oficio do Delegado de Policia local, a respeito. Na Ordem-do-Dia foi
recebido o Veto do Prefeito.
[fl.102]
Oposto ao projeto de Codigo de Posturas, seno aprovado em escrutinio secreto.
Aberta a 2ª discussão sobre o projeto de lei nº 70/53, acalorados debates foram
travados. Falaram, pela ordem, os seguintes Vereadores: Angelico Cabanellos, que
leu brilhante parecer de seu ponto de vista; Olavo Gomes Junqueira que disse que o
Projeto vizava os altos interesses do Povo; Rubens F. Souza, que de pronunciou
favoravelmente à tese do Vereador Olavo, declarando que o projeto não feria, mas,
antes, defendia os intersses do Povo; Otaviano Becker que pediu a palavra para
esclarecer que, naquele projeto, não era visada a pessoa do Prefeito, mas bem estar
da Terra Taquariense; Astrogildo Becker, João Rocha Pereira e Julio Francisco da
Silva, que se manifestaram em prol de uma solução feliz. Tomando a palavar, o
Presidente esclareceu que o assunto, mesmo, não era do interesse particular dos
Partidos nem de pessoa alguma, sendo apoiado pelo vereador Angelico Cabanellos,
que escalreceu que aproveitava a deixa do nobre Presidente, para dizer que sendo de
um partido, fora eleito pela legenda de outro, ali desempenhando o seu mandato
apoliticamente. Novamente com a palavra, o Presidente sugeriu que fosse nomeada
uma Comissão para dar parecer sobre o projeto. A sugestão foi aprovada por
unanimidade. O Presidente então, nomeou para integra-la os Vereadores Olavo
Gomes Junqueira, Rubens Felipe
[fl.102v]
Souza, e Angelico Cabanellos. Deliberou a Câmara Suspender a sessão ordinaria do
dia 3 de março vindouro e reunir-se extraordinariamente as 10 horas do dia dez do
mesmo mez, para a terceira discussão do projeto de lei nº 70/53. Finalmente e por
unanimidade foi aprovada uma proclamação ao povo defendendo a Comissão
Representativa dos soezes ataques de que foi vitima e aos quais já se reportou esta
ta. Nada mais havendo a tratar e como mais ninguem quisesse ocupar a tribuna o
Sr. Presidente encerrou a sessão, da qual, para constar, foi lavrada esta ta, que vai
assinada na forma Regimental.
Francisco Pereira Rodrigues
Rubens F. Souza
Olavo G. Junqueira
Astrogildo A. Becker
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