Ata nº 494
Aos (2) dois dias do mês de maio de mil novecentos e cinquenta, as (10) dez horas,
no salão nóbre da Prefeitura Municipal com a presença dos vereadores Snrs José
Fredolino Horn, Rubens F. de Souza, João F. Feyh Fº, Alberto Görgen, Jovino F. da
Silva e Alvaro Haubert, foram abertos os trabalhos da presente sessão, sob a
prsidência do vereador Snr Jovino F. da Silva, Vice-Presidente.
Foram recebidos os ofícios nº 1, 210/50, 1/50, 2/50, 2/50, 2/50, 1/50 das Camaras
Municipais de Carazinho, Porto Alegre, Lajeado, Montenegro, Garibaldi, São F. de
[ilegivel] e Bagé, comunicando a eleição de nóvas mêsas.
Ordem do dia – Em oficcio da Sma. Geni de Oliveira Reis, [ilegivel] a gratificação
adicional de 15%.
Em oficio circular nº 10/49 da Secretária de Agricultura, anexando uma portaria, nº
763, de 17/11/49, regulando os preços para a aquisição de trigo nacional na presente
safra.
Em oficio da Camara Municipal de Porto Alegre, nº 1 cv., transcrevendo o parecer da
Comissão de Redação Final do I Congresso Estadual de Vereadores Rio grandenses,
com referencia à tése: “Subvenção à Universidade Católica do Rio Grande do Sul”.
Em oficio do Presidente da Comissão Executiva do I Congresso Estadual de Prefeitos
Municipais, Snr Francisco Jururema, anexando a Tese nº 64, com referencia à
uniformização do imposto de Licença.
Em oficio nº 9, da Camara Municipal de São Leopoldo, solicitando o apoio desta
Câmara, no sentido da revogação da lei nº 830.
Em oficio nº 59-50, da Camara Municipal de Santa
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Rosa, solicitando 2 exemplares da Lei Orgânica, deste Municipio.
Em oficio nº 100/950, do Snr Prefeito Municipal, anexando o balancete da receita e
despesa e respectivos demonstrativos, correspondentes aos meses de Janeiro e
Fevereiro do corrente ano.
Um requerimento de Pra. Mathias Nunes de Souza, endereçado ao Snr Prefeito
Municipal e por esse enviado a Câmara, protocolado sob nº 213, no qual solicita
cancelamento da divida ativa.
Em oficio do snr Prefeito Municipal, nº 12/950, referindo-se a requisição de uma casa
em Bom Retiro do Sul, onde se acha localisada a Sub-Prefeitura, prédio esse de
propriedade do Snr Mario Faller.
Pelo Vereador Snr Joao F. Feyh Fº, verbalmente, foi feito um convite a Câmara, para
se fazer representar nas solenidades da inauguraçãodo novo prédio da Caixa Rural,
de Paverama.
Pelo vereador Alvaro Haubert, um requerimento foi solicitado, ficasse consignado em
Ata, um vóto de congratulação por tão auspicioso acontecimento.
Em requerimento do vereador Alvaro Haubert solicitando um vóto de congratulação
ao operário brasileiro, especialmente ao do nósso município, pela passagem do dia 1º
de Maio, Dia do Trabalho.
Em requerimento do Vereador Alvaro Haubert, pedindo um vóto de pesar pelo
falecimento do Snr [Drean] Campani, em Vila Mariante, mun. de Venancio Aires,
fasendo-se a devida comunicação à família enlutada, bem como a Sociedade
Melhoramentos de Mariante de Vila Mariante.
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Em oficio, digo um rquerimento do vereador Aberto Haubert comunicando que, o
Cemitério Municipal de Bom Retiro do Sul, acha-se completamente donado e
solicitando a concordancia da Câmara no sentido do Snr Prefeito Municipal, ficar
autorisado a fazer aquisição de 2 (duas) pequenas frações de leivas, pertencentes
aos snrs Edmundo Fritscher,e Frederico Kühn para o referido Cemitério.

O snr Vice-Presidente vereador Jovino F. da Silva, às 12 horas encerrou a Sessão da
qual se lavrou a presente ata que, vai por mim Jose Fredolino Horn, secretario
asinado. Jovino Feliciano da Silva – Vice-Presidente Alberto Görgen João Frederico
Feyh Filho Rubens F. Souza Alvaro Haubert
José Fredolino Horn
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