Ata nº 4
Aos dois dias do mês de dezembro do ano de 1947 (mil novecentos e quarenta e
sete), na sala das sessões da Câmara de Vereadores, no Salão no bre da Prefeitura
Municipal de Taquari, com a presença de todos os seus membros e sob a presidência
do Sr. Waldomiro Mércio Pereira e secretariada por mim, Jovino Feliciano da Silva,
reuniu-se a Câmara de Vereadores dêste município.
Verificado numero suficiente de srs. Vereadores, o sr. Presidente deu por aberta a
sessão.
Posta em discussão a ata da sessão anterior, foi a mesma aprovada, sem restrição.
Compareceu ao recinto o Sr. Dr. Jorge
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Rauquetat Guimarães, Inspetor do Departamento das Prefeituras Municipais, o qual
fez detalhada exposição da situação financeira e economica da prefeitura, declarando
que a situação do município se não é bôa, está longe de ser desesperadora,[Ilegível]
os serviço da contabilidade da Prefeitura Municipal desta cidade.
Após essa exposição, passou-se aos trabalhos da casa.
O Sr. vereador Rubens Felipe Souza apresentou à mesa um requerimento verbal no
sentido de que a Câmara se pronunciasse contra a cassação de mandatos
parlamentares, justificando seu requerimento o sr. vereador Rubens F. Souza frizou
que não o fazia, como representante de partidos, nem do P.S.D. que o elegeu, nem
do P.T.B., a que pertence, mas sim pela expressão de sua consciência democrática e
em nome do povo que, livremente, os referidos parlamentares ao Senado e às
Câmaras.
Entrando em discussão em projeto, digo, entrando em discussão o requerimento, e
havendo opiniões contra, resolveu o sr. Presidente transferir sua votação para a
sessão do proximo dia (9).
Foi escolhida a comissão incumbida de dar pareceres sôbre o ante-projeto de
Regimento Interno, elaborado pelo Departamento das Prefeituras Municipais,
composta dos srs. Vereadores Alvaro Haubert, Francisco Braulino de Souza e Rubens
Felipe
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Souza.
A Câmara resolveu, por unânimidade, dar conhecimento de sua instalação, por
telegrama, a S. Exa. o Sr. Governador do Estado, à Igreja Assembleia Legislativa
Estadual, ao Departamento das Prefeituras Municipais e ao Tribunal de Contas, e por
ofício, às demais Camaras Municipais do Estado.
As dezessete horas, o sr. Presidente encerrou a presente sessão.
Eu Jovino Feliciano da Silva, Primeiro Secretário a Escrevi.
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