
Ata n° 10
Aos onze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e quarenta e sete, às
nove  horas,  digo,  às  catorze  horas,  na  Sala  das  Sessões,  no  salão  nobre  da
Prefeitura Municipal de Taquari, com a presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Jovino Felicianao da Silva
Rubens Felipe Souza
Alberto Görgen
Francisco Braulino de Souza
José Fredolino Horn,
sob a presidência do sr. Waldomiro Mercio Pereira, e secretariada por mim, Jovino
Feliciano da Silva, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari.
Verificado nemero suficiente de srs. vereadores, o sr. Presidente abriu a sessão.
[fl.8v]
Lida e aprovada a ata da sessão anterior, o sr. Secretário procedeu a leitura dop
seguinte expediente:
Of. n° 3/47 do Presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, convidando para a
cerimonia de posse do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos daquele municipio.
Aproveitando a hora do expediente, o sr. vereador Rubens Felipe Souza apresenou à
Mesa um requerimento no sentido de ser dado à praça de esportes da Municipalidade
o  nome de  Lauro  Viana.  Este  requerimento recebeu a  assinatura  de  todos  os
vereadores presentes, que se solidarizaram à essa iniciativa.
O sr. Presidente deferiu o requerimento.
Terminada a hora do expediente, passou-se à ordem do dia.
Continuaram os  trabalhos  da  comissão  encarregada de  estudar  a  arrecadação
distrital.
A comissão encarregada de elaborara o ante-projeto de Lei Orgânica, não se pôde
reunir, por falta do seu presidente.
Ao entrar em discussão o projeto de lei, apresentado pelo sr. Prefeito Municipal, que
abre um credito suplementar, reduz e cancela datações orçamentárias, o Sr. vereador
Rubens Felipe Souza pediu vista do projeto e o adiamento de sua discussão para a
proxima sessão do dia 16.
[fl.9]
O Sr. Presidente deferiu o pedido.
Foi organizada então, pelo Sr. Presidente, a seguinte ordem do dia para a proxima
sessão:
1° - Discussão sobre o requerimento do vereador Rubens F. Souza, sobre a cassação
de mandatos parlamentares;
2° - Discussão do projeto de lei, encaminhado à Casa pelo Sr. Prefeito Municipal, que,
abre um crédito suplementar, reduz e cancela despezas.
3° - Continuação dos trabalhos das comissões internas;
4° -  Nomeação da comissão que se encarregará de organizar as solenidades de
entronização, na Sala das Sessões, da Imagem do Cristo Crucificado.
Às dezessete horas o sr. Presidente encerrou a sessão.
Eu Jovino Feliciano da Silva Primeiro Secretário a escrevi.
Alvaro Haubert
Rubens F. Souza
João Frederico Feyh Filho
José Fredolino Horn
Jovino Feliciano da Silva
[fl.9v]


