
Ata n° 221
Aos catorze dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às
catorze horas, na sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, com a
presença dos seguintes senhores vereadores:
Waldomiro Mércio Pereira
Jovino Feliciano da Silva
Francisco Braulino de Souza
Walter Augusto Schilling
Rubens F. Souza
Alberto Görgen
João Frederico Feyh Filho
Fredolino Schneider
sob a presidência do Vereador Waldomiro Mércio Pereira, e secretariada por mim,
Jovino F. da Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Havendo número legal o sr. Presidente abriu a sessão.
[fl.121]
Não havendo expediente, passa-se à Ordem do Dia.
Os Vereadores Rubens F. de Souza, Walter Augusto Schilling e Jovino F. da Silva
fazem diversas ponderações sobre a sentença do judiciário, quanto a anulação, feita
pela maioria da Casa, duma votação que houve na Câmara, a respeito de vetos do sr.
Prefeito.  Esta  sentença resolve  o  seguinte,  digo,  esta  sentença ficou  para  ser
estudada quando o sr. Juiz de Direito esclarecer uma parte que está semi-obscura.
Proseguem os estudos e exames, do projeto de orçamento, juntamente com os vetos
do sr. Prefeito no mesmo, sobre as alterações feitas pela Câmara.
O Vereador João Frederico Feyh Filho péde a palavra, para citar  à  Casa certas
críticas de um cidadão, que atentam contra a dignidade dos Vereadores. Diz esse
Vereador que o mencionado cidadão, disse que os Vereadores não têm capacidade e
competência como o  Secretário  e  o  Tesoureiro da  Prefeitura.  O  sr.  Presidente
esclareceu que  essas  críticas,  embora ofendam os  vereadores,  não  pódem, no
entretanto, serem reprimidas pela Câmara.
[fl.122]
O Vereador Walter A. Schilling péde a palavra para requerer à Casa seja votada ou
tomada a seguinte resolução: fica criada uma verba auxílio à Campanha Pró-Natal da
Craiança Pobre”. Os Vereadores, como recurso, poderiam renunciar  a um dia de
sessão. Os Vereadores João Frederico Feyh Filho e Jovino F. da Silva se opõem ao
pedido ou requerimento do Vereador Walter Augusto Schilling. O requerimento deste
Vereador é  submetido à apreciação da Casa, pelo sr.  Presidente,  ficando para a
próxima sessão.
Péde, tambem, a palavra o Vereador Rubens F. Souza, afim que fazer ao plenário,
digo,  de fazer ao plenário algumas considerações sobre a  decisão do Judiciário,
quanto à anulação, pela maioria da Casa, de uma votação secreta, realizada numa
sessão cuja presidência este Vereador exerceu.
O Vereador Walter  A.  Schilling  apresenta à  Casa outro requerimento, que ficou,
também, como o primeiro requerimento, para ser estudado na próxima sessão.
O sr. Presidente convoucou, para a noite, uma sessão extraordinária.
A Ordem do Dia para a próxima sessão, costa do seguin-
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te: continuação dos vetos, digo, do estudo dos vetos do sr. Prefeito, estudo dos dois
requerimentos do Vereador Walter Augusto Schilling.
Às  dezoito  horas,  o  sr.  Presidente encerrou a  sessão, depois de  concedido,  ao
Vereador Fredolino Schneider a licença que, verbalmente, requereu à Casa, e que é
de sete (7) dias. Eu Jovino Feliciano da Silva, Primeiro Secretário a subscrevi.
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