
Ata n° 37 – Sessão extraordinaia
Aos catorze do mês de fevereiro 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 srs. vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Jovino F. Da Silva
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Alvaro Haubert
Rubens F. Souza
Walter Augusto Schilling
Alberto Görgen
José Fredolino Horn
sob a presidência do vereador Waldomiro M. Pereira, e secretariada por mim, Jovino
Feliciano da Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Verificado numero suficiente de srs. vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
Lida, foi aprovada a ata da sessão anterior.
Passou-se à leitura do expediente, que constava do seguinte:
Ofs. de diversas Câmaras comunicando sua instalação e agradecendo comunicação
desta Casa.
Of. n° 10/948, do sr. Prefeito Municipal, remetendo parecer do Dep. Antonio Maria da
Silva sôbre o projeto de orçamento para 1948.
Of. n° 11/948, do sr. Prefeito Municipal, remetendo o projeto de lei que cria o cargo de
consultor juridico.
Of.  n°12/948,  do sr.  Prefeito  Municipal que remete  projeto  de  lei  que regula  as
gratificações adicionais ao funcionalismo municipal.
Of.  n° 13/948,  do sr.  Prefeito que envia  o projeto de lei  que isenta de impostos
municipais o S. E. N. A. C.
Requerimento do Sr. Prefeito Munici-
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pal, solicitando prorrogação de dez dias ao prazo legal para estudo da lei que fixa os
subsidios dos vereadores.
O sr. Presidente, depois de consultar a Casa, põe os projetos de lei recebidos, em
Ordem do Dia para a proxima sessão.
O sr. Rubens F. Souza pede um prazo de tres dias para estudo do projeto que cria o
cargo de consultor juridico, o que é concedido pelo sr. Presidente.
Posto em discussão o projeto de lei que abre um credito especial, que estava em
Ordem do Dia, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Examinando a Casa o requerimento do Sr. Prefeito, de prorrogação do prazo, levanta
o vereador Rubens F. Souza, em questão de Ordem, baseando-se na Lei Orgânica,
em aprovação e no Regimento Interno da Camara, sôbre a inconstitucionalidade do
solicitado.
Responde o vereador Alvaro Haubert, baseando-se na Constituição do Estado.
Por fim o sr. Presidente consulta a Casa que delibera pela concessão da prorrogação.
O  vereador  Rubens F.  Souza pede fique consignado em ata  seu protesto,  pela
inconstitucionalidade da resolução.
O sr. Presidente deferiu o re-
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querimento, aceitando-se razões apresentadas pelo vereador Jovino Feliciano da
Silva, de que, não se havendo [Ilegível] a Câmara, na semana, não foi possível ao Sr.
Prefeito apresentar qualquer documentação.
O Sr. Alvaro Haubert apresenta à Mesa um requerimento para que a presente sessão
fôsse prolongada.



O sr. Presidente deferio requerimento prorrogando por duas horas a presente sessão.
Ainda com a palavra, apresenta o vereador Alvaro Haubert um requerimento pedindo
informação da Casa sôbre as publicações das materias referentes aos trabalhos da
Câmara.
O vereador Rubens F. Souza se oferece para responder ao vereador Alvaro Haubert
prestando as informações pedidas.
O  vereador  Alvaro  Haubert  agradece  declarando  estar  satisfeito  com  essas
informações.
Pede  a  palavra  o  vereador  Jovino  Feliciano  da  Silva  para  fazer  diversas
considerações sôbre publicações do “O Taquaryense”.
Responde ao orador vereador Rubens F. Souza.
Volta ao assunto o vereador Alvaro Haubert, referindo-se a noticias que tem saido
truncadas estranhando 
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que o referido jornal não as publicasse na íntegra.
Esclarece o vereador Rubens F. Souza que isso é incentivado pela falta de [Ilegível].
Responde o vereador Alvaro Haubert que muitas coisas sem importância poderiam
ser cortadas para que outras fôssem publicadas.
O verador Rubens F. Souza diz que, sendo um favor o  que presta a Câmara o
Taquaryense, não pode êste jornal sujeitar-se a que lhe sejam de todos norma por
esta Casa [Ilegível], [Ilegível], neste caso, a Câmara publique suas atas, na integra
como materia paga.
O  Alvaro  Haubert  lembra  a  situação  financeira  do  município, e  a  despeza que
acarretaria  essa  publicação, achando  que  o  melhor  seria  continuar  da  mesma
maneira, mas com publicação integral dos trabalhos da Casa.
O sr. Presidente organizou, para a Ordem do Dia da proxima sessão o seguinte:
1° - Discussão do Capitulo III da lei Organica.
2°  -  Apreciação do Parecer do Dep.  Antonio Maria  da  Silva  sôbre  o  projeto de
orçamento para 1948.
3° - Estudar projeto de lei que regu-
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la a gratificação adicional ao funcionalismo municipal.
4° - Projeto de lei que isenta de impostos municipais o S.E.N.A.C.
Às dezessete horas o sr. Presidente encerrou a sessão.
Em tempo: Esclarece o vereador Alvaro Haubert que seu feito não foi, em absoluto,
atacar “O Taquaryense”, reconhecendo, tanto quanto seu colega Jovino Feliciano da
Silva, o obsequio que êsse jornal vem prestando a esta Casa.
Resolvo, ainda, que a prolongação concedida para a presente sessão, foi de uma
hora. Eu Jovino Feliciano da Silva, Primeiro Secretario a escrevi.
Waldomiro Mercio Pereira
Alberto Görgen
José Fredolino Horn
Alvaro Haubert
Walter Augusto Schilling
Rubens F. Souza
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