
Ata n.º 601
Aos dois dias do mes de janeiro do ano de mil novecentos e cincoenta e dois, às 16
horas, na Sala das Sessões, reuniu-se extraordinariamente a Camara Municipal de
Taquari, sob a presidencia do vereador Olavo Gomes Junqueria e secretariada por
mim, Rubens F. Souza.
Estavam presentes mais os seguintes senhores vereadores:
Angelico Cabanellos
Francisco Pereira Rodrigues
Raymundo Bergmann
Julio F. da Silva
Prudencio F. Dos Reis
Francisco A. Griebeler
Astrogildo Alves Becker
Havendo numero legal de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão, declarando
que o 1º secretario 
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fará  a  leitura  do  expediente.  Este  careceu  de  importancia,  resumindo-se  em
mensagem de felicitações de diversas procedencias.
Com  a  palavra  o  vereador  Francisco  Pereira  Rodrigues.  Apresenta  dois
requerimentos a Casa: um projeto de lei, concedendo anistia fiscal, e um projeto de
emenda  constitucional  fixando  a  [ilegível]  quatrienal  da  Camara  Municipal  e
estabelecendo a gratuidade do mandato de vereador, alem de outras providencias.
Ambos os projetos são assinados, tambem pelos vereadores Angelico Cabanellos e
Raymundo Bergmann.
O primeiro  signatario  faz a sustentação  oral  em discurso [ilegível]  de apartes  do
vereador Rubem F. Souza, citado nominalmente no discurso do orador.
O segundo orador da hora do expediente é o vereador Rubens F. Souza que declara,
em  breves  palavras,  entremeadas  de  apartes  do  vereador  Francisco  Pereira
Rodrigues,  que  seria  de  [ilegível],  posteriormente,  responder,  em  discurso
documentado, a materias politica [ilegível] pelo vereador Francisco Pereira Rodrigues.
Ainda com a palavra, o mesmo vereador, apresenta a Mesa, requerimento verbal no
sentido de que a Casa determine a prorrogação do periodo legislativo que se findou
em 31 de dezembro, solicitando urgencia para sua aprovação.
É deferida a urgencia, determinando o sr. Presidente ficasse dito requerimento para
ser discutido e votado na Ordem do dia da presente sessão.
Com a palavra vereador Prudencio F. Dos Reis,  faz um apelo a seus colegas no
sentido de evitar 
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que as questões politico-partidarias tumultiveram o ambiente de trabalho da Casa e
entravam seu ritmo de produção em beneficio do povo.
Não havendo mais oradores, na hora do expediente, o sr. Presidente declarou aberta
os trabalhos da Ordem do dia.
Em discusão o requerimento do vereador Rubens F. Souza, que fez sua sustentação
oral. Recebe [ilegível] e manifestações, em contrario do vereador Francisco Pereira
Rodrigues que declara inconstitucional  a medida proposta.  Depois  de amplamente
discutido é posto em votação. Observa-se um empate de 4 votos afavor e 4 votos
contra. O sr. Presidente faz uso do voto de Minerva votando pela aprovação.
Não havendo outra materia em ordem do dia, o sr. Presidente anuncia a hora das
explicações pessoais. Não houve oradores.
Às 18 horas o sr. Presidente declarou encerrada a sessão. Eu, Rubens F. Souza a
escrevi e assinei, idem o sr. Presidente.
Olavo G. Junqueira [fl.3v]


