Ata n° 7
Aos quatro dias do mês de dezembro, do ano de mil novecentos e quarenta e sete, na
sala das sessões, no salão nobre da Prefeitura Municipal, de Taquari, às 9 horas
(nove horas) com a presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mercio Pereira
Alvaro Haubert
Jovino Feliciano da Silva Rubens Felipe Souza
João Frederico Fey Filho
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen,
e sob a presidência do sr. Waldomiro Mercio Pereira, e secretariada por mim, Jovino
Feliciano da Silva, reuniu-se a Câmara de Vereadores dêste municipio.
Verificando a presença de 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 restrições.
Não houve expediente a ser lido.
Foi empossado o suplente convocado, sr. vereador Alberto Görgen, que prestou o
compromisso legal.
Foi feita a eleição para o preenchimento da vaga de 2° secretário, tendo sido eleito,
por 8 (oito) votos, o sr. vereador Rubens Felipe Souza.
Foi designado, pelo Sr. Presidente uma comissão para estudar a arrecadação dis[fl.6]
trital, composta dos srs. Jovino Feliciano da Silva, Alberto Görgen e Alvaro Raubert,
sob a presidência do primeiro, sendo o segundo Relator.
Foi designada, pelo Sr. Presidente, uma outra comissão, para elaborar o ante-projeto
de Lei Orgânica, composta dos srs. João Frederico Feyh Filho, Rubens Felipe Souza
e Francisco Braulino de Souza, presidida pelo primeiro, e sendo o segundo, Relator.
Ambas as comissões iniciaram os trabalhos nesta mesma sessão.
O Sr. Presidente designou para ordem do dia da proxima sessão, a continuação dos
trabalhos dessas comissões.
As doze horas, o sr. Presidente encerrou a sessão.
Eu Jovino Feliciano da Silva, Primeiro Secretário a escrevi.
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