
Ata nº 501
Aos vinte e dias do mês de junho de mil novecentos e cinquenta no salão nobre da
Prefeitura Municipal, as 10 horas, com a presença dos seguintes vereadores [capitão]
Waldomiro Mércio Pereira, Walter Augusto Schilling, Alberto Görgen, Jovino Feliciano
da Silva, José Fredolino Horn e Alvaro Haubert, o Snr. Presidente deu por abertos os
trabalhos da presente Sessão, sendo resolvidos os seguintes assuntos:
Foram enviados na Ordem do Dia:
Requerimento dirigido pelo, digo, ao Executivo, assinado por Edelvina Couto
[fl.425]
da Silveira e encaminhado a este Legislativo requerendo dispensa de multas.
Requerimento também dirigido ao Executivo assinado pelo Snr. Vicente Antonio da
Rosa e encaminhado a esta Câmara, no qual o seu signatário  péde dispensa de
multa.
Ofício do Executivo encaminhando ao Legislativo, cópia da Lei nº 102, de 8 de junho
de 1950, já sancionada para ser arquivada.
Ofício do Executivo datado de 18 do corrente, que é acompanhado por um projeto de
lei que autoriza o Executivo a doar a [ilegivel] a Arquidiocese de Porto Alegre, dois (2)
terrenos, sitos nesta cidade.
Requerimento apresentado a este legislativo, pelo snr. Arnaldo Moacir de Azevedo,
solicitando uma homenagem a pessôa do Snr. Antonio Teixeira da Rosa, para ser
lavrada em ata. 5 – cinco – Oficios, respectivamente das Câmaras de Santa Maria,
Santo Antonio, Cangussú, Veranópolis  e Cacequi,  comunicando a eleição de suas
Mesas, para regerem os despachos[?] no corrente exercício.
Ofício do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, que se faz acompanhar de
uma informação do Secretário  das Obras Públicas  ao  Exmo Snr. Governador do
Estado, com referência ao, digo, a um requerimento desta Câmara concernente ao
traçado da rodagem Passo Fundo – Nova Prata.
Requerimento verbal do vereador Alvaro Haubert pedindo fôsse consignado em Ata,
fasendo-se  a  comunicação  devida,  à  família  enlutada,  num  vóto  de  pesar  pelo
falecimento do Snr. João da Silva Pardo.
Às 12 –  doze – horas o Snr.  Presidente  encerrou a  Sessão da qual lavrou-se  a
presente  Ata  que  vai  por  mim  José  Fredolino  Horn,  1º  Secretário  assignada
Waldomiro Mercio Pereira  Alberto Görgen Jovino Feliciano da Silva  Alvaro Haubert
José Fredolino Horn Walter Augusto Schilling
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