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Continuação dos trabalhos da Comissão; ofício n° 82 do sr. Prefeito e dos
projetos  de lei  que acompanham;  requerimento,  solicitando informações
relacionados com o ato do Vereador Julio Francisco da Silva; A Comissão
continua seus trabalhos de elaboração do relatório sobre o projeto de lei de
orçamento; É submetido à apreciação  o caso referente a doação da área
ocupada  pela  Estação  experimental  de  Pessicultura,  ao  Governo  do
Estado; Ordem do Dia para próxima sessão: Ofício n° 82 do sr. Prefeito,
encaminhando os balancetes do mês de Setembro do corrente ano; ofício
n°  84  do  sr.  Prefeito;  e  continuação  dos  trabalhos  da  Comissão
encarregada do exame do projeto de orçamento. Original, manuscrito.

075 Ata nº 190 17.11.1948....................................................................................81,82
Continuação dos trabalhos da Comissão encarregada do exame do projeto
de orçamento; oficio n° 82 e 84 do sr. Prefeito Municipal; Resolveu, a Casa,
fazer baixar os autos referentes à doação da área ocupada pela E.E.P., à
Prefeitura;  A  Comissão  encarregada  do  exame  do  projeto  de  lei
orçamentária  apresenta seu relatório;  balancetes  de Despesa e Receita
referentes ao mês de Setembro. Original, manuscrito. 

076 Ata nº 191 17.11.1948....................................................................................83,84
É submetido à apreciação da Casa o relatório ou parecer da Comissão
encarregada do exame do projeto de lei de orçamento. Ordem do Dia para
próxima  sessão:  Continuação  do  projeto  de  orçamento.  Original,
manuscrito.

077 Ata nº 192 16.11.1948....................................................................................84,85
Reiniciado o estudo do projeto de lei de orçamento; Ordem do Dia para
próxima sessão: Continuação do estudo do projeto de lei de orçamento.
Original, manuscrito.

078 Ata nº 193 18.11.1948...............................................................................85,86,87
Continuação do estudo do projeto de lei de orçamento; Ordem do Dia para
próxima sessão: discussão do projeto de lei de orçamento e resolução do
caso  da  regularização  do  cargo  de  Diretor  de  Secretaria  da  Câmara.
Original, manuscrito.

079 Ata nº 194 18.11.1948...............................................................................87,88
Esta  ata  fica  anulada em virtude  de  não ter  comparecido  o  Vereador
Waldomiro Mércio Pereira. Original, manuscrito.

080 Ata nº 194 18.11.1948...............................................................................88,89,90
Discussão do projeto de lei de orçamento e solução do caso referente à
regularização das funções do cargo de Diretor da Secretaria da Câmara;
requerimento do Grêmio Esportivo Taquariense, solicitando auxílio; Ordem
do  Dia  para  próxima sessão:  Discussão  do  requerimento  do  G.E.T.  e
continuação da discussão do projeto de lei de 
orçamento. Original, manuscrito.



081 Ata nº 195 23.11.1948...............................................................................90,91,92
Ofício n° 87 do sr. Prefeito, encaminhado boletins da Receita e Despesa do
mês de Outubro; Parecer da Associação Rural sobre o projeto de lei de
orçamento  para  o  próximo  ano  de  1949;  ofício  n°  89  do  sr.  Prefeito,
encaminhando  um  projeto  de  lei;  circular  n°  921  da  Secretaria  da
Assembléia Legislativa, encaminhando 25 exemplares do ante-projeto de
Código Rural; fonograma do Deputado Nunes de Campos, encaminhando à
Casa uma indicação; Ordem do Dia: continuação do estudo do projeto de
lei de orçamento e discussão do requerimento do G.E.T.; Ordem do Dia
para próxima sessão: continuação da discussão do projeto de orçamento;
estudo do projeto de lei do sr. Prefeito; indicação do Deputado João Nunes
de Campos. Original, manuscrito.

082 Ata nº 196 23.11.1948..............................................................................92,93,94,
95
Discussão do projeto de lei orçamentária; estudo do projeto de lei do sr.
Prefeito;  indicação do D. Nunes de Campos; estudo do requerimento do
G.E.T.;  Ordem do Dia  para próxima sessão:  continuação do estudo do
projeto de orçamento, requerimento do G.E.T. Original, manuscrito.

083 Ata nº 197 24.11.1948...............................................................................95,96,97
Continuação  do  estudo  do  projeto  de  orçamento;  Ordem do  Dia  para
próxima sessão: continuação do estudo do projeto de orçamento. Original,
manuscrito.

084 Ata nº 198 25.11.1948...............................................................................97,98,99
Continuação  do  estudo  do  projeto  de  lei  orçamentária;  requerimento,
subscrito por seis vereadores, no sentido de ser concedido, ao Contínuo da
Prefeitura, um abono de natal; A Mesa da Câmara informa sobre a posse
de suplente; Ordem do Dia para próxima sessão: continuação do projeto de
orçamento, e projeto de lei do sr. Prefeito. Original, manuscrito.

085 Ata nº 199 25.11.1948...........................................................................99,100,101
Discussão  do  que  integra  a  Ordem  do  Dia:  Despesa  do  projeto  de
orçamento e projeto de lei do sr. Prefeito. Original, manuscrito.

086 Ata nº 200 25.11.1948 Extraordinária.........................................................101,102
Feitos os últimos retoques no projeto de lei de orçamento decretado pela
Câmara, fazendo a redação final do mesmo. Original, manuscrito.

087 Ata nº 201 26.11.1948 Extraordinária.........................................................102,103
Com o objetivo de que a Comissão encarregada da redação final do projeto de lei
orçamentária, ultime essa redação. Original, manuscrito.

088 Ata nº 202 26.11.1948.......................................................................................103
Sem efeito. Original, manuscrito.

089 Ata nº 202 26.11.1948 Extraordinária...............................................................104
A Comissão continua com seus trabalhos de intercalação, no projeto de
orçamento, das alterações feitas pela Câmara. Original, manuscrito.



090 Ata nº 203 26.11.1948 Extraordinária.........................................................104,105
Com o  fim  de  ultimar  a  redação final  do  projeto  de  lei  orçamentária.
Original, manuscrito.

091 Ata nº 204 27.11.1948 Extraordinária.........................................................106,107
Com o fim de reiniciar a “redação final” do projeto de orçamento. Original,
manuscrito.

092 Ata nº 205 27.11.1948 Extraordinária.........................................................107,108
A  Comissão  reinicia  seus  trabalhos,  agora  iniciando  a  elaboração  do
relatório  expondo, ao executivo,  as alterações feitas  pelo Legislativo no
projeto de orçamento. Original, manuscrito.

093 Ata nº 206 29.11.1948................................................................................108,109
Esta ata é considerada sem efeito uma vez que, por falta de número legal,
não houve sessão. Original, manuscrito.

094 Ata nº 206 27.11.1948 Extraordinária...............................................................109
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, Manuscrito.

095 Ata nº 207 29.11.1948 Extraordinária..................................................110,111,112
A Comissão encarregada da redação final do projeto de lei orçamentária,
apresenta,  em  plenário,  os  seus  trabalhos;  O  plenário  examina
amplamente, os trabalhos da Comissão, aprovando a redação final desta e
de diversos projetos de lei; Ordem do Dia para próxima sessão: entrega do
projeto de orçamento ao Executivo; convocada  uma sessão comemorativa
ou alusiva a data de 30 de novembro: aniversário de posse da Câmara.
Original, manuscrito.

096 Ata nº 208 30.11.1948.........................................................................112,113,114
Entrega de projeto de orçamento ao Executivo; nomeada Comissão para
fazer a entrega, ao sr. Prefeito Municipal, da lei de orçamento do Município,
ficando incumbida de de apresentar  cumprimentospelo 1° aniversário da
atual  administração  composta  do  Legislativo  e  Executivo.  Original,
manuscrito.

097 Ata nº 209 30.11.1948.......................................................................................114
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

098 Ata nº 210 01.12.1948.......................................................................................115
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

099 Ata nº 211 01.11.1948.......................................................................................115
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

100 Ata nº 212 02.12.1948................................................................................115,116
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

101 Ata nº 213 02.12.1948.......................................................................................116
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.



102 Ata nº 214 07.12.1948................................................................................116,117
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

103 Ata nº 215 07.12.1948.......................................................................................117
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

104 Ata nº 216 08.12.1948................................................................................117,118
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

105 Ata nº 217 08.12.1948.......................................................................................118
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

106 Ata nº 218 09.12.1948................................................................................118,119
Encaminhado  à  Câmara, pela Prefeitura  Municipal,  o  projeto  de lei  de
orçamento  para  1949,  acompanhado  de  veto  parcial  do  sr.  Prefeito
Municipal.  Não  houve  sessão  por  falta  de  numero  legal.  Original,
manuscrito.

107 Ata nº 219 09.12.1948.......................................................................................119
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

108 Ata nº 220 14.12.1948.........................................................................119,120,121
Estudo dos vetos do sr. Prefeito  Municipal nas propostas ou alterações
feitas pela Câmara no projeto de orçamento para 1949; Ordem do Dia para
próxima sessão:  continuação do estudo sobre os vetos do sr.  Prefeito,
exame da sentença do Judiciário  sobre a realização da votação que a
maioria  da Casa julgou inconstitucional;  parecer  da Comissão nomeada
pelo sr.  Prefeito a respeito  do reajustamento do funcionalismo. Original,
manuscrito.

109 Ata nº 221 14.12.1948........................................................................121,122,123,
124
Feitas ponderações sobre a sentença do judiciário, quanto a anulação feita
pela maioria da Casa, sobre votação que houve na Câmara; Prosseguem
estudos e exames, do projeto de orçamento, juntamente com  vetos do sr.
Prefeito; O Vereador João Frederico Feyh Filho pede a palavra, para citar à
Casa críticas de um cidadão;  requerida à Casa seja tomada a seguinte
resolução: fica criada uma verba auxílio à Campanha Pró-Natal da Criança
Pobre”; Ordem do Dia para a próxima sessão: continuação do estudo dos
vetos do sr. Prefeito, estudo dos dois requerimentos do Vereador Walter
Augusto Schilling; pedido de licença de vereador. Original, manuscrito.

110 Ata nº 222 14.12.1948 Extraordinária..................................................124,125,126
Requerimento para que seja dado o nome de Miguel Tostes à uma das
ruas desta cidade; requerimento para que os Vereadores renunciem a um
dia de sessão em favor da “Campanha Pro-Natal da Criança Pobre”; Os
vetos entram novamente em estudo; Ordem do Dia para próxima sessão:
continuação do estudo do projeto de orçamento decretado e seus vetos,
bem como do reajustamento do funcionalismo. Original, manuscrito.



111 Ata nº 223 15.12.1948........................................................................126,127,128,
129
Estudo do projeto  de orçamento decretado e seus vetos, bem como do
reajustamento  do  funcionalismo;  Ordem  do  Dia  para  próxima sessão:
Projeto de lei do sr. Prefeito, requerimento do Vereador João F. Feyh Filho;
requerimento dos srs. Luíz Noschang, João Bizarro e Osvaldo Vilanova.
Original, manuscrito.

112 Ata nº 224 15.12.1948................................................................................129,130
Posto em votação o projeto de lei que concede abono ao funcionalismo;
Posto em votação o requerimento dos srs. João Bizarro, Luiz Noschang e
Osvaldo  Vilanova;  discutido  o  equilíbrio  orçamentário  do  projeto  de
orçamento. Original, manuscrito.

113 Ata nº 225 16.12.1948.......................................................................................131
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

114 Ata nº 226 16.12.1948.......................................................................................131
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

115 Ata nº 226 21.12.1948.........................................................................131,132,133
Oficio de Sofia Costa da Silva com felicitações; indicação da Câmara de
Carasinho  e  comunicação da Câmara de Santa  Maria;  discutido  sobre
quem  deverá  integrar  a  Comissão  Permanente;  Proposto  que  a  Casa
preste uma homenagem póstuma à memória de Lauro Viana;  solicitado
que se oficie ao sr. Prefeito lembrando a urgência da colocação da placa
na Praça de Esporte “Lauro Viana”. Ordem do Dia para próxima sessão:
indicação da Câmara de Santa Maria. Original, manuscrito.

116 Ata nº 227 21.12.1948.........................................................................133,134,135
Ofício do sr. Ângelo Praia, com agradecimento; indicação da Câmara de
Carasinho. Original, manuscrito.

117 Ata nº 228 30.12.1948 Extraordinária...............................................................135
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

118 Ata nº 229 30.12.1948 Extraordinária..................................................136,137,138,
139,140
Dois projetos de lei  do sr.  Prefeito;  indicação da Câmara de Carasinho;
circular da Secretaria de Fisiologia do R.G.S.; Telegrama da Câmara de
Porto  Alegre;  ofício  da Sociedade  Espírita  F.  de Monte  Alverne;  ofício
circular  n°  251  da  Comarca  de  Santa  Rosa,  comunicando  a  nova
constituição de sua Mesa; indicação da Câmara de Livramento;a convite do
sr. Presidente, entraram no recinto os srs. Drs. João Texeira, e Antônio P.
de  Meneses  Costa,  que  esclarecem  sobre  sua  presença.  Original,
manuscrito.

119 Ata nº 230 04.02.1949 Extraordinária...............................................................140
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

120 Ata nº 231 04.02.1949 Extraordinária...............................................................141
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.



121 Ata nº 232 08.02.1949 Extraordinária........................................................141,142
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

122 Ata nº 233 15.02.1949 Extraordinária...................................................142,143,144
Circular da câmara de Pinheiro Machado, pedindo informações; da Câmara
de Cacequi,  comunicando a  constituição  da  sua  nova  Mesa; oficio  da
Câmara  de  Carasinho,  apresentando  indicação;  da  Câmara  de  Santa
Maria, comunicando a aprovação duma indicação; da Câmara de Guaíba,
apresentando indicação;  da Câmara de São Leopoldo encaminhando o
texto de indicação aprovada; da Câmara de Ijuí, encaminhando indicação;
do sr. Prefeito Municipal, encaminhando Boletim Informativo referente mês
de Novembro de 1948, sobre a receita e despesa da Municipalidade; do
Inspetor Regional de Estatística Municipal, encaminhando uma circular; do
Sub-Prefeito do distrito de Paverama, devolvendo o Auto-projeto de Código
de Posturas; do sr. Prefeito encaminhando três projetos de lei; da Câmara
de Pelotas,  apresentando uma proposição;  Ordem do Dia  para próxima
sessão:  Balancete de Receita  e Despesa do mês de Outubro de 1948,
acompanhados dos respectivos comprovantes; Três projetos de lei do sr.
Prefeito;  circular  do  Inspetor  Regional  de  Estatística  Municipal;  e
indicações de diversas Câmaras do Estado. Original, manuscrito.

123 Ata nº 234 15.02.1949 Extraordinária.................................................144,145,146,
147
Três  projetos  de  lei  do  sr.  Prefeito,  diversas  indicações  de  Câmaras
Municipais;  circular  e  Balancete  da  Receita  e  Despesa  da  Prefeitura,
referente ao mês de Outubro; requerimento para que a Casa oficie ao sr.
Prefeito pedindo informações sobre em que pé estão as negociações entre
a  Prefeitura  Municipal  e  a  Empresa  Extrativa  de  Tanino  Ltda;  um
requerimento para que a Casa peça informações sobre em que pé está a
organização da comemorações do Centenário de Taquari;  pedido de 30
dias de licença; requerimento para que a Casa oficie a Câmara Federal
congratulando pela aprovação do projeto de lei que estende o Art° 91 ao
Colégio Clássico e Científico. Original, manuscrito.

124 Ata nº 235 18.02.1949................................................................................147,148
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

125 Ata nº 236 18.02.1949.......................................................................................148
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

126 Ata nº 237 25.02.1949.......................................................................................148
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

127 Ata nº 237 25.02.1949.......................................................................................149
Ofício  da  U.F.M.R.G.S.,  fazendo  convite  à  Câmara;  ofício-circular  da
Câmara de São Borja,  comunicando instalação  de sua nova Mesa;  do
Secretário do Deputado Arthur Bernardes, agradecendo um ofício a este
enviado  pela  Casa;  ofício  da  Câmara  de  São Leopoldo,  apresentando
indicação. Original, manuscrito.

128 Ata nº 238 04.03.1949.......................................................................................150
Não houve expediente; Original, manuscrito.



129 Ata nº 239 04.03.1949.......................................................................................150
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

130 Ata nº 240 11.03.1949................................................................................150,151
Solicitado que fosse oficiado à Presidência da Câmara, no sentido de que a
Casa  convoque  formalmente  os  substitutos  aos  membros  demitidos  e
licenciados da Comissão Permanente, ou providencie a necessária eleição
de  novos  membros,  afim  de  que  se  normalize  a  situação.  Original,
manuscrito.

131 Ata nº 241 11.03.1949................................................................................151,152
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

132 Ata nº 242 18.03.1949.......................................................................................152
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

133 Ata nº 243 18.03.1949................................................................................152,153
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

134 Ata nº 244 25.03.1949.......................................................................................153
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

135 Ata nº 245 25.03.1949................................................................................153,154
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

136 Ata nº 246 01.04.1949.......................................................................................154
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

137 Ata nº 247 01.04.1949................................................................................154,155
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

138 Ata nº 248 27.04.1949 Extraordinária...................................................155,156,157
Ordem do  Dia  da  próxima  sessão:  Indicação da  Câmara  de  Pinheiro
Machado,  indicação  da  Câmara  de  Porto  Alegre,  requerimentos  dos
senhores, Manoel José Carvalho Couto e senhora Geny Bastos Vargas,
indicação da Câmara de Flores da Cunha, Boletim da Receita e Despesa
da Municipalidade referente ao mês de Janeiro de 1949, dois projetos de lei
do sr. Prefeito Municipal, Balancetes da Prefeitura relativos aos meses de
Novembro e Dezembro de 1948 e dois projetos de lei do senhor Prefeito
Municipal; indicação no sentido de ser o contínuo da Prefeitura incluído no
serviço  extraordinário;  Pede  a  palavra  o  Vereador  Rubens F.  Souza,
tecendo comentários sobre Getúlio Vargas; requerimento, para que a Casa
oficie  ao  Dr.  João  Didonet  Neto,  expressando  o  pesar  pela  sua
transferência  para  outro  município,  para  outra  comarca.  Original,
manuscrito.

139 Ata nº 249 27.04.1949 Extraordinária..................................................157,158,159,
160
JIndicações das Câmaras de Pinheiro Machado, Porto Alegre e Flores da
Cunha, Balancetes da Municipalidade referentes aos meses de Novembro
e Dezembro de 1948, quatro projetos de lei do sr. Prefeito, Requerimentos
do  sr.  Manoel  José  Carvalho  Couto  e  senhora  Geny  Bastos  Vargas,



Boletins  de  Receita  e  Despesa  da  Prefeitura,  do  mês  de  Janeiro  e
Fevereiro; Ordem do Dia para próxima sessão: indicação dos vereadores
Rubens F. Souza e Walter A. Schilling, requerimento do sr. Ivo Walter Kern
e requerimento do V. Alvaro Haubert;  aprovada indicação do para que a
Casa formule um voto de profundo pesar pelo falecimento de Licínio de
Azevedo e Reinaldo Noschang. Original, manuscrito.

140 Ata nº 250 27.04.1949 Extraordinária..................................................160,161,162
Indicação  dos  vereadores  Rubens  F.  Souza  e  Walter  A.  Schilling,
requerimento do sr Ivo Walter  Kern e requerimento do Vereador Alvaro
Haubert;  Ordem  do  Dia  para  próxima  sessão:  três  requerimentos  do
Vereador Walter A. Schilling, projeto de lei de autoria do Vereador Rubens
F. de Souza que institui em Taquari um Mercado Livre e dois pedidos de
informações, requerimento do sr. Manoel José Carvalho Couto, e mais a
proposta  apresentada  à  Prefeitura  pelo  sr.  Márcio  [Faller].  Original,
manuscrito.

141 Ata nº 251 28.04.1949 Extraordinária.................................................162,163,164,
165
Três requerimentos do Vereador Walter Augusto Schilling, projeto de lei do
Vereador Rubens F. Souza instituindo em Taquari um mercado livre, mais
dois pedidos de informações, requerimento do sr. Manoel José Carvalho
Couto  e  proposta  apresentada  à  Prefeitura  pelo  sr.  Manoel  [Faller];
requerimentos  para que se  oficie  ao  sr.  Prefeito  solicitando a  urgente
reparação de um boeiro sito à rua “Visconde do Rio Branco” e outro para
que  a  Casa  nomeie  mais  um membro  para  a  Comissão  Permanente.
Original, manuscrito.

142 Ata nº 252 28.04.1949 Especial..........................................................165,166,167
Para tomar conhecimento de um projeto de lei  enviado à Mesa pelo sr.
Prefeito  Municipal  acompanhado de  um  requerimento  dos  vereadores
Alvaro Haubert, Francisco Braulino de Souza, Jovino F. da Silva e Alberto
Görgen, cujos documentos são referentes ao estabelecimento do nome de
Bom Retiro do Sul, ao atual Distrito de [Inhanduva]. Original, manuscrito.

143 Ata nº 253 28.04.1949 Especial........................................................................167
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

144 Ata nº 254 29.04.1949.......................................................................................168
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

145 Ata nº 255 06.05.1949................................................................................168,169
Ofício do sr. Prefeito, encaminhando balancetes relativos ao mês de março
do corrente ano;  Ofício do Dr.  Caminha – Juiz  de Direito  da Comarca,
comunicando  a  posse  do  referido  cargo;  Indicação  da Câmara de Rio
Grande, contra a intervenção governamental  nos sindicatos;  Circular da
Câmara de Rio Grande Comunicando eleição da Mesa; convite da Câmara
de São Leopoldo, com referência ao próximo congresso de vereadores;
Indicação da Câmara de Carasinho,  pelo aumento do salário  hora  dos
trabalhadores;  voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  sr.  Leonel  [ilegível]
Odorim. Original, manuscrito.



146 Ata nº 256 06.04.1949................................................................................169,170
Reuniu-se a Comissão Permanente da Câmara Municipal  que convocou
uma  sessão  extraordinária  para  o  próximo  dia  onze  (11).  Original,
manuscrito.

147 Ata nº 257 20.05.1949.......................................................................................170
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

148 Ata nº 258 20.05.1949.......................................................................................170
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

149 Ata nº 259 27.05.1949.......................................................................................171
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

150 Ata nº 260 27.05.1949.......................................................................................171
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

151 Ata nº 261 01.06.1949................................................................................171,172
Reunio-se  a  Câmara  Municipal  de  Taquari  com  afim  de  instalar  seus
trabalhos ordinários, que estender-se-ão até o dia 30 de Julho do corrente
ano. Original, manuscrito.

152 Ata nº 262 01.06.1949.........................................................................172,173,174
Reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari com o fim de constituir sua nova
Mesa. Original, manuscrito.

153 Ata nº 263 02.06.1949................................................................................174,175
Reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari com o fim de empossar a sua
nova Mesa, eleita na sessão anterior; Ordem do Dia para próxima sessão:
Ofício  n° 424 da Câmara de Porto Alegre,  circular  n° 1  da Câmara de
Carasinho,  circular  n° 7 da Câmara de São Leopoldo,  requerimento  do
Vereador Rubens F. Souza, ofício da sra. Ana [Jobim], ofício da Câmara de
Estrela, circular  n° 312 da Assembléia  Legislativa do Estado, circular  n°
2/49  da  Câmara  de  Santa  Maria,  circular  n°  2/49  da  Câmara  de  Rio
Grande, circular n° 1/49 da Câmara de São Borja e requerimento de D.a

Diamantina Carvalho da Silva, e mais o requerimento verbal do Vereador
Rubens F. Souza. e os ofícios:  de D.a Sofia  da Costa e Silva e do sr.
Prefeito Municipal, este encaminhando à Casa um requerimento. Original,
manuscrito.

154 Ata nº 264 02.06.1949.........................................................................176,177,178
Ofício n° 1/49 -c da Câmara Municipal de Porto Alegre; Ofício n° 424 da
Câmara de Porto Alegre, ofício n° 1 da Câmara de Carasinho, circular n° 7
da Câmara de São Leopoldo, requerimento do Vereador Rubens F. Souza,
ofício da sra. Ana [Jobim], ofício da Câmara de Estrela, circular n° 312 da
Assembléia Legislativa do Estado, circular n° 2/49 da Câmara de Santa
Maria,  circular  n°  2/49  da Câmara de Rio  Grande,  circular  n°  1/49  da
Câmara de São Borja, requerimento de D.a Diamantina Carvalho da Silva,
requerimento verbal do Vereador Rubens F. Souza, ofício: da S.ta Sofia da
Costa  e  Silva e do sr.  Prefeito  Municipal; Ordem do Dia  para próxima
sessão: 1/49 da Câmara de Porto Alegre; requerimento para que a Casa
peça informações ao Executivo sobre quais as providências tomadas no



sentido de dar-se o nome de Dr. Miguel Tostes à uma das ruas desta
cidade, conforme requerimento já aprovado. Original, manuscrito.

155 Ata nº 265 03.06.1949.......................................................................................180
Sem efeito. Original, manuscrito.

156 Ata nº 265 03.06.1949.......................................................................................181
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

157 Ata nº 266 04.06.1949.......................................................................................181
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

158 Ata nº 267 07.06.1949.......................................................................................181
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

159 Ata nº 268 07.06.1949.......................................................................................182
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

160 Ata nº 269 07.06.1949 Extraordinária..................................................182,183,184
Circular n° 49 da Câmara de São Gabriel, indicação n° 11 da Câmara de
Venâncio Aires, oficio n° 141/49 da Câmara de Cacequi, requerimento do
Vereador  Alvaro  Haubert,  oficio  n°  17/49  do  sr.  Prefeito  Municipal
encaminhando dois projetos de lei e ofício do Dr. Antonio P. de Menezes
Costa; O sr. Presidente esclarece que deve ser organizada, para tratar-se
da  elaboração  do  Código  de  Posturas,  uma  Comissão.;  abordado  o
assunto de que trata um oficio já encaminhado à Casa por um particular;
ofício n° 1/49 da Câmara de Porto Alegre; feita proposição: “Solicito ao sr.
Presidente  que,  ouvida a  Casa,  seja oficiado  ao  sr.  Prefeito  Municipal
pedindo ao mesmo que se digne tomar providências no sentido de adquirir
alguns lança-chamas para a extinção das gramas das ruas da cidade”.
Original, manuscrito.

161 Ata nº 270 08.06.1949.........................................................................184,185,186
Circular n° 49 da Câmara de São Gabriel, indicação n° 11 da Câmara de
Venâncio Aires, oficio n° 141/49 da Câmara de Cacequi, requerimento do
Vereador  Alvaro Haubert,  oficio  n° 17/49 do sr.  Prefeito  Municipal e os
projetos de lei que o acompanham e ofício do Dr. A. P. de Menezes Costa.
Original, manuscrito.

162 Ata nº 271 08.06.1949................................................................................186,187
O sr. Presidente esclarece que a Casa deve nomear uma Comissão para
iniciar a elaboração do Código de Posturas, passa-se à organização dessa
Comissão. Original, manuscrito.

163 Ata nº 272 08.06.1949................................................................................187,188
Requerimento  do  Vereadores  Walter  Augusto Schilling,  Alberto  Görgen,
Rubens F.  Souza  e  Francisco  Braulino  de  Souza,  encaminhando   um
projeto de lei, que modifica os arts. 19 e 20 da Lei Orgânica do Município
de Taquari e extingue a Comissão Representativa. Original, manuscrito.

164 Ata nº 273 09.06.1949................................................................................188,189
Projeto de lei que modifica os arts. 19 e 20 da Lei Orgânica e extingue a



Comissão Representativa da Câmara. Original, manuscrito.

165 Ata nº 274 14.06.1949.........................................................................189,190,191
Balancetes da Prefeitura referentes aos meses de Março e Abril, ofício do
sr. Mem de Sá encaminhando exemplares do discurso proferido pelo sr.
Raul  Pilla  na Câmara  Federal,  parecer  do  Vereador  Rubens F.  Souza
sobre o requerimento que acompanha o oficio  15/949 do sr.  Prefeito  e
Telegrama da Câmara de Rosário, requerimento do Vereador João F. Feyh
Filho; projeto de lei  dos Vereadores Alberto Görgen, Walter  A. Schilling,
Rubens F. Souza, Francisco Braulino de Souza e José Fredolino Horn, que
altera  os  artigos  1º  e  2º  da  Lei  Orgânica  e  extingue  a  Comissão
Permanente. Original, manuscrito.

166 Ata nº 275 14.06.1949.........................................................................191,192,193
Balancete da Receita e Despesa referentes aos meses de Março e Abril
1949, ofício do sr. Mem de Sá encaminhando  exemplares do discurso do
Deputado Raul Pilla, parecer do Vereador Rubens Felipe Souza sobre o
requerimento que acompanha o oficio 15/949 do sr. Prefeito e Telegrama
da Câmara de Rosário; requerimento para que a Casa tome providências
para que a linha telefônica entre a cidade de Taquari e a Vila de Paverama
não  seja  suspensa;  Ordem  do  Dia  para  próxima  sessão:  Parecer  do
Vereador Rubens F. Souza sobre a indicação da Câmara de São Borja,
projeto de lei do sr. Prefeito, que majora as tarifas de energia elétrica e o
aluguel de medidores e extingue as tarifas de luz e força constantes da Lei
de Orçamento em vigor,  e  mais a indicação da Câmara de Carasinho.
Original, manuscrito.

167 Ata nº 276 14.06.1949.......................................................................................194
Sem efeito. Original, manuscrito.

168 Ata nº 276 14.06.1949.......................................................................................194
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

169 Ata nº 277 15.06.1949................................................................................194,195
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

170 Ata nº 278 15.06.1949.......................................................................................195
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

171 Ata nº 279 15.06.1949.......................................................................................195
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

172 Ata nº 280 21.06.1949.......................................................................................196
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

173 Ata nº 281 21.06.1949................................................................................196,197
Ofício nº 19/1949 do sr. Prefeito Municipal, ofício nº 2 da Câmara de Porto
Alegre, requerimento dos vereadores Francisco Brau Lino de Souza, Walter
Augusto Schilling e Alberto Jörgen, oficio nº 22/42 do sr. Prefeito, parecer
do vereador Walten A. Schilling sobre o projeto de lei  que aumenta as
“Tarifas” da luz elétrica, dois projetos de lei do sr. Prefeito; ofício 24/949 do
sr. Prefeito e o projeto de lei que o acompanha, indicação da Câmara de



Antônio Prado e indicação da Câmara de Cacequi. Original, manuscrito.

174 Ata nº 282 22.06.1949.........................................................................197,198,199
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas. Original, manuscrito.

175 Ata nº 283 22.06.1949........................................................................199,200,201,
202
Ofício nº 19/949 do sr. Prefeito, ofício nº 2/49 da Câmara de Porto Alegre
requerimento dos vereadores Francisco Braulino de Souza, Walter Augusto
Schilling e Alberto Jörgen; ofício 22/49 do sr. Prefeito, parecer do vereador
Walter Augusto Schilling sobre o projeto de lei que majora as “tarifas” de
luz e força; três (3) projetos de lei do sr. prefeito, indicações das Câmaras
de Antônio Prado e Cacequi, respectivamente. Original, manuscrito.

176 Ata nº 284 22.06.1949................................................................................202,203
Diversos  assuntos  foram  debatidos  pelos  senhores  representantes;
estudado amplamente o projeto de lei que abre crédito especial e aponta
maior arrecadação. Original, manuscrito.

177 Ata nº 285 22.06.1949................................................................................203,204
Reuniu-se Comissão encarregada de elaboração do projeto de Código de
Posturas; Original, manuscrito.

178 Ata nº 286 23.06.1949................................................................................204,205
Protesto  por  parte  do vereador  Rubens F.  Souza contra o fato  de que
alguns  funcionários  da  prefeitura  ontem  enunciando  aos  assinantes  a
majoração das tarifas de luz para este mês, como coisa já resolvida com
apoio do vereador Walter A. Schilling. Original, manuscrito.

179 Ata nº 287 23.06.1949...............................................................................205,206
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

180 Ata nº 288 23.06.1949................................................................................206,207
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas. Original, manuscrito.

181 Ata nº 289 24.06.1949.......................................................................................207
Reuniu-se a comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas. Original, manuscrito.

182 Ata nº 290 24.06.1949.......................................................................................208
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas. Original, manuscrito.

183 Ata nº 291 24.06.1949.......................................................................................209
Reuniu-se a Comissão encarregada a elaboração do projeto de Código de
Posturas. Original, manuscrito.

184 Ata nº 292 25.06.1949................................................................................209,210
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto do Código de
Posturas. Original, manuscrito.



185 Ata nº 293 27.06.1949.......................................................................................211
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto do Código de
Posturas. Original, manuscrito.

186 Ata nº 294 27.06.1949.......................................................................................211
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

187 Ata nº 295 27.06.1949................................................................................211,212
Ata nº 295
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

188 Ata nº 296 28.06.1949.......................................................................................212
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

189 Ata nº 297 28.06.1949................................................................................212,213
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

190 Ata nº 298 28.06.1949................................................................................213,214
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto do Código de
Posturas do município de Taquari. Original, manuscrito.

191 Ata nº 299 30.06.1949.......................................................................................214
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

192 Ata nº 300 30.06.1949................................................................................214,215
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.
 
193 Ata nº 301 01.06.1949.......................................................................................215
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

194 Ata nº 302 01.07.1949.......................................................................................215
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

195 Ata nº 303 01.07.1949.......................................................................................216
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

196 Ata nº 304 02.07.1949.......................................................................................216
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

197 Ata nº 305 03.07.1949 Extraordinária........................................................216,217
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

198 Ata nº 306 04.07.1949 Solene.............................................................217,218,219,
220
Sessão solene em virtude do centenário de Taquari. Leitura de Telegrama
da  Assembléia  Legislativa,  apresentando  as  congratulações  dessa  à
Câmara,  pela  passagem  do  primeiro  centenário  de  Taquari.  O  sr.
Presidente  declara  ter  a  honra  de  convidar  o  sr.  representante  da
Assembléia Legislativa para presidir  a sessão; oração, do orador oficial,
vereador  Alvaro  Haubert;  Faz  uso  da  palavra   sr.  Francisco  Pereira
Rodrigues,  representante  da  Assembléia  Legislativa;  O  senhor
representante passa a presidência ao Vereador Josino Feliciano da Silva,



que  deu  por  encerrada  a  sessão,  convidando todos  a  assinar  a  ata.
Original, manuscrito.

199 Ata nº 307 05.07.1949................................................................................220,221
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

200 Ata nº 308 05.07.1949.......................................................................................221
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

201 Ata nº 309 05.07.1949.......................................................................................221
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Projeto de Código
de Posturas.  Original, manuscrito.

202 Ata nº 310 06.07.1949.......................................................................................222
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

203 Ata nº 311 06.07.1949.......................................................................................222
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

204 Ata nº 312 06.07.1949................................................................................222,223
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas, que continuou seus estudos. Original, manuscrito.

205 Ata nº 313 07.07.1949.......................................................................................223
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

206 Ata nº 314 07.07.1949.......................................................................................223
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

207 Ata nº 315 07.07.1949.......................................................................................224
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

208 Ata nº 316 08.07.1949.......................................................................................224
Reuniu-se a Comissão de elaboração do Projeto de Código de Posturas.
Original, manuscrito.

209 Ata nº 317 08.07.1949.......................................................................................225
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

210 Ata nº 318 08.07.1949.......................................................................................225
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Código de Posturas.
Original, manuscrito.

211 Ata nº 319 09.07.1949................................................................................225,226
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas. Original, manuscrito.

212 Ata nº 320 09.07.1949................................................................................226,227
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Projeto de Código
de Posturas.  Entra em apreciação o parecer  sobre a parte  “superfícies
Mínimas”  (Arts.  106  e  107)  do  Ante  Projeto  de  Código  de  Posturas
elaborado pelo D.P.M, designado vereador, para emitir  parecer  sobre a



parte “Das Condições Particulares de cada dependência”  (arts.  109 e e
117), do Ante projeto mencionado. Original, manuscrito.

213 Ata nº 321 11.07.1949................................................................................227,228
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Projeto de Código
de Posturas, entrando em plenário o parecer sobre a parte “Das Condições
Particulares de cada dependência”  (arts.  109 e e 117),  do Ante projeto
base). Original, manuscrito.

214 Ata nº 322 11.07.1949.......................................................................................228
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Projeto de Código
de Posturas. Entra em discussão  o parecer do vereador Rubens Felipe
Souza sobre o ponto “Das Condições Particulares de cada dependência”
(arts. 109 e e 117, do Ante projeto base). Original, manuscrito.

215 Ata nº 323 11.07.1949................................................................................228,229
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Projeto de Código de
Posturas; designado vereador para a parte “Empachamento” (arts. 118 a
126, do Ante projeto base). Original, manuscrito.

216 Ata nº 324 12.07.1949.......................................................................................229
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

217 Ata nº 325 12.07.1949................................................................................229,230
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

218 Ata nº 326 12.07.1949.......................................................................................230
Reuniu-se a Comissão encarregada de elaborar o Projeto do Código de
Posturas; apresentado parecer sobre a parte “Empachamento” (arts. 118 a
126),  do  Ante  Projeto  de  Código  de  Posturas,  elaborado  pelo  D.P.M.
Original, manuscrito.

219 Ata nº 327 13.07.1949................................................................................230,231
Não havendo sessão por falta de número legal de representantes. Ofício do
Inspetor Regional de Estatísticas Municipal enviando publicações, ofício nº
198/49  da  Câmara  de  Passo  Fundo  apresentando  congratulações  à
Câmara pela passagem da data magna do Município de Taquari. Original,
manuscrito.

220 Ata nº 328 13.07.1949................................................................................231,232
Não realizando-se sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito. 

221 Ata nº 329 13.07.1949.......................................................................................232
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Projeto do Código
de Posturas;  aprovado parecer apresentado na última sessão.  Original,
manuscrito.

222 Ata nº 330 14.07.1949.......................................................................................233
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.
    
223 Ata nº 331 14.07.1949.......................................................................................233
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.



224 Ata nº 332 14.07.1949................................................................................233,234
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas;   designado  vereador  para  dar  parecer  na  parte  “Detalhes
Construtivos”  (art.  127  a  129)  do  ante-projeto  elaborado  pelo  D.  P.M.
Original, manuscrito.

225 Ata nº 333 15.07.1949.......................................................................................234
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas; apresentado parecer sobre a parte “Detalhes Construtivos (arts.
127 a 125) do ante projeto elaporado pela D. P. M. Original, manuscrito.

226 Ata nº 334 15.07.1949.......................................................................................235
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas,  Discutido  parecer  apresentado  na  sessão  anterior.  Original,
manuscrito.

227 Ata nº 335 15.07.1949................................................................................235,236
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas; apresentado parecer sobre a parte “Detalhes Construtivos” (arts.
130 a 141) do ante-projeto base. Original, manuscrito.

228 Ata nº 336 16.07.1949................................................................................236,237
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas;  entra  em estudos  o  parecer  apresentado  na  última  sessão,
designou vereador para emitir parecer na parte “detalhes Construtivos (arts
142 a  145) do  ante-projeto  de  Codigo  de  Posturas  do elaborado  pelo
D.P.M. Original, manuscrito.

229 Ata nº 337 16.07.1949.......................................................................................237
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas; apresentado parecer sobre a parte “Detalhes Construtivos (arts.
142 a 145) do ante projeto do Código de Posturas elaborado pelo D.P.M.
Original, manuscrito.

230 Ata nº 338 16.07.1949.......................................................................................238
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas;  discutido  parecer  apresentado  na  última  sessão,  designado
vereador  para  emitir  parecer  na  parte  “Escoamento  das  Águas  dos
Terrenos dotados  de  construção”  (arts  146  a  153)  do  ante-projeto  de
Código de Posturas  elaborado pelo D.P.M. Original, manuscrito.

231 Ata nº 339 18.07.1949................................................................................238,239
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas;  apresentado parecer referente a parte “Escoamento das águas
de terrenos dotados de construção (arts.  146 e 153) do ante projeto do
Código de Posturas elaborado pelo D.P.M. Original, manuscrito.

232 Ata nº 340 18.07.1949................................................................................239,240
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Código de Posturas,
discutido parecer apresentado na última sessão, designado vereador para
dar parecer sobre a parte “Das construções para fins especiais” (arts 154 a
163)  do  ante-projeto  de  Código  de  Posturas   elaborado  pelo  D.P.M.



Original, manuscrito.

233 Ata nº 341 18.07.1949................................................................................240,241
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas. Original, manuscrito.

234 Ata nº 342 19.07.1949.......................................................................................241
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

235 Ata nº 343 19.07.1949.......................................................................................241
Sem efeito. Original, manuscrito.

236 Ata nº 344 19.07.1949.......................................................................................242
Sem efeito. Original, manuscrito.

237 Ata nº 343 19.07.1949.........................................................................242,243,244
Telegrama da Câmara de São Leopoldo, ofício nº 49/30 da Câmara de
Itaqui, ofício nº 49/949 da Câmara de Itaqui, ofício nº 27/949 do sr. Prefeito
Municipal, ofício nº 25/949; Ofício nº 26/949 do sr. Prefeito encaminhando
projeto de lei que isenta a receita sob o código 6.20.0 da taxa de 3% de
Assistência  e  Segurança  Social,  Boletim  da  Receita  e  Despesa  da
Municipalidade, referente ao mês de maio de 1949; projeto de lei de autoria
do vereador Rubens F. Souza e requerimento; Pede a palavra o vereador
Rubens F. Souza, para protestar contra o menosprezo com que o Executivo
e [varias] autoridades vem considerando a Câmara. Original, manuscrito.

238 Ata nº 344 19.07.1949................................................................................244,245
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Projeto de Código
de Posturas;  apresentado parecer sobre a parte “Ds Construções para fins
especiais” (arts. 154 a 163) do ante-projeto base, elaborado pelo D.P.M.
Original, manuscrito.

239 Ata nº 345 20.07.1949................................................................................245,246
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

240 Ata nº 346 22.07.1949................................................................................246,247
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Projeto do Código
de  Posturas;  apresentados  pareceres  relativos,  às  partes  “Dos
[Vestuários]”  e “Das Condições gerais das Construções partes 70 e 71;
“Estética do Edifício (arts. 72 a 83); e “Das construções para fins especiais
(arts.  154  a  163)  do  ante-projeto  elaborado  pela  D.P.M.;  designados
vereadores  para  emitirem  parecer   nas  partes:  “Das  construções  de
madeira (arts. 164 a 170), “Das demolições” (arts. 171 a 173), “Muros e
cercas” e “Dos Cordões e Calçadas”. Original, manuscrito.

241 Ata nº 347 22.07.1949.......................................................................................247
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

242 Ata nº 348 22.07.1949................................................................................247,248
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto do Código de
Posturas;  discutidos  pareceres  apresentados  na  última  sessão;
apresentado parecer referente a parte “Das demolições (arts. 171 a 173)



do ante-projeto base; apresentado parecer sobre a parte “Das Construções
de madeira” (arts. 164 a 170) do ante-projeto base. Original, manuscrito.

243 Ata nº 349 20.07.1949.........................................................................248,249,250
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Projeto de Código
de Posturas.  São submetidos a discussão os pareceres apresentados na
sessão  anterior;   apresentado  parecer  sobre  as  partes  “Dos  muros  e
cercas”  e  “Dos  Cordões e calçadas”  (arts.  174 a  184)  do ante  projeto
elaborado pelo D.P.M., Foram designados, vereadores para emitir parecer
sobre as partes “Do funcionamento de circos” e “Das casas comerciais”
(arts. 185 a 199) do ante projeto do D.P.M., sobre as partes “Do comércio
clandestino” e “Dos estabelecimentos industriais” (arts. 200 a 202), “Das
profissões” e “Das feiras” (arts. 203 a 21[9]) do referido ante projeto base.
Original, manuscrito.

244 Ata nº 350 21.07.1949................................................................................250,251
Oficio  do Reitor  do  Colégio  Seráfico  “São Francisco”;  telegrama do sr.
Oscar Fontoura; ofício do Frei Isodro Botega;  requerimento do Vereador
Walter Augusto Schilling; Telegrama da Câmara de São Leopoldo; ofícios
n°s  49/30 e  49/949  da  Câmara  de  Itaqui,  ofício  27/49  do  sr.  Prefeito
Municipal com projeto de lei que isenta a receita  o código 6.20.0 da taxa
de 3% de Assistência e Segurança Social; Boletim da Receita e Despesa
referente ao mês de Maio de 1949; projeto de lei do Vereador Rubens F.
Souza. Original, manuscrito.

245 Ata nº 351 21.07.1949.......................................................................................252
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

246 Ata nº 352 21.07.1949................................................................................252,253
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Código de Posturas;
apresentado parecer referente a parte “Das construções” (arts. 51 a 54) do
ante-projeto  elaborado pelo D.P.M.;  discutido os pareceres relativos, às
partes “Do funcionamento  de circos”  de “Das casas Comerciais”  e  “Do
comércio  clandestino”  e  “Dos  estabelecimentos  industriais;  discutido
parecer apresentado na última sessão; oferecida uma emenda relativa ao
artigo 182, contrariando o parecer; para Ordem do Dia da próxima sessão:
discussão dos pareceres e emendas apresentados nesta sessão. Original,
manuscrito.

247 Ata nº 353 21.07.1949.......................................................................................254
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Código de Posturas,
apresentado parecer  relativo às partes “Das profissões”  e “[Das feiras]”
(arts.  213  a  [219])  do  ante-projeto  elaborado  pelo  D.P.M..  Original,
manuscrito.

248 Ata nº 354 22.07.1949................................................................................254,255
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Código de Posturas;
discutido parecer apresentado em sessão anterior; discutida a emenda ao
parecer  relativo  à  parte  “Dos  [calçamentos]  e  passeios”.  Original,
manuscrito.



249 Ata nº 355 22.07.1949.......................................................................................255
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas; apresentado parecer relativo a parte “Da extinção de [formigas]
(arts.  411  a  415)  do  ante-projeto  elaborado  pelo  D.P.M. Original,
manuscrito.

250 Ata nº 356 22.07.1949.......................................................................................256
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Código de Posturas;
apresentado parecer referente a parte “Das rinhas de galo” (arts. 416 a
423) do ante-projeto elaborado pelo D.P.M. Original, manuscrito.

251 Ata nº 357 23.07.1949................................................................................256,257
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas;  discutido  parecer  apresentado  na  sessão  anterior.  Original,
manuscrito.

252 Ata nº 358 23.07.1949.......................................................................................257
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código
de  Posturas;  apresentado  parecer  relativo  à  parte  “Da  concorrência
publica” (arts. 424 a 441) do ante-projeto base. Original, manuscrito.

253 Ata nº 359 23.07.1949.................................................................................257,258
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas;  discutido  o  parecer  apresentado  na  última  sessão.  Original,
manuscrito.

254 Ata nº 360 25.07.1949.......................................................................................258
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaborada do projeto de Código de
Posturas;  apresentado  parecer  referente  a  parte  “Disposições  diversas”
(arts. 442 a 453) do ante-projeto base. Original, manuscrito.

255 Ata nº 361 25.07.1949................................................................................258,259
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Código de Posturas;
discutido parecer apresentado na sessão anterior. Original, manuscrito.

256 Ata nº 362 25.07.1949.......................................................................................259
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Código de Posturas;
apresentado parecer relativo a parte “Disposições Gerais” (arts. 454 a 465)
do ante-projeto base. Original, manuscrito.

257 Ata nº 363 26.07.1949................................................................................259,260
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

258 Ata nº 364 26.07.1949.......................................................................................260
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

259 Ata nº 365 26.07.1949................................................................................260,261
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Código de Posturas;
apresentado parecer relativo às partes “Dos pesos e medidas” (arts. 220 a
226) e “Dos cães” (arts. 240 a 246), “Da proteção aos animais” (arts 247 a
249), do projeto de Código de Posturas elaborados pelo D.P.M.; discutido o
parecer  do vereador Rubens F.  Souza apresentado na sessão anterior.



Original, manuscrito.

260 Ata nº 366 27.07.1949.......................................................................................261
Sem efeito. Original, manuscrito.

261 Ata nº 367 27.07.1949.......................................................................................261
Sem efeito. Original, manuscrito.

262 Ata nº 366 27.07.1949...............................................................................262,,263
Fonograma do sr.  Oscar Fontoura, requerimento do Vereador Walter  A.
Schilling, ofício  do Reitor  do Colégio  Seráfico,  ofício  do Vigário  local e
oficio  do  D.P.M.;  ordem  do  Dia  da  próxima  sessão:  Fonograma  do
Vereador Alvaro Haubert, requerendo licença. Original, manuscrito.

263 Ata nº 367 27.07.1949................................................................................263,264
Projeto de lei que destina [ilegível] em que foi realizada a exposição agro-
industrial,  à instalação do Mercado Livre nesta cidade; Requerimento de
Vereador pedindo 30 dias de licença à Casa. Original, manuscrito.

264 Ata nº 368 27.07.1949................................................................................265,266
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código
de Postura;  discutidos os pareceres apresentados na última sessão da
Comissão, apresentado parecer relativo às partes “Dos pesos e medidas”
“Dos cães”, “Dos explosivos inflamáveis  e corrosivos”, “Do comércio de
gasolina e óleos”, “Postos de serviços” e “Dos animais”, do ante projeto
elaborado pelo D.P.M.; apresentado pareceres sobre as partes “garagens”,
“Bombas”,  “Da  venda  de  inflamáveis  no  comércio”,  “Importadores”,
“Disposições  Gerais”,  “Das  pedreiras”  e  “Da  limpeza pública”.  Original,
manuscrito.

265 Ata nº 369 28.07.1949................................................................................266,267
Projeto de lei  que destina o pavilhão em que foi  realizada a exposição
agro-industrial à instalação do Mercado Livre nesta cidade; prorrogado por
mais quinze (15) dias o atual período legislativo, para promulgar o Código
de Posturas  e  proceder  a  tomada de contas  da  Prefeitura,  relativa  ao
exercício de 1948. Original, manuscrito.

266 Ata nº 370 28.07.1949.......................................................................................267
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

267 Ata nº 371 28.07.1949.......................................................................................268
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Código de Posturas,
com  a  Discutidos  os  pareceres  apresentados  na  última  sessão;
apresentado parecer relativo a parte “Das corridas de cavalos” (arts. 371 a
410)  do  ante  projeto  de  Código  de  Posturas  elaborado,  pelo  D.P.M..
Original, manuscrito.

268 Ata nº 372 28.07.1949................................................................................268,269
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas, discutido parecer sobre a parte “Das corridas de cavalos” (arts.
371 a 410) do ante projeto do D.P.M.. Original, manuscrito.



269 Ata nº 373 29.07.1949.......................................................................................269
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

270 Ata nº 374 29.07.1949................................................................................269,270
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

271 Ata nº 375 29.07.1949.......................................................................................270
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas;   apresentado  parecer  referente  a  parte  “Das  indústrias
insalubres”  (arts.  336  a  343  do  ante  projeto  de  Código  de  Posturas
elaborado pelo D.P.M. Original, manuscrito.

272 Ata nº 376 30.07.1949.......................................................................................271
Ata n° 376
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas;  discutido  parecer  apresentado  na  sessão  anterior.  Original,
manuscrito.

273 Ata nº 377 30.07.1949................................................................................271,271
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas; apresentado parecer referente à parte “Dos cemitérios” (arts. 344
a 351) do ante-projeto elaborado pelo D.P.M.. Original, manuscrito.

274 Ata nº 378 30.07.1949.......................................................................................272
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Código de Posturas,
discutido parecer apresentado na sessão anterior. Original, amnuscrito.

275 Ata nº 379 01.08.1949.......................................................................................273
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas,; apresentado parecer referente partes do projeto de Código de
Posturas elaborado pelo D.P.M. Original, amnsucrito.

276 Ata nº 380 01.08.1949................................................................................273,274
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas; discutido o parecer de vereador apresentado na sessão anterior.
Original, manuscrito.

277 Ata nº 381 01.08.1949................................................................................274,275
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto de Código de
Posturas; discutido o parecer de vereador apresentado na sessão anterior.
Original, manuscrito.

278 Ata nº 382 02.08.1949.......................................................................................275
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

279 Ata nº 383 02.07.1949.........................................................................275,276,277,
278
Telegrama da Câmara de Estrela, ofício nº 5 da Câmara de Ijuí, ofício nº 20
da  Câmara  de  Porto  Alegre,  ofício  nº  29  da  Prefeitura  Municipal,
requerimentos do sr. Edemar Franck Garcia e do sr. Florêncio José Serpa;
Pelo  Presidente,  foi  lançado  protesto  contra  declaração  do  vereador,
Rubens F. Souza. O vereador Rubens F. Souza requer fiquem consignado



em ata a explicação pessoal.  È solicitadao que se  vereador Francisco
Braulino de Souza, com licença do Presidente, pede à Casa que aborde
novamente referente ao funcionamento de luz e força a cidade. Original,
manuscrito.

280 Ata nº 384 02.07.1949................................................................................278,279
Reuniu-se a  Comissão  encarregada  da elaboração  do  Ante projeto  de
Código de Posturas. Original, manuscrito. 

281 Ata nº 385 02.07.1949................................................................................279,280
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

282 Ata nº 386 03.07.1949................................................................................280,281
A  bancada  pessedista  requer  à  Casa  seja  enviado,  ao  Dr.  Adroaldo
Mesquita da Costa um telegrama externando um voto de profundo pesar
pelo  falecimento  de  seu  filho;  requerimento  no  sentido  de  que  seja
suspensa  a  sessão,  em  pelo  falecimento  do  aludido  jovem.  Original,
manuscrito.

283 Ata nº 387 03.07.1949................................................................................281,282
Por indicação a Câmara decreta luto municipal pelo período de três dias;
Original, manuscrito.

284 Ata nº 388 05.08.1949.......................................................................................282
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

285 Ata nº 389 05.08.1949.......................................................................................283
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

286 Ata nº 390 05.08.1949................................................................................283,284
Reunio-se a Comissão encarregada da elaboração do Projeto de Código
de posturas,   escolhido o  relator  dos trabalhos  da Comissão.  Original,
manuscrito.

287 Ata nº 391 06.08.1949.......................................................................................284
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

288 Ata nº 392 06.08.1949.......................................................................................284
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

289 Ata nº 393 06.08.1949................................................................................284,285
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

290 Ata nº 394 08.08.1949.......................................................................................285
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

291 Ata nº 395 08.08.1949.......................................................................................285
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

292 Ata nº 396 08.08.1949................................................................................285,286
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.



293 Ata nº 397 09.08.1949.......................................................................................286
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

294 Ata nº 398 09.08.1949 Solene..............................................................286,287,288
Mensagem  do  sr.  Prefeito  Municipal  à  Câmara;  requerimento  dos
vereadores Rubens F. Souza e Walter A.Schilling; ofício de Dº Lígio M.
Azambuja; Telegrama da Câmara de Estrela, ofício nº 5 da Câmara de Ijuí,
ofício nº 20 da Câmara de Porto Alegre, requerimento dos srs. Edemar
Franck  Garcia  e  Florêncio  José  Serpa,  respectivamente.  Original,
manuscrito.

295 Ata nº 399 09.08.1949.......................................................................................288
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

296 Ata nº 400 10.08.1949.........................................................................288,289,290,
291
Ofício  do   Frei  Isidro  Botega;  discussão da   Mensagem  do  Prefeito,
requerimento dos vereadores Rubens F. Souza e Walter Augusto Schilling,
ofício de Dª Lígia M. Azambuja, Telegrama da Câmara de Estrela, ofício nº
20, oficio nº 5 da Câmara de Ijuí, oficio nº 20 da Câmara de Porto Alegre,
requerimentos  dos srs.  Edemar Franck Garcia  e  Florencio  José Serpa;
projeto  de lei  que dispõe sobre o pagamento de ajudas de custos aos
Vereadores; o ofício do Frei Iridro Botega, e a Mensagem do Prefeito, para
a  Ordem do  Dia  da  próxima  sessão;  fez  uso  da  palavra  o  Vereador
Waldomiro Mércio Pereira. Original, manuscrito.

297 Ata nº 401 10.08.1949..........................................................................291,292,293
Indicação da Câmara de Venâncio Aires, projetos de lei  do sr. Prefeito,
abre crédito especial de Cr$ 46.124,80 e reduz dotações orçamentárias,
outro  que  autoriza  a  venda,  em  concorrência  pública,  de  terreno
pertencente  ao  patrimônio  municipal  e  outro  que  abre  um  crédito
suplementar de Cr$ 25.415,00 e reduz dotações orçamentárias; Projeto de
lei dos vereadores Rubens F. Souza e Walter Augusto Schilling, ofício do
Frei Isidro Botega a discussão da Mensagem do sr. Prefeito Municipal; o
vereador Rubens F. Souza faz uso da palavra. Original, manuscrito.

298 Ata nº 402 10.08.1949.......................................................................................294
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

299 Ata nº 403 11.08.1949.......................................................................................294
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

300 Ata nº 404 11.08.1949.......................................................................................295
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

301 Ata nº 405 11.08.1949.......................................................................................295
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

302 Ata nº 406 12.08.1949................................................................................295,296
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.



303 Ata nº 407 12.08.1949.......................................................................................296
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

304 Ata nº 408 12.08.1949.......................................................................................296
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

305 Ata nº 409 13.08.1949.......................................................................................297
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

306 Ata nº 410 16.08.1949.......................................................................................297
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

307 Ata nº 411 16.08.1949.........................................................................297,298,299,
300
Telegrama do Dr. Adroaldo Mesquita da Costa; ofício circular a Câmara de
Estrela; Projeto de lei apresentado por vereadores; indicação da Câmara
de Venâncio Aires; continuação da discussão da mensagem do Prefeito;
três projetos de lei do sr. Prefeito. Original, manuscrito.

308 Ata nº 412 16.08.1949.........................................................................300,301,302
Ofício circular da Câmara de Estrela; telegrama do Dr. Adroaldo Mesquita
da Costa;   nomeação  da Comissão para proceder a tomada de contas do
Prefeito;  designados  vereadores  para  representarem  a  Câmara  no
Congresso Regional das Câmaras Municipais, a realizar-se na cidade de
Estrela;  requerimento no sentido de que sejam criados, aos vereadores
que  representarão  a  Câmara  no  Congresso  a  realizar-se  em  Estrela,
diárias. Original, manuscrito. 

309 Ata nº 413 17.08.1949................................................................................302,303
Requerimento do Vereador Rubens F. Souza; resolvido se responder ao
telegrama do Dr. Adroaldo Mesquita da Costa; requerimento do Vereador
Rubens F. Souza. Original, manuscrito.

310 Ata nº 414 17.08.1949................................................................................303,304
Faz  uso  da  palavra  o  Vereador  Rubens  F.  Souza;  requerimento  do
Vereador Francisco Braulino e Souza, para que seja dado, à uma das ruas
da cidade, o nome de Dr. Antônio  Porfírio de Menezes Costa;  Proposição
do Vereador Josino Feliciano da Silva, sobre o requerimento do vereador
Rubens F. Souza apresentado na última sessão. Original, manuscrito.

311 Ata nº 415 17.08.1949................................................................................305,306
Segunda discussão da proposição do Vereador Josino Feliciano da Silva;
requerimento  do  Vereador  Francisco  Braulino  de  Souza.  Original,
manuscrito.

312 Ata nº 416 18.08.1949................................................................................306,307
Ofício nº 32/549, do Sr. Prefeito; em terceira discussão aprovada a emenda
do   projeto  de  lei  sobre  os  vencimentos  dos  vereadores  em transito.
Continua os trabalhos da Comissão encarregada do Código de Posturas.
Original, manuscrito.



313 Ata nº 417 18.08.1949................................................................................307,308
Ofício nº 33/949, do sr. Prefeito, com balancetes da Prefeitura relativos a
maio  e  junho do corrente;  projeto  de lei  relativo  aos  vencimentos  dos
vereadores em transito, e  emenda de projeto. Original, manuscrito.

314 Ata nº 418 18.08.1949.......................................................................................308
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

315 Ata nº 419 21.08.1949.......................................................................................309
Reuniu-se a Comissão encarregada de elaboração ao projeto do Código de
Posturas; a Comissão continuou seus serviços de redação final do projeto
elaborado. Original, manuscrito.

316 Ata nº 420 19.08.1949................................................................................309,310
Reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Código de Posturas;
foram ultimados os trabalhos de redação  final do projeto do Código de
Posturas  e  unificado pelo  Relator  a  feitura  de seu relatório  e  parecer.
Original, manuscrito.

317 Ata nº 421 19.08.1949.......................................................................................310
Reuniu-se Comissão encarregada da decifração do código de Posturas;
continuaram os trabalhos do Relatório e Parecer. Original, manuscrito.

318 Ata nº 422 22.08.1949.......................................................................................311
Reuniu-se  a  Comissão  encarregada  da  elaboração  do  Projeto  de  de
Posturas,  terminado os serviços dos Relatores e parecer  da Comissão;
Ordem do Dia da próxima sessão : homologação da Comissão ao Trabalho
do Relator. Original, manuscrito.

319 Ata nº 423 06.09.1949................................................................................311,312
Não  houve  sessão  por  falta  de  numero  legal.  Consta  nota  de
esclarecimento. Original, manuscrito

320 Ata nº 424 06.09.1949.......................................................................................313
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

321 Ata nº 425 08.09.1949.......................................................................................313
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

322 Ata nº 426 08.09.1949................................................................................313,314
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

323 Ata nº 427 13.09.1949.......................................................................................314
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

324 Ata nº 428 13.09.1949................................................................................314,315
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

325 Ata nº 429 13.09.1949 Extraordinária................................................................315
Não havou sessão virtude de se encontrar fechada a sala das sessões da
Câmara Municipal. Original, manuscrito.



326 Ata nº 430 14.09.1949................................................................................315,316
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

327 Ata nº 431 14.09.1949.......................................................................................316
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

328 Ata nº 432 14.09.1949 Extraordinária.........................................................316,317
Sem efeito. Original, manuscrito.

329 Ata nº 432 14.09.1949 extraordinária.................................................................317
A  sala  de  sessões  foi  encontrada  fechada  não  realizando-se  sessão.
Original, manuscrito.

330 Ata nº 433 15.09.1949.......................................................................................318
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

331 Ata nº 434 15.09.1949.......................................................................................318
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

332 Ata nº 435 21.09.1949................................................................................318,319
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

333 Ata nº 436 21.09.1949.......................................................................................319
Não houve sessão. Original, manuscrito

334 Ata nº 437 22.09.1949................................................................................319,320
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

335 Ata nº 438 22.09.1949.......................................................................................321
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

336 Ata nº 439 22.09.1949.......................................................................................321
A sala de sessões,  foi encontrada fechada. Original, manuscrito.
 
337 Ata nº 440 04.10.1949.......................................................................................321
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

338 Ata nº 441 04.10.1949.......................................................................................322
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

339 Ata nº 442 04.10.1949.......................................................................................322
A sala de sessões foi encontrada fechada. Original, manuscrito.

340 Ata nº 443 05.10.1949.......................................................................................323
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

341 Ata nº 444 05.10.1949.......................................................................................323
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

342 Ata nº 445 05.10.1949.......................................................................................324
A sala de sessões foi encontrada fechada. Original, manuscrito.



343 Ata nº 446 06.10.1949.......................................................................................325
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

344 Ata nº 447 06.10.1949.......................................................................................325
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

345 Ata nº 448 06.10.1949.......................................................................................325
A  sala  de  sessões  foi  encontrada  fechada  não  se  realizando  sessão.
Original, manuscrito.

346 Ata nº 449 11.10.1949.......................................................................................326
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

347 Ata nº 450 24.10.1949 extraordinária...................................................326,327,328
Ofício nº 46/49 do vereador Domingos Spolidario, ofício nº 35/949 do sr.
Prefeito, ofício nº 32/949, também do sr. Prefeito com cópia da lei nº 65 de
22-7-49 e ofício  nº 41/949, do sr.  Prefeito  com projeto  de lei  que abre
crédito  especial  e  aponta  como recurso,  a  arrecadação  a  maior  este
expediente fica como Ordem do Dia da próxima sessão; requerimento do
sr.  Luiz Gonzaga de Araújo;  requerimento do sr.  Florêncio  José Serpa;
projeto de lei orçamentária para ano de 1950; ofício da Câmara de Santa
Maria, ofício da Câmara de Porto Alegre, circular da Câmara de Santiago e
circular da “União  dos Funcionários Municipais  do Rio  Grande do Sul”,
pedido de vista. Original, manuscrito.

348 Ata nº 451 25.10.1949.........................................................................328,329,330,
331
Projeto  de lei  do sr.  Prefeito;  arquivados os ofícios nºs 32 e 35 do sr.
Prefeito; requerimento requerendo auxílio financeiro para o Congresso das
Câmaras Municipais  do  Estado;  balancetes  da  Receita  e  despesa  das
mesas de junho e julho;   projeto  que majora as tarifas de luz e fôrça;
requerimento  do  sr.  Helmuth  Becker  ficou  aguardando  lei  que
regulamentará a venda dos terrenos municipais; projeto de lei que abre um
crédito  especial  de  Cr$  29.265,90;  ofício  do  Frei  Isidro  Botega,  que
estabeleceu os dias santos municipais; requerimento sobre a Secretaria da
Câmara,  pedindo  vistas  sobre  o  mesmo;  ordem do  dia  para  próxima
sessão:  projeto  de  lei  orçamentária  para  1950;  Boletim  da  Receita  e
Despesa do mês de setembro; demonstrativo da despesa extraordinária
dos meses de Maio e Junho: Balancetes referentes aos meses de maio e
junho de 1949;  projetos  de lei  alternando as leis  referentes  a Taxa de
Rodágio  e  Abono  Familiar,  criando  o  cargo  de  professora  municipal,
extinguindo  cargos,  criando  nova  incidência  nas  leis  que  regulam  a
cobrança do imposto de Licença,  majorando vencimentos, criando nova
tabela para vila de Bom Retiro do Sul, e dispensa do ponto de pagamento
da  energia  elétrica  ao  Seminário  Seráfico  São  Francisco;  devolvida  a
indicação referente à ponte na Remessa. Original, manuscrita.

349 Ata nº 452 25.10.1949.........................................................................331,332,333,
334
Requerimento do vereador do P.S.D sobre o requerimento de Cr$ 4.000,00
ao Hospital São João, da vila de Paverama; lei sobre “Impostos de licença,
matança  de  gado  vacum,  suino  e  lanigero;  projetos  que  concede  ao



Colégio Serafico São Francisco, dispensa de 40% sobre a taxa de luz,
projeto que altera a lei nº 42 de 28-12-48 que cria a Taxa de Rodágio sobre
lançamentos e arrecadação; Extingue o cargo de motorista Padrão sete (7)
e  encarregado  geral  de  obras  e  viação  Padrão  9,  cria  6  cargos  de
professores  municipais;  requerimento  pedindo  irrevogável  demissão  de
cargo de segundo secretário;  pedido visto ao projeto de lei,  que majora
vencimentos de funcionários municipais; outro que altera a lei nº 36 de 15-
12-948; foi pedido visto ao projeto de lei que cria nova tabela dos terrenos
de  Bom  Retiro  do  Sul;  requerimento,  no  qual  pedem a  cassação  do
mandato,  do vereador suplente Fredolino Schneider;  ordem do dia para
próxima  sessão:  Balancete  geral  do  mês  de  julho  apresentado  pelo
Executivo  com  comprovantes;  ofício  da  Câmara  de  Pelotas  com
solicitação;  oficio  do  Presidente  da  Câmara  de  Porto  Alegre  com
comunicação;  ofício  da  Câmara  de  Lajeado   com  convite.  Original,
manuscrito.

350 Ata nº 453 30.11.1949.......................................................................................334
Não formando número legal, os vereadores presentes examinaram o longo
expediente que se achava em mesa. Original, manuscrito.

351 Ata nº 454 03.11.1949.......................................................................................335
Não  havendo  numero  legal,  os  vereadores  continuaram  o  exame  do
expediente. Original, manuscrito.

352 Ata nº 455 08.11.1949..........................................................................335,336,337
Balancete do mês de julho apresentado pelo Executivo; oficio com parecer,
da Câmara de Vereadores de Lajeado; ofício da Câmara de Pelotas, sob
nº  579 de  30 de setembro,  que trata  de aumento  de vencimentos  ao
funcionalismo  público  do  Estado;  Continuou  em discussão  o  oficio  da
Comissão do Congresso das Câmaras Municipais; continuou em discussão
o projeto  de orçamento;  ordem do dia  da presente reunião:  Projeto  do
Código de Posturas com todas as emendas apresentadas e parecer da
Comissão de elaboração; balancete do mês de Agosto apresentado pelo
Executivo com comprovantes; balancete do mês junho apresentado pelo
Executivo,  com  comprovantes,  boletim  do  mês  de  Setembro  também
apresentado pelo Executivo. Original, manuscrito.

353 Ata nº 456 08.11.1949..........................................................................337,338,339
Discutido o expediente constante da ordem do dia da ata anterior, que foi
toda  aprovada, com  exceção  do  Código  de  posturas  e  do  projeto  de
orçamento para mil novecentos e cinqüenta; ordem do dia para próxima
sessão:  folheto  acompanhado da circular  nº 435 de 3 de Novembro de
1949 da Inspetoria de Estatística Regional municipal; circular do D.P.M nº
124m, de 1949; circular da Câmara Municipal de Ijuí;  circular nº 1 de 29 de
setembro  de  1949,  da  Câmara  Municipal  de  Montenegro;  ofício  dos
estudantes da Comissão da Faculdade de Direito de Porto Alegre que vai a
Europa  em  sentido  cultural,  e  pediu  uma  contribuição  a  critério  desta
Câmara;   indicação  apresentada  a  Câmara  da  cidade  de  Caxias;
requerimento da direção do Hospital de Caridade desta cidade; ofício do
Centro acadêmico (São Tomaz de Aquino) pedindo um auxílio monetário
ao município para uma viagem cultural a Europa; oficio da Madre Maria
Bertile, dirigido ao Executivo; oficio assinado pela irmã Vicencia Diretora do



Amparo São José desta cidade dirigido ao Executivo. Original, manuscrito.

354 Ata nº 457 09.11.1949.........................................................................339,340,341
Circular  da  Inspetoria  Regional  de  Estatística  Municipal  com  folheto
contendo a  lei  federal  nº  651,  de 13  de março de 1949,  que trata  da
Recenseamento  Federal  do  país;  comissão  de  alunos  do  Centro
Acadêmico “São Tomáz de Aquino” em seu pedido de 30 de agosto de
1949;  requerimento  dirigido  ao  Sr.  Prefeito  pela  Rva  Madre  Bertile  do
Hospital  São  José;  Requerimento  da  Irmãn  Vicencia;  indicação  do
vereador Pedro Filho; oficio da Faculdade de Direito da Universidade do
Rio Grande do Sul; indicação apresentada à Câmara de Montenegro pelo
vereador  Helio  Alves de Oliveira  sobre leis  fazendarias;  circular  124 do
D.P.M a Câmara; ordem do dia: balancete do mês de Setembro com seus
comprovantes; Oficio circular da Câmara de Ijuy de 11 de outubro de 1949
acompanhado de sugestão; oficio da Câmara Municipal de Gravataí de 1º
de Outubro 1949; ofício do Sr. Clovis Azambuja, subprefeito do primeiro
distrito examinando sua posse no referido cargo; boletim do Departamento
Nacional de estradas de rodagem; oficio da Câmara Municipal de Flores da
Cunha,  acompanhado  de  uma  indicação;  Boletim  do  mês  de  Agosto
enviado pela prefeitura; oficio da Associação Comercial de Venâncio Aires;
Convite  da  Radio  Alto  Taquari  Limitada;  indicação  e  duas  sugestões
apresentadas do Congresso de Vereadores. Original, manuscrito.

355 Ata nº 458 09.11.1949................................................................................342,343
Balancete do mês de setembro; Oficio circular da Câmara de Ijuí; Oficio da
Câmara de Gravataí de 1º de Outubro de 1949; Oficio comunicando posse
no  cargo  de  subprefeito  do  1º  Distrito;  Boletim  do  Departamento  de
Estradas de rodagem; Indicação oriunda da Câmara Municipal de Flores da
Cunha;  Boletim  do  mês  de  Agosto  enviado  pela  prefeitura;  Oficio  da
Associação Comercial de Venâncio Aires,; Convite da Radio Alto Taquari;
Indicação  e  sugestão  do  senhor  vereador  Waldomiro  M.  Pereira  no
Congresso de vereadores da oitava zona; Ordem do Dia próxima sessão:
requerimento assinado por vereadores. Original, manuscrito.

356 Ata nº 459 16.11.1949.........................................................................343,344,345
Requerimento apresentado por vereadores foi pedido vista; ordem do dia
para  sessão da tarde: ofício do Presidente da Câmara de Porto Alegre
acompanhado de diversas indicações de outros municípios referente ao
Congresso Estadual de Vereadores; ofício da Sociedade de Fisiologia do
Rio  Grande  do  Sul,  acompanhado  de  algumas  prospecções;  ofício  do
Departamento Estadual de Estatística acompanhado boletim. Continuando
em discussão o projeto do Orçamento e em ultima analise o projeto de
Código de Posturas;  requerimento solicitando licença até o fim do ano;
requerimento   pedindo isenção  de 50% de dívida  para  com o  tesouro
municipal, ou ao menos das multas correspondentes. Original, manuscrito.

357 Ata nº 460 16.11.1949........................................................................345,346,347,
348
Ofício, do Presidente da Comissão Executiva do Congresso das Câmaras
Municipais,  em Porto  Alegre;  oficio  da Sociedade de Fisiologia  de Rio
Grande do  Sul  em Porto  Alegre;  oficio  do  Departamento  Estadual  de
Estatística acompanhado do boletim devolvido o requerimento dirigido a



Câmara,do qual  havia  sido  pedido  vista;  devolvido   projeto  de  lei  do
Executivo, que acompanhou o oficio de 10 de Agosto de 1949; devolvidos
projeto de lei do Executivo que trata da tabela para cobrança de imposto
sobre terrenos localizados na Vila de Bom Retiro do Sul, acompanhado de
um parecer  e documento referente aos trabalhos da terceira  sessão do
Congresso dos Vereadores Municipais com sede em Santa Maria; ordem
do dia para a sessão de amanhã: [Continuam] os projetos de Orçamento e
Código  de  Posturas;  requerimento  da  Sociedade Espírita  Joana  D'Arc.
Original, manuscrito.

358 Ata nº 461 17.11.1949................................................................................348,349
Continuam a  discussão ao projeto  de orçamento,  Código  de Posturas;
requerimento da S. Espírta J. D'Arc; ordem do Dia para sessão seguinte:
requerimento endereçado a Senhor Prefeito Municipal pedindo doação de
um terreno para edificações da  Igreja; proposto requerimento verbal que a
Câmara nomeasse uma comissão que se interesse pela coleta de dados
afim  de  se  elevar  a  Comarca  desta  cidade,  a  categoria  de  Segunda
instância. Original, manuscrito.

359 Ata nº 462 17.11.1949..........................................................................349,350,351
Requerimento, do Pároco de Bom Retiro do Sul, e do fabriqueiro da Igreja
no qual pedem a doação de um pequeno terreno situado naquela vila para
ser  edificado  em  proveito  da  Paróquia;  requerimento  verbal  sobre  a
elevação da categoria desta Comarca; ordem do dia para próxima sessão:
requerimento  verbal  que seja aprovada as sugestões  apresentadas em
discurso público com referencia a impostos pagos em outros municípios;
aprovação quanto ao um grupo de Engenheiros  pagos pelo Estado e que
prestem  serviços  aos  municípios  sempre  que  se  torne  necessário;
convocado suplente. Original, manuscrito.

360 Ata nº 463 22.11.1949..........................................................................351,352,353
Requerimento  verbal  do  vereador  Rubens  F.  Souza  constante  da  ata
anterior   referente  a  tópicos  de  um discurso  resolvido  indeferir  o  dito
requerimento;  ordem  do  dia  para  a  próxima  sessão;  continuam  em
discussão os  projetos  de  Código  de  Posturas,  e  Orçamento;  oficio  ao
presidente da Comissão Executiva do Congresso das Câmaras Municipais
do  Estado  acompanhado  de  Estatutos;   fotografia  de  Ruy  Barbosa
homenagem enviada a esta Câmara; “Diários da Assembléia Legislativa do
Estado;  fascículo  da  Câmara  Municipal  de  Três  Passos.  Original,
manuscrito.

361 Ata nº 464 22.11.1949..........................................................................353,354,355
Oficio  do Congresso Estadual de Vereadores,  o restante do expediente
constante da ordem do dia foi mandado arquivar; requerimento pedindo a
isenção de multas de seus impostos; requerimento que fica aguardando a
aprovação e Sanção da lei que vai reger as venda de terreno; Ordem do
dia para próxima sessão: requerimento assinado pelo senhor Ângelo Praia
datado de 19 do corrente mês; Boletim do mês de Outubro da Prefeitura
Municipal relativo a receita e despesa, acompanhado de seu oficio; oficio
do Sr. Prefeito que acompanha um requerimento em copia do Vigário desta
Paróquia;  projeto  de  lei  apresentado  pelo  Executivo  sobre  venda  de
terrenos  municipais;  requerimento  de  vereador  para  que seja  fornecida



uma relação pela Tesouraria da Prefeitura, de toda importância por ele
recebida do Tesouro Municipal; pedida vista do requerimento endereçado a
esta  Câmara pelo sr.  Ângelo  Praia;  deliberado proceder-se na primeira
sessão de amanhã a eleição de segundo secretário da Câmara. Original,
manuscrito.

362 Ata nº 465 22.11.1949................................................................................355,356
Não foram estudados, o Código de posturas e orçamento por faltar  de
dados do segundo, e o primeiro por não ter sido apresentado em plenário.
Original, manuscrito.

363 Ata nº 466 23.11.1949................................................................................356,357
Procedida a eleição para segundo secretário da Câmara; boletim do m de
outubro  apresentado  pelo  Executivo;  requerimento  apresentado  pelo
Vigário da Paróquia;  requerimento do vereador Rubens F. Souza; ordem
do dia para próxima sessão:  Continuaram em discussão os projetos de
orçamento e Posturas e ainda o projeto  e planta dos terrenos a serem
vendidos pela municipalidade. Original, manuscrito.

364 Ata nº 467 23.11.1949................................................................................358,359
Projeto de lei  que trata da venda dos terrenos municipais acompanhado
das  respectivas  plantas  do  quadro  de  metragem;  nomeação de  uma
comissão  de  dois  membros  para  representar  a  câmara  no  Congresso
Estadual de Vereadores; ordem do dia para próxima sessão: projeto de lei
que altera a lei nº 5 de 23 de fevereiro de 1948 que fixa os subsídios dos
vereadores;  projeto  de  lei  que  autoriza  o  senhor  Prefeito  Municipal  a
vender  independente  de  concorrência  publica,  o  material  resultante  da
demolição dos pavilhões onde se realizam os festejos comemorativos, do
primeiro  centenário  do  município;  diários  da  Assembléia  Legislativa  do
Estado. Original, manuscrito.

365 Ata nº 468 29.11.1949................................................................................359,360
Continua em discussão os projetos de orçamento e Código de Posturas;
oficio  da  Câmara  de  vereadores  de  Pelotas;  ofício  da  Câmara  de
vereadores de Lagoa Vermelha. Original, manuscrito.

366 Ata nº 469 29.11.1949.........................................................................360,361,362
Oficios nºs 162 e 708, respectivamente das Câmaras de Lagoa Vermelha e
Pelotas;  depois  de estudado o projeto  de Orçamento Municipal para o
exercício  de  1950,  suas  leis  complementares  e  documentos,  foi
apresentada uma sugestão; apresentada uma formula para a cobrança de
imposto sobre terrenos na Vila de Bom Retiro do Sul; com as retificações
foi o projeto do Orçamento e seus complementos aprovado pela Câmara.
Original, manuscrito.

367 Ata nº 470 13.12.1949................................................................................363,364
Foi  informado que escaparam do orçamento  pequenas emendas que a
maioria da Câmara havia deliberado incluir no projeto de orçamento para
1950; Majoração de vencimentos do Extranumerario, mensalista, Zelador
das ruas de Bom Retiro do Sul, padrão oito; Ajuda de custo do subprefeito
do primeiro distrito quando em viagem ao interior a serviço do município;
cobertura desta despesa a Câmara determina a redução de igual quantia



sob o  Código  8.02.3 –  tratamento  de animais  constante  do projeto  de
Orçamento referido, em cuja verba está incluída de Cr$ 2.400,00 anuais
para tratamento de animais a serviço da sub-prefeitura do primeiro distrito;
Ordem do dia para Sessão seguinte: requerimento assinado pelo senhor
Ângelo Praia  que estava com vistas ao vereador João Frederico  Feyh
Filho, que o devolveu no prazo legal, desacompanhado de parecer escrito,
porem acompanhado de uma carta  que  o  fez  chegar  a  esta  Câmara;
requerimento de Floriano Francisco da Costa; requerimento endereçado ao
Executivo; requerimento dirigido ao Prefeito Municipal; tese apresentada, a
Câmara Municipal de Cacequi. Original, manuscrito. 

368 Ata nº 471 13.12.1949................................................................................365,366
Requerimentos  assinados respectivamente  por  Jacob  Flach,  Floriando
Francisco  da  Costa  e  José  Junqueira  Calçada;  indicação  da  Câmara
Municipal de Cacequi; Ordem do dia para próxima sessão: Projeto de lei
sobre a abertura de crédito especial e reduz dotações orçamentárias de
Cr$ 5.000,00 e outras; projeto de lei que versa sobre 43.100,00 Cruzeiros;
projeto de lei que suplementa e reduz dotações orçamentárias diversas;
projeto regulamentando feriados religiosos neste município;  projeto de lei
criando a verba de Cr$ 3.000,00 destinados a despesa com a Comissão de
Vereadores que representam a Câmara no Congresso de Vereadores de
Porto Alegre; requerimento sobre ajuda de custo e gratificações a todos os
vereadores;  Continua em segunda discussão o requerimento de Ângelo
Praia. Original, manuscrito.

369 Ata nº 472 13.12.1949 Extraordinária..................................................366,367,368,
369
Requerimento do senhor Ângelo Praia; projeto de lei que cria  verba de Cr$
3.000,00  para  atender  as  despesa dos  vereadores  no  Congresso  de
vereadores de P. Alegre;  projeto de lei que versa sobre algumas dotações
e  reduções  na  importância  de  43.100,00  cruzeiros;  projeto  de  lei  do
Executivo  que  versa  sobre  dotações  e  reduções  orçamentária  na
importância  de  Cr$  45.094,60;  projeto  de  lei  sobre  ajuda  de  custo  e
gratificação  aos vereadores  e  ao  funcionário  destacado  pelo  Executivo
para servir  na secretaria  tendo achado a Câmara conveniente alterar  o
artigo 24 da lei orgânica que trata do assunto; abono familiar concedido
aos funcionários municipais serão pagos  aqueles cujos vencimentos não
excedessem o limite de Cr$ 2.500,00 ao mensais; requerido verbalmente
para que seja devolvido pelo vereador que pediu vistas ao projeto de lei de
10/08/949 na importância  de 25.415,00;  autorização  ao senhor  Prefeito
Municipal  a isentar de todas as multas regulamentares,  os contribuintes
que a ela estão sujeitos,  até o dia 31 de Dezembro corrente;  solicitado
fosse  retirado  o  projeto  de  lei  sobre pagamento  de  ajuda  de  custo  e
gratificação;  apresentado  parecer  escrito  sobre  o projeto  que foi  acima
mencionado. Original, manuscrito.

370 Ata nº 473 14.12.1949..........................................................................369,370,371
Requerimento do vereador Francisco Braulino de Souza; requerimento e
projeto apresentado pelo senhor vereador Walter A. Schilling; Ordem do
dia  para  a  sessão  da  tarde:  última discussão o  projeto  do  Código  de
Posturas. Original, manuscrito.



371 Ata nº 474 14.12.1949................................................................................371,372
Prossegui-se no estudo do Código de Posturas que ficou com estudo feito
até o artigo 101. Original, manuscrito.

372 Ata nº 475 20.12.1949................................................................................372,373
Declarado  não  haver  numero  legal  para  funcionar  a  Câmara,  porém
prosseguiram os vereadores presentes no estudo do Código de Posturas;
Ordem do dia para próxima sessão: pedido de vinte dias de licença; ofício
de Confederação Nacional do Comércio, fascículo da Segunda Conferência
Nacional  das  Classes  Produtoras;  ofício  da  Inspetoria  Regional  de
Estatística Municipal de Porto Alegre, que trata da divisão territorial urbana
e sub-urbana do município; cartão do programa dos festejos de Natal da
Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, em Porto Alegre;
cartões de felicitação de natal e ano novo das Câmaras de Porto Alegre,
Livramento e São Borja. Original, manuscrito.

373 Ata nº 476 20.12.1949.......................................................................................373
Não houve sessão por falta de número legal. Original, Manuscrito.

374 Ata nº 477 20.12.1949..........................................................................373,374,375
Requerimento  da Inspetoria  Regional  de Estatística  Municipal  de Porto
Alegre;  ofício da Confederação Nacional do Comércio;  requerimento  de
vereador  pedindo vinte dias de licença;  projeto  de lei  do Executivo que
trata  da  venda  do  material  resultante  da  demolição  dos  pavilhões
construídos para realização dos festejos comemorativos do 1º Centenário
de  municipalização  de  Taquari;  projeto  de  lei  do  Executivo  que  pede
diversas verbas em créditos suplementares e propõem o cancelamento de
outras verbas tudo no valor de 25.415,00 cruzeiros; restante do expediente
arquivado; Ordem do dia para próxima sessão: Continuação do estudo em
plenário do projeto de Código de Posturas. Original, manuscrito.

375 Ata nº 478 21.12.1949................................................................................375,376
Continua o estudo do projeto de Código de Posturas. Original, manuscrito.

376 Ata nº 479 21.12.1949................................................................................376,377
Continua em discussão o projeto de Código de Posturas; Prosseguirão os
trabalhos desta Câmara no dia vinte e sete do corrente, visto não haver
expediente  para  as  sessões  que se  deviam realizar  amanhã.  Original,
manuscrito.

377 Ata nº 480 27.12.1949................................................................................377,378
Continua  ainda em ultima discussão o  projeto  de Código  de Posturas;
Ordem do dia para próxima sessão: ofício nº 10 de 19 de Dezembro de
1949, do serviço de expansão do trigo acompanhado de uma tabela de
preços do mesmo cereal.  Diversas felicitações apresentadas por outras
Câmaras; boletim do D.P.M., com o seu sumário relativos aos meses de
julho e Agosto do corrente ano; diários da Assembléia  do Estado relativo
ao corrente mês; a Câmara deliberou convidar as autoridades municipais
Estaduais e Federais e aos Chefes das Repartições publicas, bem como
aos representantes das autarquias de toda a espécie para assistirem a
leitura  aprovação  e  homologação  do  Código  de  Posturas  Municipal.
Original, manuscrito.



378 Ata nº 481 27.12.1949................................................................................378,379
Ofício do serviço de expansão de trigo acompanhado de uma tabela de
preços;  felicitações recebidas de outras Câmaras; boletim da D.P.M e do
diário da Assembléia do Estado; Ordem do dia para próxima sessão: Oficio
da Câmara Municipal de São Sepé. Original, manuscrito.

379 Ata nº 482 28.12.1949 Solene.............................................................380,381,382,
383
Sessão solene para ser decretado e aprovado o Código de Posturas do
município; oficio da Câmara de São Sepé, projetos de leis do Executivo um
que abre credito especial  e aponta como recursos parte do Empréstimo
“Melhoramentos Públicos” e arrecadação a maior na importância de (Cr$
202.500,00) duzentos e dois  mil  e quinhentos cruzeiros;  outro que abre
crédito  especial  e  aponta  como  recurso  arrecadação  prescrita,  na
importância  de vinte  e nove mil  duzentos  sessenta e cinco cruzeiros e
noventa  centavos.  (Cr$  29.265,90)  para  despesas,  de  construção  e
calçamento de ruas; Original, manuscrito.

380 Ata nº 483 28.12.1949................................................................................383,384
Posta em discussão a matéria  descrita na ata anterior,  lei  que trata da
concessão de duzentos e dois mil e quinhentos cruzeiros, para compra de
uma “Motoniveladora”; projeto que versa sobre o pagamento de construção
de calçamento de ruas,  na importância de vinte e nove mil  duzentos e
sessenta  e  cinco  cruzeiros  e  noventa  centavos  (29.265.90).  Original,
manuscrito.

381 Ata nº 484 03.01.1950................................................................................384,385
Ordem do dia para a sessão seguinte: cartões de felicitação de diversas
Câmaras do  Estado;  exemplares  do  diário  da  Assembléia  do  Estado;
requerimento encaminhado pelo Executivo a esta Câmara; projeto de lei do
Executivo criando os dias santos e feriados religiosos; lista do movimento
das sessões da Câmara enviada pelo Diretor da Secretaria da Câmara do
Executivo  referente  ao  mês  de  setembro;  balancete  relativo  ao  mês
Novembro, remetido pelo Executivo;  oficio  de vereador pedindo noventa
dias de licença. Original, manuscrito.

382 Ata nº 485 03.01.1950.........................................................................385,386,387,
388
O plenário resolveu mandar agradecer por oficio as diversas Câmaras do
Estado;   requerimento  endereçado  pelo  senhor  Alipio  José  da  Silva
Sobrinho;  decreto  de  lei  que  cria  os  dias  santos  religiosos  e
conseqüentemente feriados, da Igreja os dias 19 de março, 29 de junho, 15
de agosto, 1º de Novembro, 8 de dezembro; lista do comparecimento dos
vereadores  referente  ao  mês  de  setembro  que  foi  apresentada  ao
Executivo;  Ordem do dia para sessão extraordinária  que se realizará a
noite;  projeto  de  lei  do  Executivo  que  pede prazo  para  construção  e
instalação do “Mercado Livre” e autorize a venda mediante concorrência
administrativa,  do pavilhão onde se realizou a  exposição  Agroindustrial
destinado a instalação do dito “mercado livre”; projeto de lei do Executivo
que prorroga ate 31 de março de 1950, o prazo para o pagamento da
Divida  ativa  do  município  com  isenção  das  multas  regulamentares.
Original, manuscrito.



383 Ata nº 486 03.01.1950................................................................................388,389
Projeto de lei do Executivo que trata do pedido de prazo para construir o
mercado  livre,  e  autorização  para  vender  o  material  constante  dos
pavilhões que serviram aos festejos do centenário da cidade; projeto de lei
que dispensa as multas da divida ativa do município e prorroga ate dia 31
de março próximo vindouro a cobrança da mesma. Original, manuscrito.

384 Ata nº 487 01.02.1950................................................................................389,390
Ofício da Associação Comercial de Taquari que pede alteração no horário
do fechamento para o comércio local; oficio do Juiz de Direito desta cidade
que trata  dos presídios;  pedido da Câmara Municipal de Carazinho,  do
orçamento e Código de Postura; ofício do Procurador Geral Eleitoral; livreto
da  Secretaria  e  Cultura  do  Estado;  balancete  do  mês  de  outubro  e
novembro de 1949; oficio sob o nº 417 da Câmara Municipal de Guaporé;
ofício enviado cópias de leis;  circular nº 8 da Câmara Municipal de São
Leopoldo  e  outra  de  Rosário  do  Sul  que  trata  de  um auxílio  para  a
invenção, motor sem combustível. Original, manuscrito.

385 Ata nº 488 01.02.1950.........................................................................390,391,392,
393
Projeto de lei que trata da venda dos terrenos municipais, localizadas na
parte norte da cidade nas imediações do cemitério municipal, tendo sido
pedido vista do referido projeto e da planta que o acompanha voltando a
devolvê-los  hoje  com  parecer  contrário;  requerimento  da  Associação
Comercial; ofício dirigido a esta câmara pelo Exmo Dr. Juiz de Direito desta
comarca;  ofício  do  procurador  geral  Eleitoral  a  Câmara;  indicação  do
município de Rosário do Sul acompanhado da circular nº2 daquela Câmara
que foi aprovada pelo Congresso Estadual de Vereadores em Porto Alegre;
pedido da Câmara de Carazinho de um exemplar do orçamento de 1950 do
Código de Posturas; requerimento de indicação do vereador de Guaporé; o
ofício do Executivo  enviando cópias  de  leis;  balancetes  dos meses  de
Outubro e novembro de 1949; ofício da Câmara Municipal de São Leopoldo
que  acompanha  uma  indicação,  pedindo  que  se  dirija  ao  Exmo  Sr.
Presidente da República e a Câmara Federal,  para não aumentarem as
contribuições dos Institutos dos Industriários e comerciários e por indicação
de Vereador, se incluísse no pedido o Instituto dos Marítimos; boletim de
Estatística cultural; constar na presente ata, que o funcionário designado
pelo Executivo para servir na secretaria da câmara, começou a prestar os
seus serviços a este Legislativo desde o dia 23 de novembro de 1949.
original, mansucrito.

386 Ata nº 489 01.03.1950.........................................................................393,394, 395
Ofício do sr. Prefeito encaminhando projeto que autoriza a indenizar em
cr$ 1,00 por pé de acácia existente no terreno que venderam ao Patronato
“Presidente Dutra” e  outro que revoga a lei que destinou doação para a
fundação  do  Ginásio  Centenário  de  Taquari;  oficio  encaminhando
requerimento que pede dispensa de parte de sua dívida ativa; oficio que
pede dispensa de comparecimento nos dias 1 e 2 de março nesta câmara;
oficio  pedindo cópia da ata da sessão em que lhe foi  negada vista  do
requerimento que extinguiu o cargo do Diretor da Secretaria da Câmara;
circular  nº  9  da  Comandante  Geral  da  Brigada  Militar;telegrama  de
assuntos do Congresso Nacional dos vereadores;  oficio-circular nº 1 do



presidente  da comissão  coordenadora  do combate  à  Hidatidose;  ofício
encaminhando copias das leis nºs 89, 90 e 91 de dezembro de 1949 e 92,
93 e 94 de 1º de Janeiro  de 1950; projeto  de lei  que abre um crédito
especial; projeto de lei que pede a conceção da verba acompanhado de
um oficio e da competente exposição de motivos; Original, manuscrito.

387 Ata nº 490 01.03.1950.........................................................................395,396,397,
398
Ofícios das Câmaras respectivamente de São Luiz Gonzaga e Tapes e
mais da sociedade de Fisiologia do Rio Grande do Sul sobre nºs 573 e 574,
que tratam das eleições feitas em suas câmaras e mesas administrativas;
oficio do Gabinete do Comandante Geral da Brigada Militar enviando  lei
estadual a pouco criada; ofício da comissão coordenadora do combate à
[Hidastidose]; projeto de lei que trata de compra ou indenizações; projeto
de lei do Executivo que trata do pedido de uma verba de (Cr$ 249.800,00)
duzentos e quarenta e nove mil e oitocentos cruzeiros para atender  as
despesas  do  centenário  municipal  de  Taquari  e  outras  obras
imprescindíveis; requerimento pedindo a cópia de uma ata; requerimento
solicitando  isenção  de divida;  carta  solicitando  dispensa de  veereador;
telegrama  autorizando   vereador  a  representar  este  Legislativo  no
Congresso Nacional de vereadores; o expediente avulso, foi mandado que
se arquivasse; Original, manuscrito.

388 Ata nº 491 22.03.1950 Extraordinária..................................................398,399,400,
401,402,406
Convocada para eleição da nova mesa da Câmara que deve dirigir  os
trabalhos no presente exercício; Após constituída despacho da ordem do
dia, do expediente: requerimento do senhor vereador Rubens F. de Souza
apresentando uma declaração para ser transcrita nesta ata; voto de pesar
pelo falecimento do senhor Antonio Rodrigues de Castro;  Ordem do dia
para a próxima sessão: oficio da câmara de P. Alegre datado de vinte e
sete de fevereiro do corrente ano; oficio da câmara de São Jerônimo de 14
de março corrente; projeto de lei do Executivo que versa sobre a doação
de  um terreno  a  “Fundação  Ginásio  Centenário  de  Taquari;  oficio  do
Diretor de Ginásio Evangélico “Alberto Torres” de Lajeado de 3 de março
corrente;  oficio  do  Pastor  Bertoldo  Engenhardt,  presidente  da  região
Sinodal Taquari, procedente do povoado Marques de Souza de Lajeado
data de 3  de  março  corrente;  ofício  da Câmara Municipal  de  Viamão
comunicando  a  eleição  de  sua  mesa;  telegrama  do  secretário  da
Presidência da República; oficio do senhor Prefeito Municipal endereçado
a  este  legislativo  um requerimento;  oficio  do  Conselho  da  Ordem dos
Advogados sessão  do Rio  Grande do Sul  datado de 28 de janeiro  do
corrente ano; projeto de lei do Executivo que versa sobre a indenizações a
pagar;  projeto  de  lei  que pede um crédito  suplementar  de  duzentos  e
quarenta  e  nove  mil  e  oitocentos  cruzeiros  para  atender  a  diversos
compromissos;  requerimentos  propondo  compra  de  um  terreno  da
Prefeitura,  e  pedindo  isenção  de  multas;  oficio  do  senhor  Prefeito
Municipal,  com proposta sobre a venda de prédio no povoado de Bom
Retiro;  requerimento  sobre venda. Original, manuscrito.

389 Ata nº 492 11.04.1950.........................................................................403,404,405
Ordem do  dia  para  a  próxima  sessão:  oficio  da  Câmara  Municipal  de



Pelotas  de  29  de  março  deste  ano;  oficio  da  secretaria  do  senhor
Governador do Estado comunicando uma informação de resposta a este
legislativo; oficio da Câmara de P. Alegre datado de vinte e um de Março,
comunicando  sobre  o  primeiro  congresso  Nacional  de  Municípios
Brasileiros;  oficio circular nº 72/950 do senhor  Prefeito  Municipal  de Irai
comunicando a mudança do distrito  de Novo Prado,  para o de Vicente
Dutra; ofício do senhor Prefeito Municipal e do senhor Juiz de Direito sobre
a Construção do novo presídio;  oficio  da Câmara Municipal  de Pelotas
datado de 22 de março de 1950; comunicação do Presidente do Primeiro
Congresso de Municípios Brasileiros datado de 27 de fevereiro; oficio do
senhor Prefeito acompanhado do Encerramento do Exercício Financeiro de
1949;  datado  de  3  do  corrente;  Diversos  ofícios  das  Câmaras  de
Livramento, São Borja, Pelotas, Rio Grande, Arroio Grande, e Nova Prata
comunicando suas organizações de mesas.

390 Ata nº 493 11.04.1950........................................................................405,406,407,
408,409
A Câmara resolveu tomar conhecimento de seus termos aprovando-os e
mandou que fosse feita as necessárias comunicações; projeto de lei que
faz  doação a  fundação  Ginásio  Centenário  de  Taquari;  ofícios  um do
professor Fredoldo Altman e outro do pastor Bertoldo Enghardt; oficio da
Câmara de Viamão; Telegrama da Secretaria da Presidência da República;
oficio de 22 de março de 1950, do Executivo desta cidade que da ingresso
do um requerimento do Frei Isidro Botega; oficio da Ordem dos Advogados
a Câmara; requerimentos encaminhados pelo Executivo a esta Câmara;
Boletim da divida ativa do mês de Dezembro do Executivo Municipal; oficio
do senhor prefeito datado de 31 de março que devolve a este legislativo,
um  oficio  do  senhor  doutor  Juiz  de  Direito  desta  Câmara;  balancete
encerramento do exercício financeiro de 1949 enviado a este legislativo
pelo  Senhor  Prefeito  Municipal  acompanhado de  toda  a  documentação
referente  do  dito  exercício;  oficio  do  senhor  Governador  do  Estado
respondendo a um pedido desta Câmara; oficio do Secretário das Obras
Publicas, versando sobre o mesmo sentido;  grupo de ofícios de diversas
Câmaras, do  Estado  comunicando a  eleição  de  suas  mesas.  Original,
mansucrito.

391 Ata nº 494 02.05.1950.........................................................................410,411,412
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 novas mesas; ordem
do dia: ofício da Sma. Geni de Oliveira Reis, sobre gratificação adicional de
15%;  oficio  circular  nº  10/49  da  Secretária  de  Agricultura,  anexando
portaria, nº 763, de 17/11/49, regulando os preços para a aquisição de trigo
nacional na presente safra; oficio da Câmara 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 tese:
“Subvenção à  Universidade  Católica  do  Rio  Grande  do  Sul”;  oficio  do
Presidente da Comissão Executiva do I Congresso Estadual de Prefeitos
Municipais, Sr Francisco Jururema, anexando a Tese nº 64, com referencia
à uniformização do imposto de Licença; oficio nº9, da Câmara Municipal de
São Leopoldo, solicitando apoio desta Câmara, no sentido da revogação
da  lei  nº  830;  oficio  nº  59-50,  da  Câmara  Municipal  de  Santa  Rosa,



solicitando  2  exemplares  da  Lei  Orgânica,  deste  Município;  oficio  nº
100/950,  do  Sr.  Prefeito  Municipal,  anexando o  balancete  da receita  e
despesa  e  respectivos  demonstrativos,  correspondentes  aos  meses  de
Janeiro e Fevereiro do corrente ano; requerimento de Sra. Mathias Nunes
de Souza, protocolado sob nº 213, no qual solicita cancelamento da divida
ativa; oficio do sr Prefeito Municipal, nº 12/950, referindo-se a requisição de
uma casa em Bom Retiro do Sul, onde se acha localizada a Sub-Prefeitura;
convite  a  Câmara,  para  se  fazer  representar  nas  solenidades  da
inauguração do novo prédio da Caixa Rural, de Paverama; requerimento
solicitando um voto de congratulação ao operário brasileiro, pela passagem
do dia  1º  de Maio,  Dia  do  Trabalho;  requerimento  do  Vereador  Alvaro
Haubert,  pedindo  um  voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr  [Drean]
Campani; requerimento comunicando  sobre o Cemitério Municipal de Bom
Retiro do Sul. Original, manuscrito.

392 Ata nº 495 02.05.1950.........................................................................412,413,414
Ofícios  1  S.R,  210/50,  1/50,  2/50,  2/50,  2/50,  e  1/50,  das  Câmaras
Municipais  de Carazinho,  Porto  Alegre,  Lajeado,  Montenegro,  Garibaldi,
São F. de Assis e Bagé, respectivamente; Oficio da Sra Geni de Oliveira
Reis; Oficio circular da Sec. Da Agricultura. – Nº 10/49, de 19/12/49; Oficio
nº 1 C.V., da Câmara Municipal de Porto Alegre; Circular do Presidente da
Comissão Executiva do 7º Congresso Estadual de Prefeitos  Municipais;
Oficio  nº 9,  da Câmara Municipal de São Leopoldo;  Oficio  nº 59-50 da
Câmara  Municipal  de  Sta.  Rosa;  Balancete  da  Prefeitura  Municipal
referente os meses Janeiro e Fevereiro de 1950; Requerimento de Sra.
Mathias  Nunes  de  Souza;  Ofício  nº  12/950,  do  Sr.  Prefeito  Municipal,
autorizando a adquirir, por compra o prédio onde se encontra instalada a
sub-prefeitura de Bom Retiro do Sul; Comissão para representar a Câmara
Municipal,  nas  solenidades  da  inauguração  do  novo  edifício  da  Caixa
Rural, de Paverama; Voto congratulações, pelo motivo da inauguração do
novo edifício da Caixa Rural, de Paverama; Voto de pesar pelo falecimento
do Sr.  Drean[?]  Campani;  Voto  de  congratulações  e  solidariedade  aos
trabalhadores brasileiros, principalmente aos de Taquari,  pela passagem
do dia 1º de Maio; Cemitério Municipal de Bom Retiro do Sul; Ordem do
dia: Ofício nº 16/950, do Sr. Prefeito Municipal, anexando a cópia da Lei 98,
de 11/4/950; comunicada a Câmara que deixava de comparecer a Câmara,
em virtude de se encontrar enfermo, o Presidente sr Waldomiro M. Pereira,
idêntica  justificativa  do  Vereador,  Snr  Francisco  B.  de Souza. Original,
manuscrito.

393 Ata nº 496 19.05.1950 Extraordinária................................................................415
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, Manuscrito.

394 Ata nº 497 24.05.1950 Extraordinária..................................................415,416,417
Explicado os motivos da presente sessão extraordinária, de acordo com a
convocação  feita;  ofício  nº  16/950,  do  sr.  Prefeito  Municipal;  Ofício  nº
23/50, de 17/5/50, do Sr. Prefeito Municipal, que anexa um projeto de lei
que abre um crédito especial  e reduz dotações orçamentárias; Ofício nº
20/950 anexando um projeto de lei que abre um crédito suplementar, reduz
e cancela dotações orçamentárias e um outro que abre um crédito especial
e aponta, como recurso, o produto de operações de crédito e arrecadação
a  maior;  Ofícios  Sr.  Prefeito  Municipal  com  anexos  de  requerimentos



solicitando dispensa de pagamento de divida ativa, de impostos e taxas;
Ofício nº 17/950, do snr Prefeito Municipal anexando balancete da receita e
despesa e respectivos demonstrativos, correspondente ao mês de março
do corrente ano; convite aos srs. Vereadores, para assistirem a festa a ser
realizada dia 28, em Bom Retiro do Sul com a presença do Sr Governador
do Estado, Sr. Walter Jobim; fez uso da palavra o vereador Sr. Rubens
Felipe de Souza que congratulou-se em nome da Câmara, com o vereador
Sr.  Alvaro  Haubert  pelo  lançamento  de  sua  candidatura  ao  cargo  de
Prefeito Municipal deste município; Original, manuscrito.

395 Ata nº 498 24.05.1950.........................................................................417,418,419
Ofício nº 23/50, do Prefeito Municipal;  ofício nº 20/950,  21/950;ofício nº
18/950, solicitando dispensa a dívida, até o exercício de 1950; ofício nº
17/950; Ordem do dia Oficios n. 57, da Câmara Municipal de Palmeira das
Missões; nº1, da Câmara Municipal de Ijuí, nº 48 da Câmara Municipal, de
General Vargas, nº 22/950, do Sr. Prefeito Municipal, anexando sugestão
apresentadas pelo Snr.  Arthur  Finkler,  Agente Munic. De Estatística,  nº
2/50  da  Câmara  Mun.  de  Rosário  do  Sul,  nº  24/950,  do  sr.  Prefeito
Municipal anexando uma cópia do parecer técnico do Dep. Das Prefeituras,
nº 1, da Cam. Municipal de Torres, “1-3-50”de “Sarandi, “3/50,” “Enumer.
do Sub, “10, São Leopoldo, 27/4, da Assembléia Legislativa do Estado, nº
5/50,  do  Pres.  Da  Comissão  Executiva,  da  Delegação  Gaúcha  ao  1º
Congresso Nacional dos Municipios Brasileiros, nº 253/50, do Engenheiro
Chefe do 10º Distrito de Cooperação do Depr. Nacional de Estradas de
Rodagem, nº [ilegível]/950, do Snr. Prefeito Municipal anexando o 130 –
boletim informativo, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do
corrente  ano,  nº  14/1950,  da  Câmara  Municipal  de  São  Jerônimo,
27/04/950, da Cam. Municipal de Carazinho com referencia a ampla anistia
fiscal,  nº  c.  2/50, do Sr.  Prefeito  Municipal  de Nova Prata,  17/5/50, da
Câmara  Municipal  de  Carazinho,  3/50,  da  Câmara  Municipal  de
Montenegro. Original, manuscrito.

396 Ata nº 499 06.06.1950........................................................................419,420,421,
422,423
Discutida sugestão apresentada pelo senhor  Artur  Finkler no Código de
Posturas  Municipais,  nomeada  comissão   para  estudarem  o  caso  em
referencia e apresentarem o parecer  no prazo de 10 dias;  oficio  2/50 de
Rosário  do  Sul;  parecer  técnico  do  D.P.M   sobre  o  balanço  geral
apresentado pelo Executivo deste município; ofício que se faz acompanhar
do relatório apresentado pelo Líder da Delegação Rio-Grandense do  1º
Congresso  Nacional  dos  municípios  brasileiros;  Oficio  253/50  do
Departamento  Nacional  de  Estradas  e  Rodagem;  boletins  informativos
enviados  pelo  Senhor  Prefeito,  correspondentes  aos  meses  janeiro,
fevereiro, Março, de 1950; oficio nº 17/1950 da Câmara Municipal de São
Jerônimo;   recibo  enviado a  esta  Câmara  e  correspondente  ao  auxilio
prestado; oficio de 27-4-950 da Câmara Municipal de Carasinho;   circular
nº 3/50 de 19-5-50 da Câmara Municipal de Montenegro, com referencia a
revogação da lei  Estadual nº  830 de 23-12-949;  Ordem do dia para a
próxima sessão: Oficio nº 26/950 sobre projeto de lei que abre um crédito
suplementar de Cr$ 13.000,00 e reduz dotações orçamentárias; circular nº
2 da Câmara Municipal de Ijuí com data de 2-5-950 sobre extinção do
Instituto Nacional do Mate;  Circular da Câmara Municipal de Carazinho,



com data 26-5/950; solicitando apoio e mais eficiente assistência agrária
aos agricultores do Estado; Circular da Câmara Municipal de Rio Grande,
com data 25/5/50. Circular do Educandario São Luiz de Porto Alegre, com
data de 25-5-950; Oficio nº 4/65 de 10-4-50 da sociedade de Fisiologia do
Rio  Grande do Sul;  Oficio  nº 8/50, da Câmara,  digo,  do Presidente  da
Comissão Executiva do Congresso das Câmaras Municipais do Rio Grande
do Sul, e com data de 25-5-50; Oficio nº 25/950 de 26-5-950 do Senhor
Prefeito  Municipal  anexando  o  balancete  na  receita  e  despesa,  e
respectivos  comprovantes  correspondente  ao  mês de abril,  do corrente
ano, bem como copias dos livros nºs 99-100-101 – de 24-5-950; Original,
manuscrito.

397 Ata nº 500 06.06.1950.........................................................................423,424,425
Discutido projeto de lei do Executivo que abre um crédito de Cr$ 13.000,00
e reduz dotações orçamentárias; circular nº 2 da Camara, de Ijuí, que trata
da  extinção  do  Instituto  Nacional  do  Mate;  indicação  da  Câmara  de
Carazinho  que  trata  da  assistência  ao  produtor  agrícola;  indicação  da
Câmara de Rio Grande que trata da efetivação do funcionalismo interino da
Justiça e determina a extinção de todos os concursos para preenchimento
de vagas;  circular do Educandário  São Luiz; ofício  4.165 da Sociedade
Fisiologia do Rio Grande do Sul; oficio 8/50. e indicação que o acompanha
esta Câmara já resolveu tal assunto anteriormente; balancete do mês de
abril  apresentado  pelo  Executivo  acompanhado de seus comprovantes;
sugerido que se faça uma consulta a Delegacia do Ministério do Trabalho
no sentido de esclarecer se os dias feriados municipais estão sujeitos ao
pagamento dos diaristas operários e trabalhadores. Original, manuscrito.

398 Ata nº 501 20.06.1950................................................................................425,426
Requerimentos  solicitando  dispensa  de  multas;  Ofício  do  Executivo
encaminhando ao Legislativo, cópia da Lei nº 102, de 8 de junho de 1950;
Ofício do Executivo datado de 18 do corrente, que é acompanhado por um
projeto de lei  que autoriza o Executivo a doar  à Arquidiocese de Porto
Alegre, dois (2) terrenos, sitos nesta cidade. Requerimento solicitando uma
homenagem  a  pessoa  do  Sr.  Antonio  Teixeira  da  Rosa;  Ofícios,
respectivamente das Câmaras de Santa Maria, Santo Antonio, Cangussú,
Veranópolis e Cacequi, comunicando a eleição de suas Mesas; Ofício do
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, que se faz acompanhar
de  uma  informação  do  Secretário  das  Obras  Públicas  ao  Exmo  Sr.
Governador do Estado, com referência a um requerimento desta Câmara
concernente  ao  traçado  da  rodagem  Passo  Fundo  –  Nova  Prata;
Requerimento de um voto de pesar pelo falecimento do Sr. João da Silva
Pardo. Original, manuscrito.

399 Ata nº 502 20.06.1950..........................................................................427,428,429
Requerimento de Edelvina Couto da Silveira,  sobre  dispensa de multa;
requerimento de Vicente Antonio da Rosa, em que o mesmo pede dispensa
de multa, ofício anexando cópia da Lei nº 102, de 8 de junho de 1950;
projeto  de lei,  do Executivo,  (datado de 13 do corrente,)  concedendo à
Mitra  da  Arquidiocése  de Porto  Alegre,   terrenos;  requerimento  do  Sr.
Arnaldo Moacir de Azevedo, solicitando uma homenagem a pessoa do Snr.
Antonio  Teixeira  da  Rosa;  ofícios,  respectivamente  das  Câmaras
Municipais  de  Santa  Maria,  Santo  Antonio,  Canguçú,  Veranopolis  e



Cacequi; Oficio do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado que se
faz acompanhar de uma informação do Secretário das Obras Públicas, com
referência a um requerimento desta Câmara; voto de pesar solicitado pelo
vereador  Alvaro Haubert,  pelo falecimento do cidadão Sr. João da Silva
Pardo;  Ordem  do  Dia:  ofício  acompanhado  do  parecer  da  Comissão
nomeada  para  examinar  uma  pequena  irregularidade  no  Código  de
Posturas Municipais,  na parte  referente  aos limites  urbanos da Cidade;
requerimento solicitando um voto de louvor a Comissão organizadora dos
festejos realizados em Bom Retiro do Sul, bem como um voto de louvor ao
orador  oficial  da  referida  solenidade;  A  Câmara  continuará  os  seus
trabalhos no próximo dia 4 de julho, visto não haver necessidade de novas
reuniões, antes dessa data, salvo trabalhos extraordinários, para os quais
se convocará a Câmara. Original, manuscrito.

400 Ata nº 503 04.07.1950.........................................................................429,430,431
Parecer apresentado pela comissão sobre uma irregularidade nas divisas
do perímetro urbano desta cidade; requerimento verbal do vereador Valter
Augusto  Schilling;  Ordem  do  dia  para  próxima  sessão:  indicação
apresentada  pela  Câmara  de  Santa  Maria  vereador  Dr.  Floriano  de
Campos  Rocha;  requerimento  pedindo  cancelamento   de  divida,  de
lançamento de uma cassação; requerimento de vereador pedindo sessenta
dias  de  licença  para  tratamento  de  saúde;  folhas  de  propaganda  da
Sociedade de Fisiologia do Rio Grande do Sul; Ofício da Câmara Municipal
de Carazinho, apresentando por cópia uma proposição; oficio do secretário
da comissão executiva do Congresso das Câmaras Municipais do Estado
do Rio Grande do Sul ,  enviando diversas cópias inclusive de uma ata
lavrada no dia treze de junho de 1950; Oficio  da Câmara Municipal  de
Cacequi  enviando  uma  indicação  apresentada  naquele  Legislativo;
requerimento referente  a um negocio de um terreno municipal; oficio da
Câmara  Municipal  de  São  Leopoldo  agradecendo  a  comunicação  da
eleição e posse de mesa deste Legislativo; folheto do Conselho rodoviário
nacional  com os  artigos  aprovados pelo Ministério  da Viação  e  Obras
Públicas;  folhetos  respectivamente  do  Serviço  Nacional  de  Educação
Sanitária,  e  da  livraria  Editora  das  Américas;  fascículo  dos  anais  da
Assembléia Legislativa. Original, manuscrito.

401 Ata nº 504 04.07.1950.........................................................................431,432,433
Indicação constante da circular nº 2 da Câmara de Santa Maria datada de
21 de junho de 1950; o requerimento do Sr. Homero Carlos da Costa; o
requerimento do senhor vereador Alvaro Haubert; proposição da Câmara
Municipal  de Carazinho;  oficio  do secretário  da Comissão Executiva  do
Congresso  das  Câmaras  Municipais  do estado  do  Rio  Grande do Sul;
indicação apresentada pelo vereador Oscar Nunes da Silva a Câmara de
Cacequi;  requerimento do sr.  Waldemar Arnt;  oficio  da Câmara de São
Leopoldo datado de quinze de junho de 1950; Ordem do dia para próxima
sessão:  oficio do Sr. Prefeito Municipal, que se faz acompanhar de um
oficio do Sr. Secretário  das Obras Publicas, e outro do diretor  geral  do
D.P.R.;  copia da lei nº 103 de 28 de junho de 1950, que autoriza a doação
à Mitra  da Arquidiocese  de Porto  Alegre,  de dois terrenos;  Boletim  da
receita  e  despesa  do  mês  de  abril  da  Prefeitura  Municipal.  Original,
manuscrito.



402 Ata nº 505 19.07.1950.........................................................................433,434,435
Oficio do Executivo datado de 4 de julho de 1950 que acompanha outros
dois ofício respectivamente do Secretário de Obras Publicas do Estado e
do diretor do D.A.E.R, referentes a concessão feita pela prefeitura deste
município, do fundo rodoviário nacional que toca a mesma, nos exercícios
de 1949 – 950; oficio do Executivo, que esta acompanhado da copia da lei
103 de 28 de junho de 1950; boletim da receita e despesa do mês de abril
do Executivo;  Ordem do dia para próxima sessão: ofício da Câmara de
Vereadores  de  Venâncio  Aires;  carta  dos  membros  da  Comissão
Coordenadora do vinte e cinco de julho dia do colono; ofício do Presidente
da Câmara de Porto Alegre pedindo um exemplar da lei orgânica; ofício da
Câmara de Venâncio Aires comunicando a eleição de sua mesa; folhetos e
almanaques enviados  a  esta  Câmara  pela  Inspetoria  Regional  do  Rio
Grande do Sul do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Nacional;
requerimento  encaminhado  a  esta  Câmara,  da  qual  é  signatário  por
procuração de Conceição  Prates  Figueiredo,  o  senhor  Osvaldo Michel;
requerimento do senhor Waldemar Arnt; Original, manuscrito

403 Ata nº 506 19.07.1950.........................................................................435,436,437
Oficio da Câmara de Venâncio Aires comunicando eleição de sua mesa;
carta dos coordenadores dos festejos comemorativos do dia “25 de julho”
dia do colono;  oficio da Câmara de Porto Alegre, pedindo um exemplar da
lei  orgânica;  folhetos  da  Diretoria  Regional;  requerimento  da  senhora
Conceição Figueiredo; requerimento do Sr. Valdemar Arnt; ordem do dia
para próxima sessão: projeto de lei do Executivo criando o Departamento
Municipal de Estradas de Rodagem. Original, manuscrito.

404 Ata nº 507 27.07.1950................................................................................438,439
Projeto  de  lei  do  Executivo  que  trata  da  criação  do  Departamento
Autônomo de Estradas de Rodagem; ordem do dia para próxima sessão:
boletim de informações da Câmara Municipal de Carazinho acompanhado
de indicações; boletim com o balancete pelo mês de Maio da Prefeitura
Municipal  do  qual  consta  a  receita   e  despesa;  projeto  de  lei  deste
Legislativo na qual é concedida autorização do mesmo a doação a Mitra da
Arquidiocesana de Porto Alegre de um terreno sito neste município na vila
de Bom Retiro do Sul com a área superficial de 495 mts quadrados; Ordem
do Dia projeto  de lei  que cria o Departamento Técnico de Estradas de
Rodagem Municipal. Original, manuscrito.

405 Ata nº 508 27.07.1950.........................................................................439,440,441
Indicação constante do boletim da Câmara Municipal  de Carazinho que
trata sobre preço fixo do quilo de porco; boletim e mapas de receita  e
despesa relativos ao mês de maio próximo quando pelo Executivo; projeto
de lei  do Legislativo sancionado pelo senhor Prefeito a doações a Mitra
Diocesana de Porto Alegre de um terreno na sala de Bom Retiro do Sul;
projeto de lei, que trata da criação do Departamento Municipal de Estradas
de  Rodagem;  Ordem  do  dia  para  próxima  sessão:  indicação   de
vereadores da Câmara de Porto Alegre, solicitado que fossem equiparadas
os  vencimentos  do  tesoureiro  aos  do  contador  da  Prefeitura;  Original,
manuscrito.



406 Ata nº 509 09.08.1950.........................................................................441,442,443
Indicação à  Câmara  de  Porto  Alegre  pedindo  a  aprovação  do  projeto
apresentado aquele com referencia a alteração da cobrança do imposto
sobre a renda. A ordem do dia para a próxima sessão: Balancete do mês
de junho  apresentado  pelo  Executivo,  com todos  os  comprovantes  da
receita e despesa; boletim da Assembléia Legislativa do Estado contendo
veto  ao  Governador  do  Estado  ao  projeto  de  lei  nº  63-195  e  outros
esclarecimentos; sugestão apresentada à Câmara Municipal de Cangussú;
oficio  da  Câmara Municipal  de  Bom Jesus a  Triunfo tratando de  uma
indicação;  projeto  de lei  do Executivo que trata  da abertura de créditos
suplementares e reduz dotações acompanhado de respectiva exposição de
motivos; projeto de mesma procedência que suplementa verbas e reduz
dotações orçamentárias no valor de setenta e sete mil cento e sessenta e
um cruzeiros também acompanhado de exposições de motivos;  boletim
demonstrativo  do Executivo  relativo  ao mês de junho do corrente  ano;
Copia da lei  nº 804, de 28 de julho de 1950; requerimento de Homero
Carlos da Costa já constante de outras atas desta Câmara, requerimento
de dona Conceição Prates Figueiredo ;Original, manuscrito.

407 Ata nº 510 09.08.1950........................................................................443,444,445,
446
Balancete do mês de junho acompanhado de seus comprovantes; Boletim
da Assembléia do Estado;  sugestão da Câmara de Cangussú; oficio  da
Câmara de Bom Jesus do Triunfo; projeto de lei do Executivo que trata da
abertura de credito especial e reduz dotações orçamentárias no valor de
quatro mil cento e cincoenta e um cruzeiros; projeto de lei que abre um
crédito complementar e reduz dotações orçamentárias no valor de setenta
e  sete  mil  cento  e  sessenta  e  um cruzeiros;  Boletim demonstrativo  de
junho; Copia da lei nº 104; projeto de lei do Executivo referente a criação
do Departamento Municipal  de Estradas de Rodagem; não funcionará a
Câmara na primeira semana de setembro vindouro, por ser a Semana da
Pátria,  ficam  já  cientes  e  convocados  os  vereadores  presentes
convocando-se por oficio os que não estão; voto de pesar pelos desastres
ocorridos no Estado nos dias vinte e oito e trinta de Julho próximo passado
nos quais perderam a vida muitos brasileiros entre eles o Ilustre Senador
da República Dr. Joaquim Pedro Salgado Filho. Original, manuscrito.

408 Ata nº 511 10.08.1950.......................................................................................446
Chegou atrasado o oficio convocatório para a sessão de ontem sem tomar
conhecimento  das deliberações tomados  pela casa  na referida  sessão.
Original, manuscrito

409 Ata nº 512 13.08.1950........................................................................446,447,448,
449
Projeto  de  lei  que  cria  o  Departamento  Municipal  de  Estradas  de
Rodagem,  em  prosseguimento  para  estudos  em  segunda  discussão;
balancete da receita e despesa da Prefeitura Municipal relativa ao mês de
Julho do corrente ano; Cópias das leis já sancionadas, enviadas a esta
Câmara; três projetos de leis enviados a este legislativo, pelo Executivo,
requerimento pedindo isenção de impostos. Oficio circular da Câmara de
Rosário do Sul acompanhado da cópia de uma lei mudando o nome de um
distrito daquele município; oficio da Câmara de Porto Alegre apresentando



uma  proposição;  oficio  da  Câmara  de  Santa  Vitória  do  Palmar
comunicando a eleição de sua mesa; oficio de um vereador da Camara de
Sarandi; oficio da Câmara Municipal de Pelotas, pedindo que se dirija a
Assembléia  do  Estado  e  ao  senhor  governador  a  incorporação  da
faculdade de Ciências Econômicas da cidade de Rio Grande as outras
faculdades do interior para ser oficializado; oficio da universidade católica
do Rio Grande do Sul com sede em Porto Alegre com referencia a tese
subvenção a universidade católica do Rio Grande do Sul; Diversos folhetos
enviados  por  diversas  Câmaras  inclusive  carta  Pastoral  coletiva  do
Episcopado de Porto Alegre. Um livro contendo os anais da Assembléia
Legislativa do Estado. Original, manuscrito.

410 Ata nº 513 13.08.1950........................................................................449,450,451,
452
Projeto de lei que cria o Departamento Municipal de Estradas de Rodagem
(D.M.E.R.);  balancete  do  mês de julho;  copias das leis  105  e  106  do
Executivo; projeto de lei na importância de 38.160,00 cruzeiros de créditos
solicitados e qual  se reduz dotações orçamentárias  na mesma quantia;
projeto de lei do Executivo que abre um credito especial e aponta como
recurso arrecadação a maior; projeto que abre um crédito especial de seis
mil e sessenta e cinco cruzeiros, (6065,00) e reduz dotações orçamentárias
igual quantia para efeitos de despesas municipais; requerimento do senhor
Jorge Fett ficou resolvido pela Câmara fazer baixado a sua repartição de
origem;  oficio da Câmara de Osório acompanhado de uma copia de lei
mudando o nome de Emílio Meyer para Palmares do Sul; oficio da Câmara
de Porto  Alegre que apresenta  proposta  foi  arquivado por ter  chegado
atrasado; oficio de Santa Vitória do Palmar comunicando a eleição de sua
mesa; oficio do “Centro Cívico cultural de Sarandi” tratando de um apelo as
Câmaras e  as  pessoas do Comércio  e  Indústria;  oficio  da Câmara de
Pelotas que trata da oficialização da faculdade de ciências econômicas em
igualdade de condições. Original, manuscrito.

411 Ata nº 514 10.10.1950................................................................................452,453
Projeto de lei  do Executivo que pede uma verba de Cr$ 45.000,00 para
pagamento de um prédio com o respectivo terreno,  na vila de Bom Retiro
do  Sul;  Ordem do dia  para   próxima sessão:  requerimento  pedindo a
concessão  de  um  terreno  de  propriedade  do  município;  requerimento
solicitando  isenção  de  impostos;  requerimento  pedindo  aumento  de
vencimentos; Três copias das leis municipais nº 107, 108, 109, de 15 de
setembro de 1950; boletim da receita e despesa do município relativo ao
mês de julho do Corrente ano; oficio  do D.P.M. acompanhado do ante-
projeto do Código Tributário e Fiscal; Diversas propostas da Sociedade de
Fisiologia  do  Rio  Grande do  Sul  que trata  de  seus trabalhos  sobre a
tuberculose; folheto palestras de Higiene na radio Tupi;  três boletins da
câmara municipal de Carazinho; Original, manuscrito.

412 Ata nº 515 10.10.1950.........................................................................453,454,455
Requerimento  do  senhor  Daniel  Leonardo  Pereira,  a  Câmara  resolveu
autorizar  ao  senhor  Prefeito  Municipal  a  resolve-lo  com  justiça;
requerimento do Senhor Henrique Adão Bach, resolveu deferir em parte o
seu pedido isentando-o dos atuais  impostos  e  indeferindo  o  pedido de
isenção que tiver direito futuramente; requerimento do senhor José David



de Asevedo,  resolvido  um aumento mensal  de cem cruzeiros nos seus
vencimentos e mais as despesas de viagem e estadia nesta cidade quando
em serviço  da  Prefeitura;  as  copias  de leis  foi  mandado  arquivar  e  o
boletim do mês de julho foi  aprovado;  ante-projeto do Código Tributário
Fiscal resolvido que ficasse sua divisão e estudo para depois de recebido e
discutido  a  lei  de  orçamento  para  mil  novecentos  e  cinqüenta  e  um;
projetos da sociedade de Fisiologia do Rio Grande do Sul, a Câmara ficou
ciente dos seus disseres e arquivou-os; folheto “palestra de Higiene”, e três
boletins da Câmara de Carazinho, foram arquivar. Original, manuscrito.

413 Ata nº 516 24.10.1950........................................................................455,456,457,
458
Requerido  que  se  retificasse  a  ata  anterior  no  sentido  de  legalizar  a
presença de vereador; Preparada a Ordem do dia para a próxima: projeto
de lei do Executivo que majora vencimento de funcionários, extingue cargo
e  fixa  dotações  orçamentárias.  projeto  de  lei  dotações  orçamentárias
acompanhado de longa exposição de motivos  e dados comprobatórios;
projeto de lei do Executivo, que cria incidências referentes do imposto de
Industriais  e  profissões;  projeto  de  lei  que  usa e  extingue  incidências
referentes  ao imposto sobre jogos e diversãos;  projeto  de lei,  que cria
incidências  referentes  ao imposto  de licenças;  requerimento  solicitando
relevação de impostos;  projeto de lei orçamentária para o exercício de mil
novecentos  e  cinqüenta  e  um enviado  pelo  Executivo  a  esta  Câmara
acompanhado  de  seus  dados  ordinários  e  quadros  indicativos  do
movimento do município referente as suas finanças no exercício que se vai
findar;  carta  pedindo um auxilio  para o conjunto “Teatral  de amadores”
denominado  “Anna  Vagas”;  Dois  boletins  do  movimento  da  Câmara
Municipal de Carazinho; Original, manuscrito. 

414 Ata nº 517 24.10.1950.........................................................................458,459,460
Entrou em discussão  o  expediente  constante  da  ordem do  dia  da  ata
anterior, nomeação de uma comissão de estudos sobre o projeto de lei do
orçamento e seus pertences;  Redigido convite para  câmara assistir  as
cerimônias  de  inauguração  do  Hospital  de  Caridade  “Sant´Anna”;  Foi
proposto, que se organizasse uma comissão para representar a Câmara
naqueles festejos; Foi preparada a ordem do dia para a próxima sessão.
Original, Manuscrito. 

415 Ata nº 518 07.11.1950..........................................................................460,461,462
Requerimentos  apresentados  por  Joana  Gonçalves  e  Domingos
Gonçalves; requerimento dirigido a este legislativo; pedido de auxílio feito
pelo Conjunto de Amadores Teatrais “Anna Vagas”;  requerimento do sr.
João Alves Pereira;  requerimento do vereador Rubens Felipe de Souza;
ordem  do  dia  para  próxima  sessão:  requerimento  do  vereador  Alvaro
Haubert; carta da Companhia Industrial e Construtora Sul Brasileira; oficio
do instituto Brasileiro de Geografia e estatística acompanhado da revista
brasileiro dos municípios; manifesto pelo diretório municipal do P.S.D. de
Lagoa Vermelha. Original, manuscrito.

416 Ata nº 519 07.11.1950................................................................................462,463
Requerimento  do  vereador  Alvaro  Haubert;  revista  Brasileira  dos
municípios; manifesto do diretório do P.S.D. de Lagoa Vermelha; Ordem do



dia  para  próxima   sessão:  requerimento  do  senhor  João  dos  Santos.
Original, manuscrito.

417 Ata nº 520 14.11.1950.........................................................................463,464,465
Requerimento de João dos Santos; Ordem do dia para próxima sessão:
oficio  da  Câmara  Municipal  de  Uruguaiana  com  indicação;  oficio  da
Câmara Municipal de Viamão com indicação; Oficio da Câmara Municipal
de Porto Alegre; oficio da Câmara Municipal de Guaporé comunicando a
eleição  de sua mesa;  Balancetes  da receita  e  despesa  dos  meses de
Agosto e Setembro do corrente ano; balancete relativo ao mês de julho de
1950;  Continua  em  discussão  o  projeto  de  lei  de  orçamento  para  o
exercício de mil novecentos e cinqüenta e um; José Fredolino Horn pede a
nomeação de mais um membro para a Comissão acima referida. Original,
manuscrito.

418 Ata nº 521 14.11.1950.........................................................................466,467,468
Indicação da Câmara Municipal de Uruguaiana apresentando substitutivo
ao projeto de lei da Assembléia Estadual sob numero 265-50 transferindo
dos municípios  a  cobrança  dos  impostos  de  transmissão  inter  vivos  e
causa-mortis; oficio da Câmara de Porto Alegre tratando do protesto feito
pelo deputado Flores da Cunha na Câmara Federal contra a remossão dos
restos mortais do General Osório; oficio da Câmara Municipal de Viamão
com indicação sobre as multas eleitorais;  oficio da Câmara Municipal de
Guaporé comunicando eleição de mesa; balancete da receita e despesa
relativas  aos  meses  de  julho,  Agosto  e  Setembro, com comprovantes.
Original, manuscrito.

419 Ata nº 522 21.11.1950.........................................................................468,469,470
Requerimento do senhor João Frederico Feyh Filho, solicitando protesto de
repudio a contra assassinato ocorrido no quarto distrito; ordem do dia para
próxima sessão:  indicação da Câmara Municipal de Santa Rosa com oficio
pedindo apoio para que  o Governo do Estado tome interesse na compra
direta de uma formicida denominada “Bleuko”. Original, manuscrito.

420 Ata nº 523 21.11.1950.........................................................................470,471,472
Indicação da Câmara de Santa Rosa, sobre o fornecimento da formicida
“Blenko” ;requerimento pedindo providencias sobre o fornecimento de agua
do Grupo Escolar Pereira Coruja. Original, manuscrito.

421 Ata nº 524 21.11.1950.......................................................................................472
Reuniu-se a  comissão  de elaboração do  orçamento  de  1951.  Original,
manuscrito.

422 Ata nº 525 22.11.1950.......................................................................................472
Reuniu-se a comissão designada a estudar e  elaborar o orçamento para
1951. Original, manuscrito.

423 Ata nº 526 22.11.1950................................................................................472,473
Reuniu-se  a  comissão  de  estudo   do  orçamento  para  1951.  Original,
manuscrito.



424 Ata nº 527 28.11.1950................................................................................473,474
Ordem do  dia  para  próxima  sessão:  Oficio  49/50  do  senhor  prefeito;
Circular 26/50 da Câmara de São Francisco de Paula. Oficio nº 50/950 – do
senhor  prefeito;  Boletins  do  Departamento  Nacional  de  Obras  e
Saneamento;  volume dos  “Anais  da  Assembléia  Legislativa  do  Estado;
Oficio da Câmara de Pelotas 597/50; Parecer da comissão de estudos do
projeto de orçamentos para 1951. Original, manuscrito.

425 Ata nº 528 28.11.1950.........................................................................474,475,476
Pedido  do  “Conjunto  de  Amadores  Teatrais  “Anna  Vagas”;  oficio  da
Câmara de São Francisco de Paula, pedindo a remessa de um volume do
Código  de  Posturas;  pedido  de  isenção  apresentado  por  Joanna  e
Domingos  Gonçalves;  oficio  de  Pelotas;  Boletins  do  Departamento
Nacional  de Obras e Saneamento;  parecer  apresentado pela Comissão
Elaboradora do projeto de orçamento para 1951, requerido a Presidência a
prorrogação  do  prazo  para  aprovação  da  lei  orçamentária  para  1951;
Ordem do  dia  para próxima sessão:  oficio  da Câmara de Nova Prata.
Original, manuscrito.

426 Ata nº 529 03.12.1950 Solene.............................................................476,477,478
Sessão solene comemorativa  do 3º Aniversário  da administração;  O sr.
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Pediu a
palavra o Sr. Deputado José Pereira Coelho de Souza; O sr. Presidente,
faz uso da palavra. Original, manuscrito.

427 Ata nº 530 05.12.1950................................................................................479,480
Oficio  da Câmara de Nova Prata,  comunicando uma emenda a sua lei
básica;  projeto  de  orçamento  para  1951  e  seus  projetos  de  leis
complementares acham-se, em plenário para os fins de direito; requerido
visto do projeto que trata da majoração de vencimentos de funcionários
extingue cargo e fixa dotações orçamentárias; projeto de lei do Legislativo
revogando  a  lei  nº  61  de  junho  de  1949,  que  isenta  os  médicos  e
advogados do  pagamento  do imposto  de indústria  e  profissões  e  bem
assino copia da ata na qual consta a resolução do legislativo mandando
equiparar  os  vencimentos  do  tesoureiro  da  Prefeitura  Municipal  desta
cidade aos de contados da mesma repartição cuja ata é a nº 508; ordem do
dia para próxima sessão: boletim da receita e despesa do município dos
meses de agosto, setembro e outubro. Requerido pelo vereador  Jovino
Feliciano da Silva, vista do parecer apresentado pela comissão revisora do
projeto de orçamento para o ano vindouro, que trata dos negócios da Boret
com o município. Original, manuscrito.

428 Ata nº 531 05.12.1950................................................................................480,481
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

429 Ata nº 532 12.12.1950................................................................................481,482
Ordem do dia  para  próxima sessão:  volume dos  Anais  da  Assembléia
Legislativa do Estado; boletim do D.P.M de julho e agosto de 1950; boletins
da  Câmara  de  Carazinho:  nºs  84  e  85;  Continuação dos  estudos  do
orçamento  para 1951;  projeto   pedindo permissão  para compra de um
caminhão; requerimento verbal, pedindo que à Câmara se dirija ao Prefeito
solicitando o motivo pelo qual foi  exonerado do cargo de o senhor José



Daniel de Asevedo. Original, manuscrito.

430 Ata nº 533 12.12.1950.........................................................................482,483,484
Volume dos Anais da Assembléia Legislativa; boletins do D.P.M; Boletins
de Carazinho; pedido do Executivo de uma autorização para a compra de
um caminhão;   requerimento  verbal do senhor vereador  José Fredolino
Horn,sobre exoneração do senhor José David de Asevedo; Ordem do dia
para próxima sessão: almanaque de saúde enviado pelo Serviço Nacional
de Educação Sanitária. Original, manuscrito.

431 Ata nº 534 19.12.1950.........................................................................484,485,486
Pedido  de  autorização  do  Executivo  Municipal,  para  a  compra  de  um
caminhão da firma Comercial Guido Cé & Cia com sede em Encantado;
Ordem do dia para próxima sessão:  Cinco projetos de lei  do Executivo
Municipal  um pedindo de acréscimo de verba para compra de materiais
para completar obras iniciadas; outro que abre um crédito para diversas
dotações;  outro acompanhado de tabela do funcionalismo mensalistas e
diaristas e mais o pessoal do professorado aos quais será pago um abono
de Natal; outro que abre um credito suplementar e por ultimo um projeto
que abre um credito especial  para atender o natal  das crianças pobres.
Ainda  mais  um  projeto  do  Executivo  que  isenta  de  impostos  Joana
Gonçalves e Domingos Gonçalves. Original, manuscrito.

432 Ata nº 535 19.12.1950........................................................................486,487,488,
489,490,491
Discussão do orçamento está encerrada com a aprovação dos pareceres e
votado o projeto de vencimentos do funcionalismo sendo equiparado os
vencimentos mensais ou anuais e do tesoureiro aos de contador; Votadas
as leis complementares do orçamento; projeto de lei de 4.100,00; projeto
de lei  do Executivo de 16.900,00;  projeto de lei  de 14.450,00 cruseiros;
projeto de lei no valor de Cr$ 56552,00; projeto de lei no valor de 5.000,00;
ordem do dia para próxima sessão: fascículos da Câmara de Porto Alegre,
e um da Assembléia Legislativa do Estado; requerido que  fosse dado aos
funcionários  inativos  um abono de Natal;  pedido para que se  apele  ao
Executivo para mandar reparar a estrada do “Morro Bonito” no distrito de
Paverama; exibida a Câmara uma carta do senhor vereador João Frederico
Feyh Filho. Original, manuscrito.

433 Ata nº 533 05.01.1951 Extraordinaria.................................................491,492,493,
494
Fascículos da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e um da Assembléia
Legislativa do Estado; ordem do dia: veto ao projeto de lei deste legislativo
com  referencia  aos  fabricantes  de  agua  ardente;  ao  que  trata  da
gratificação ao funcionalismo municipal que prestam horas extraordinárias
de  serviços  a  municipalidade;  ao  projeto  que  cria  a  incidência,  de
Cr$1.000,00  aos  comerciantes  ambulantes  que  varejarem  produtos
coloniais e outras mercadorias; a resolução da Câmara que equiparou os
vencimentos de tesoureiro aos de contador; contestação apresentada pelo
senhor Prefeito  Municipal  a  resolução  desta  Câmara que  aprovou por
unanimidade o projeto de orçamento para 1951; ordem do dia para próxima
sessão: indicação da Câmara Municipal de São Leopoldo; outra da Câmara
de Bagé;  oficio da Câmara de Canoas; oficio da Câmara de Três Passos.



Requerimentos do vereador senhor Rubens Felipe de Souza; Entrou em
ata um fonograma do senhor Osvaldo Gomes Junqueira com felicitações;
carta  do  vereador  Fredolino  Schneider  pedindo  dispensa  de  seu
comparecimento  a  esta  sessão  por  achar-se  adoentado.  Original,
mansucrito.

434 Ata nº 537 11.01.1951.........................................................................494,495,496
Discutido o expediente da dita ata, tendo sido já despachados a Câmara
ratificou tais despachos; ordem do dia para próxima sessão: requerimento
de D. Jovita da Costa Terra, pedindo isenção de imposto predial relativo a
um prédio de propriedade da Igreja Matriz da qual é usufrutária; balancetes
do Executivo referentes ao meses de Outubro e Novembro do ano próximo
passado;  Cópias  das  leis  nºs  111  à  115,  do  Executivo  Municipal;
proposição do Legislativo de Bagé. Original, manuscrito.

435 Ata nº 538 11.01.1951........................................................................496,497,498,
499
Requerimento  de  Da.  Jovita  da  Costa  Terra;  balancetes  da  receita  e
despesas dos meses de Outubro e Novembro do ano findo; copias de leis
de  111  a  115;  proposição  da  Câmara  de  Bagé,  que  trata  das
aposentadorias do funcionalismo publico; projeto de lei do Orçamento para
1951; nomeada uma comissão de dois de seus membros para levarem a
referida lei  ao seio da Assembléia Estadual; Ordem do dia para próxima
sessão: requerimento em atenção a um abaixo assinado dos moradores de
Boa  Esperança,  no  distrito  de  Paverama neste  município  que  pede a
criação  de  uma  aula  estadual  isolada  n´aquele  local;  requerimento
solicitando se dirija ao Executivo lembrando a urgência e necessidade de
estender o abono de natal aos inativos como é de praxe e de lei. Original,
mansucrito.

436 Ata nº 539 13.02.1951.......................................................................................499
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

437 Ata nº 540 14.02.1951.........................................................................499,500,501
Oficio  da Câmara Municipal de Pelotas;  oficio  da  Câmara Municipal  de
Osório; oficio da Câmara de Rio Grande com proposição; oficio da Câmara
Municipal de Bagé; oficio da Sociedade de Fisiologia do Rio Grande do Sul,
com  boletins;  oficio  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística,
Inspetoria  Regional de Estatística Municipal;  projeto  de lei,  que trata  da
revogação  da  lei  nº  95  referente  a  venda  de  terrenos  municipais
acompanhado de exposição de motivos; projeto de lei que altera a forma de
pagamento das horas extraordinárias de serviço ao funcionalismo municipal
acompanhada da respectiva exposição de motivos. Original, manuscrito.

438 Ata nº 541 14.02.1951.........................................................................501,502,503
Fonograma  do  vereador  Alvaro  Haubert;  fonograma  do  Exmo.  Sr.
Governador do Estado, comunicando ter assumido o dito governo; oficio de
Pelotas; oficio do Prefeito de Osório; oficio da Câmara Municipal de Rio
Grande com proposição;  oficio  da Câmara Municipal de Bagé;  oficio  do
Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística,  Inspetoria  Regional  de
Estatística Municipal em Porto Alegre; projeto que trata do pagamento de
gratificações  ao  funcionalismo  pelas  horas  extraordinárias  de  serviço;



projeto de lei que altera o artigo primeiro da lei nº 95; Dois volumes dos
anais da Câmara de Porto Alegre; Original, manuscrito.

439 Ata nº 542 07.03.1951................................................................................503,504
Ordem do  dia  para  próxima  sessão:  boletim  da  Câmara  Municipal  de
Carazinho; indicação da Câmara de Cacequi; oficio da Câmara de São Luiz
Gonzaga  comunicando  sua  eleição;  oficio  da  União  dos  Funcionários
Municipais  de Santa Maria;  oficio  da Assembléia  Legislativa  do Estado;
Oficio do Executivo comunicando a cópia da lei nº 116; Oficio da Câmara
de Passo Fundo. Original, mansucrito.

440 Ata nº 543 07.03.1951........................................................................504,505,506,
507
Ofícios das Câmaras de Pelotas e Bagé; boletim da Câmara Municipal de
Carasinho; oficio da Assembléia do Estado comunicando eleição de sua
mesa; circular de Cacequi,  sobre a lei  da Asembleia nº 1.382; oficio da
Câmara de São Luiz Gonzaga, comunicando a eleição; oficio da Câmara
de  Passo  Fundo  convidando  para  uma  mesa  redonda que  se  reunirá
naquele município para tratar-se do assunto da política do trigo; oficio da
União dos funcionários Municipais do Rio Grande do Sul convidando  para
as  solenidades  da  posse  da  nova  diretoria;  oficio  do  senhor  Prefeito
Municipal pedindo estudo de um requerimento verbal dirigido ao Executivo
pelos açougueiros desta cidade, pedindo elevação do preço do quilo de
carne;  o  vereador  Alvaro  Haubert  dirigiu  pedido  de  licença.  Original,
manuscrito.

441 Ata nº 544 01.04.1951................................................................................507,508
Oficio da Câmara Municipal de Rio Grande; ofício da Câmara  Municipal de
Rosário;  ofício da Câmara de Carazinho; oficio da Câmara de São João de
Montenegro;  oficio da Câmara de Novo Hamburgo; oficio da Câmara de
Pelotas; todos comunicando a eleição de suas mesas; cartão do serviço
Nacional de Educação Sanitária;  fonograma do vereador Alvaro Haubert
solicitando  sessenta  dias de licença;  requerimento  do senhor  Florencio
Jose Serpa propondo comprar um terreno pertencente a  municipalidade.
Original, manuscrito.

442 Ata nº 545 04.04.1951.......................................................................................508
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

443 Ata nº 546 04.04.1951.......................................................................................509
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

444 Ata nº 547 09.04.1951........................................................................509,510,511,
512
Ofícios  de Rio  Grande, Rosário,  Pelotas,  Carazinho,  Montenegro,  Novo
Hamburgo,e  Pelotas; cartão de serviço Nacional de educação Sanitária;
licença solicitada pelo vereador Alvaro Haubert;  requerimento dirigido ao
executivo pelo Sr. Florecio Jose Selpa; oficio de Viamão comunicando a
eleição de sua mesa; ofício de Nova Prata com copia da lei nº 103 de 30 de
Dezembro de  1950  pela  qual  que  se  restabelece  naquele  município  a
designação de Nova Bassano a atual sede do 2º Distrito denominada Silva
Pais;  eleição da mesa desta  Câmara por  escrutínio secreto;  projeto  de



orçamento vindo do executivo ao Legislativo, que deve reger os negócios
de receita e despesa do município para o ano de 1951; requerimento de
Walter Augusto Schilling e Alberto Görgen solicitando receber a ajuda de
custo. Original, manuscrito.

445 Ata nº 548 02.05.1951................................................................................512,513
Ordem do  dia  para  próxima  sessão:  oficios  das  Câmara  Municipal  de
Rosário  do  Sul  e  carazinho  acusando  o  recebimento  da  circular  desta
Câmara;  oficio  do  Senhor  Prefeito  de  Venâncio  Aires  convidando  para
comparecer a inauguração do Hospital Geral de Mariante; oficio circular da
Câmara Municipal de Pelotas com copia da preposição apresentada aquele
Legislativo sobre reestabelecimento dos Tiros de Guerra na Zona colonial
deste  Estado;  oficio  de Pelotas  com proposição  relativa  a  participação
obrigatória e direta dos trabalhadores nos lucros da empresa; Dois boletins
do departamento  Estadual  de Estatística  com referencia  a produção do
milho neste Estado. Original, manuscrito.

446 Ata nº 549 02.05.1951.........................................................................514,515,516
Ofícios  da  Câmara de  Carzinho,  e  Rosário  do  Sul;  convite  do  senhor
Prefeito  de  Venâncio  Aires  para  inauguração  do  Hospital  Geral  de
Mariante;  proposição da Câmara Municipal de Pelotas; oficio de Pelotas
que trás cópia da proposição que trata da regulamentação da participação
do  trabalhador  nos  lucros  da  empresa;  boletins  da  Repartição  de
Estatística;  projetos  de leis  um sobre a criação do cargo de Diretor  de
Obras padrão 26, outro  sobre as gratificações ao funcionalismo publico
interno da Prefeitura pelas horas extraordinárias. Original, manuscrito.

447 Ata nº 550 05.06.1951........................................................................516,517,518,
519,520
Ofício do senhor prefeito de Venâncio Aires comunicando o adiamento da
inauguração  do  Hospital  de  Vila  Mariante;  oficio  circular  da  Câmara
Municipal  de  Carasinho  nº  2  de  23  de  maio  1951  apresentando
proposições; oficio da sociedade de Fisiologia do Rio Grande do Sul com o
programa,  da  Semana  da  Tuberculose;  oficio  do  Departamento  das
Prefeituras Municipais comunicando a nomeação e posse de seu Diretor
Geral; Oficio da Câmara de Porto Alegre com proposição sobre um oficio
da  Câmara  de  Vereadores  de  Uruguaina  tendo  por  objetivo  a
regulamentação de uniformes escolares; oficio da União dos Funcionários
do Rio Grande com sede em Santa Maria tratando da aposentadoria dos
funcionários  municipais;  circular  da  Câmara  de  Rio  Grande  sob  nº  3.
tratando dos livros escolares; circular nº 229 de 26 de abril  de 1951 da
Câmara de Pelotas  pedindo o apoio  deste  Legislativo  ao projeto   com
referencia a entrega das cotas pelo Estado aos municípios;  Ofícios das
Câmaras Municipais, de Rio Grande, Santa Maria, Soledade, Ijuí, Torres,
Sarandi, Porto Alegre, São Francisco de Paula, Uruguaiana e Livramento,
todos anunciando eleição  de  suas mesas diretoras  de  seus  trabalhos;
projeto  de lei  do Executivo nº 117 que revoga a resolução nº 108 que
alterou disposto no artigo 118, do decreto lei nº 251; projeto de lei nº 118
que cria o cargo de Diretor de Obras padrão 26; Abre um credito especial e
reduz e cancela dotações orçamentárias;  balancete dos meses janeiro e
fevereiro de 1951; balancete de Dezembro de 1950 e da receita e despesa
do Executivo; documentação do Executivo referente ao encerramento do



exercício de mil novecentos e cinqüenta com todo o movimento contábil do
exercício; balancete da receita e despesa dos meses de janeiro e fevereiro
do corrente ano com todos os comprovantes; projeto de lei que autoriza o
senhor Prefeito  Municipal a vender,  observando o disposto na lei  nº 95
alterado em parte pela lei nº 116 um terreno do município; projeto de lei
que  autoriza  o  senhor  Prefeito  Municipal  a  vender  ao  senhor  Daniel
Leonardo Pereira na forma da lei um terreno cito nesta cidade; balancetes
da  receita  e  despesas  dos  meses  de  março  e  abril  de  1951,  com
comprovantes;  requerimento do senhor Balduino da Silva Pereira pedindo
isenção de multas;  requerimento  do senhor  Amaro Almeida da Silveira
pedindo a isenção do imposto de uma carroça;  requerimento do senhor
Adroaldo Coimbra Pereira pedindo concessão para construir uma casa de
tábua;  requerimento  do  senhor  João  Fornari   Sbrinho  pedindo
cancelamento  de  debito;  requerimento  da  professora municipal  Marlene
Theresinha Haubert pedindo alugueis para a sala onde funciona a aula;
requerimento do senhor Lauro Evangelista de Azambuja, pedindo isenção
de impostos e taxas; boletim do D.P.M. Dois fascículos do Serviço Nacional
de Educação Sanitária; jornal de Minas Gerais que se denomina “Arauto”;
fascículo  do  Asilo  Pela;  boletins  da  Câmara  Municipal  de  Carasinho.
Original, manuscrito.

448 Ata nº 551 05.06.1951........................................................................520,521,522,
523,524
Circular da Câmara de Carasinho; oficio da Sociedade de Fisiologia do Rio
Grande do Sul; oficio D.P.M.; oficio da câmara Municipal de Porto Alegre,
com proposição sobre  restauração dos tiros de guerra; circular da Câmara
Municipal Uruguaina sob nº 82 que trata da uniformização dos uniformes
escolares; oficio da União dos funcionários Municipais do Rio Grande do
Sul; oficio da Câmara de Rio Grande nº 229 que trata de horas escolares
este Legislativo;  oficio da Câmara Municipal de Pelotas; projetos de leis do
Executivo sob nºs 117 e 118; balancetes mensais de janeiro e fevereiro de
195;  balancete  do  encerramento  do  exercício  financeiro  de  1950;
balancetes gerais  com  comprovantes relativos aos meses de janeiro  e
fevereiro  de 1951;  projetos  de lei  que autorizam ao Prefeito  a  vender
terrenos;  balancetes  gerais  dos  meses de março  e  abril  de 1951 com
documentação; requerimentos constantes da ordem do dia da ata anterior
continuam  em  estudos  o  expediente  simples  foi  mandado  arquivar;
proposto que a câmara oficiasse ao Exmo Sr. Governador do Estado e ao
senhor Doutor Chefe de Policia pedindo a permanência do senhor Ricardo
de Asambuja Guimaraes na delegacia de policia desta cidade; ordem do
dia  para  próxima  sessão:  comunicação  do  diretor  do  Departamento
Estadual de Estatística do Rio Grande do Sul  comunicando nomeação e
posse; pedido da diretoria do “Círculo de Pais e Mestres” solicitando um
auxilio para a caixa da instituição. Original, manuscrito.

449 Ata nº 552 12.06.1951........................................................................524,525,526,
527
Requerimento de Balduino Silva Pereira; requerimento de Alvaro Almeida
da Silveira;  requerimento  do senhor Adroaldo Pereira;  requerimento  do
senhor João Fornari  Sobrinho;  requerimento  da Senhora Dona Marlene
Theresinha  Haubert;  requerimento  do  senhor  Lauro  Evangelista  de
Azambuja; pedido de concessão de um auxilio pecuniário feito pelo Circulo



de Pais e Mestres do Grupo Escolar Pereira Coruja;  circular nº 2 de Cruz
Alta e a proposição que acompanha; ordem do dia para próxima sessão:
requerimento  do  senhor  Lotario  Bender  presidente  da  Areo  Clube  de
Taquari pedindo isenção de impostos para uma caminhonete pertencente
aquela entidade; requerimento solicitando contagem de tempo de serviço
municipal;  comunicação  da  Câmara  Municipal  de  São  Leopoldo
comunicando eleição de sua mesa diretora. Original, manuscrito.

450 Ata nº 553 12.06.1951................................................................................527,528
Requerimento  dirigido  ao  Executivo  por  Dona Sofia  da  Costa  e  Silva;
requerimento  do  senhor  Lotario  Bender  presidente  do  Aero  Club  de
Taquari; ordem do dia para  próxima sessão: oficios da Câmara de Ijuí sob
nºs 2 e 3. Original, manuscrito.

451 Ata nº 554 13.06.1951................................................................................528,529
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

452 Ata nº 555 13.06.1951.......................................................................................529
Não houve sessão por falta de numero legal. Original, manuscrito.

453 Ata nº 556 19.06.1951........................................................................529,530,531,
532
Requerimento  da  Camara  de  Ijuí,  com  proposição;  carta  do  Senhor
Deputado Mario   de Lima Beck;  carta  do senhor  Dr.  Chefe  de Policia
acusando o  recebimento  do  oficio;  ordem do dia  para próxima sessão:
requerimento do senhor Ernesto Weingärten solicitando a compra de um
terreno municipal; requerimento solicitando que a verba  concedida a a Vila
e distrito de Bom Retiro do Sul, deste município fosse elevada no exercício
vindouro. Original, manuscrito.

454 Ata nº 557 19.06.1951................................................................................532,533
Requerimento  dirigido  a  este  Legislativo  pelo  Sr  Ernesto  Weingärter
pedindo a compra de um terreno. Original, amnsucrito.

455 Ata nº 558 03.07.1951.......................................................................................533
Rubens Felipe de Souza,  justificou sua ausência a demais sessões do
atual  período;   não  houve  sessão  por  falta  de  número  legal  de
representantes. Original, manuscrito.

456 Ata nº 559 03.07.1951...................................................................533,534,535,536
Entrou em apreciação  o  requerimento  verbal  apresentado  pelo  senhor
vereador  Jovino Feliciano da Silva.  Ordem do dia para próxima sessão:
Projeto de lei do Executivo Municipal que autoriza a inclusão no tempo de
serviço da Senhorita Sofia da Costa e Silva. Projeto de lei que abre um
credito especial e indica, como recurso, arrecadação maior. Projeto de lei
que abre um credito suplementar reduz e cancela dotações orçamentárias
e indica como recurso,  a arrecadação a maior.  Ofício da Sociedade de
Fisiologia  do  Rio  Grande  do  Sul;  requerimento  do  Circulo  de  Pais  e
Mestres  que funciona junto ao Grupo Escolar Otavio Augusto de Farias em
Bom Retiro do Sul; oficio da Diretora do Grupo Escolar “Pereira Coruja”
desta cidade Dona Maria Ceay Köche;  oficio do senhor prefeito  de São
Francisco de Assis; oficio da Câmara Municipal de Pelotas apresentando



uma  proposição;  folheto  da  Confederação  Nacional  do  Comércio;
prospecto  do Departamento  Estadual  de Estatística;  boletim  do  D.P.M.
Original, manuscrito.

457 Ata nº 560 10.07.1951.......................................................................................536
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.

458 Ata nº 561 10.07.1951.........................................................................537,538,539
Entrou em discussão projeto de lei que autoriza a contagem de tempo de
serviço da Senhorita Sofia da Costa e Silva; projeto de lei  que abre um
credito especial e indica como recurso arrecadação a maior; projeto de lei
que abre um credito suplementar reduz e cancela dotações orçamentária e
indica, como recurso, arecadação a maior; oficio da sociedade de fisiologia
do  Rio  Grande  do  Sul;  requerimento  do  circulo  de  Pais  e  Mestres
organizado junto ao Grupo Escolar Otavio  Augusto  de Farias;  oficio  da
Diretora  do  Grupo escolar  Pereira  Coruja Senhorita  Maria  Cecy Köch;
oficio do Prefeito Municipal de São Francisco de Assis; oficio da Câmara
Municipal de Pelotas;  requerimento verbal do vereador Jovino Feliciano da
Silva. Ordem do dia para a próxima sessão: requerimento da Associação
Rural de Taquari; requerimento do Sr. Adolfo Drehmer; boletim de receita e
despesa do mês de Maio e cópias de leis  nº 119 de 8 de junho de 1951 e
nº 120 da mesma data. Original, manuscrito.

459 Ata nº 562 17.07.1951.......................................................................................539
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.

460 Ata nº 563 17.07.1951.......................................................................................540
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.

461 Ata nº 564 18.07.1951.......................................................................................540
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.

462 Ata nº 565 18.07.1951................................................................................540,541
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.

463 Ata nº 566 24.07.1951.........................................................................541,542,543
Passou-se  a  despachar  o  expediente:  requerimento  apresentado  pela
Associação  Rural;  requerimento  apresentado  pelo  Sr.  Adolfo  Drehmer;
boletins do mês de maio de 1951 e nº 120. O vereador Rubens F. Souza,
requereu que se fizesse um apelo ao Dr. Diretor do Posto de Higiene e ao
Sr. Delegado de Policia; requereu ainda que a mesa providenciasse para
que fossem elaboradas discutidas e sancionadas algumas  leis. Ordem do
dia:  um  requerimento  do  sr.  Albino  Brauns;  um  requerimento  do  Sr.
Alexandre José de Souza; oficio circular nº 10 da capital de Pernambuco;
oficio da câmara de Santa Vitória do Palmar; requerimento de Pedro José
de Louza; ofício do Sr Governador do Estado. Original, manuscrito.

464 Ata nº 567 24.07.1951................................................................................544,545
Passou-se a despachar o expediente da ordem do dia. Requerimento do
Sr. Albino Braun solicitando pagamento de aluguel  de uma casa de sua
propriedade;  requerimento  dirigido  ao  Prefeito  Municipal,  assinado  por
Alexandra José de Souza; Oficio circular da cidade de Recife estado de



Pernanbuco; oficio de Santa Vitória do Palmar; oficio do Governador do
Estado  em  resposta  a  um  pedido  deste  legislativo;  requerimento
apresentado pelo Sr. Pedro José de Souza solicitando dispensa de imposto
municipal. Ordem do dia: circular da Câmara de Vereadores de Carazinho;
relatório da Confederação Nacional do Comércio do Rio de Janeiro; volume
da Revista Brasileira dos Municípios do Nacional do Comércio do Rio de
Janeiro;  volume da Revista Brasileira dos Municípios do Rio de janeiro.
Original, manuscrito.

465 Ata nº 568 25.07.1951................................................................................545,546
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.

466 Ata nº 569 31.07.1951.......................................................................................546
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.

467 Ata nº 570 31.07.1951.......................................................................................546
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.

468 Ata nº 571 31.07.1951.......................................................................................547
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.

469 Ata nº 572 07.08.1951.........................................................................547,548,549
Passou-se a despachar o expediente:  Circular da Câmara de Carasinho;
requerimento da Associação Rural dirigido ao Executivo; fascículos Revista
Brasileira dos municípios, e Confederação Nacional do Comércio. Ordem
do dia para a próxima sessão: Dois ofícios respectivamente das Câmaras
de Cacequi  e  Marcelino  Ramos comunicando a  eleição  de  sua mesa.
Original, manuscrito.

470 Ata nº 573 07.08.1951.........................................................................549,550,551
Passou-se a despachar o expediente: ofícios das Câmaras de Cangussu e
Marcelino Ramos; o vereador Rubens Felipe de Souza fez requerimentos:
solicite ao Executivo o reparo de alguns trechos das estradas do Morro
Bonito e Conventos, traz ao conhecimento da casa a falta de uma escola
na localidade denominada “Costa  do Aterrado”, traz  a consideração da
casa seu protesto contra a atitude de um açougueiro local, requerimento
escrito com referencia a urgência de ser reformado o atual regulamento, da
Usina Municipal;  proposição  assinada por  treze  vereadores  da  Câmara
Municipal  de  Porto  Alegre.  Relatório  da  Associação  dos  Funcionários
Publicos do Estado do Rio Grande do Sul.  Requerimento da Associação
Rural solicitando doação de um terreno. Original, manuscrito.

471 Ata nº 574 21.08.1951................................................................................551,552
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.

472 Ata nº 575 04.09.1951........................................................................552,553,554,
555,556
Passou-se a deliberar sobre os requerimentos do vereador Rubens Felipe
de Souza . Ordem do dia para a próxima sessão: balancete de receita e
despesa  referente  ao  mês  de  junho  do  Executivo  Municipal  com
comprovantes. Oficio do senhor Prefeito Municipal acusando o recebimento
de comunicação;  requerimento do sr vereador Jovino Feliciano da Silva;



boletim do Executivo informado o movimento do mês de junho; oficio do sr
Prefeito Municipal com o qual dá ingresso a esta Legislativo de uma carta
assinada  pelo  sr  Vasco Pinto  de  Asevedo;  oficio  do  sr  secretário  do
Executivo;  requerimento  do  sr  Adão  Bilhar  dos  Reis;  requerimento  de
Alvaro de Castro Junqueira residente no lugar denominado Beira do Rio;
oficio  do  senhor  Prefeito  Municipal;  requerimento  do  senhor  Hanor  de
Souza; circular  da Inspetoria  regional  de Estatística Municipal  em Porto
Alegre;  circular  da  Câmara  de  Passo  Fundo;  carta  da  Pontifica
Universidade Católica do Rio Grande do Sul; oficio da Câmara de Canoas;
oficio da liga Rio-Grandense contra a tuberculose; boletins da Câmara de
Carasinho;  relatório   dos funcionários  públicos  do  Rio  Grande  do  Sul;
fascículos do Departamento Estadual de Estatística. Original, manuscrito.

473 Ata nº 576 04.09.1951........................................................................556,557,558,
559
Entrou  em  discussão  o  expediente:  balancete  do  mês  de  junho  do
Executivo com  comprovantes; oficio do Executivo; boletim informativo mês
de junho; oficio que encaminhou a este Legislativo a oferta da venda de
uma casa pelo senhor Vasco Pinto da Asevedo; contrato a ser assinado
com a firma Fohmer  Bauer  para fornecimento  de  luz;  requerimento  do
Salão Bilhar dos Reis; requerimento do senhor Alvaro de Castro Junqueira;
oficio  do  senhor  prefeito  que trata  de  terrenos  requeridos  pelo  senhor
Ernesto  Weingartner  e  Cia  Navegação  Arnt  Limitada;  requerimento  do
senhor Honor de Souza pedindo isenção da multa; circular da Inspetoria
Regional de Estatística Municipal;  circular  de Passo Fundo que trata da
hora da sessão;   continuam estudos na carta da Pontifica Universidade
Católica do Rio Grande do Sul; oficio da Câmara de Canoas; oficio da Liga
Rio-grandense  contra  a  tuberculose  e  um  fascículo  do  Departamento
Estadual de Estatística. Original, manuscrito.

474 Ata nº 577 02.10.1951.........................................................................559,560,561
Passou-se a examinar o expediente: algumas comunicações. Ordem do dia
para próxima sessão: projeto de lei do Executivo tratando de isenções de
multas da dívida ativa;  projeto de lei  apresentado pelo senhor vereador
Rubens  F.  Souza;  projeto  de  lei  do  Executivo  que  abre  um  credito
suplementar,  reduz  e  cancela  dotações  orçamentárias,  e  indica  como
recurso arrecadação a maior, com exposição de motivos; projeto de lei do
Executivo que abre um credito especial reduz dotações orçamentárias e
indica  como  recurso arrecadação  a  maior  com  exposição  de  motivos;
balancete  e  um boletim  informativo  da  receita  e  despesa  do  mês  de
Agosto;  requerimento  assinado  por  Dona  Clara  Maria  da  Conceição;
requerimento da firma Irmãos Silveira & Cia; requerimento assinado pelo
senhor João Batista da Silva. Original, manuscrito.

475 Ata nº 578 02.10.1951........................................................................561,562,563,
564
Entrou em discussão a ordem do dia  da ata anterior:  projeto  de lei  do
executivo que cria a isenção de multas da dívida ativa e projeto de lei
apresentado  pelo  senhor  vereador  Rubens Felipe  de Souza no mesmo
sentido; balancete e boletim do mês de julho do Executivo; projeto de lei do
Executivo  que abre um credito  suplementar,  reduz e  cancela  dotações
orçamentárias e indica como recursos arrecadação a maior; projeto de lei



do Executivo que abre um crédito especial reduz dotações orçamentárias
indica como recurso arrecadação a maior; balancete e boletim informativo
da  receita  e  despesa  do  Executivo  referente  ao  mês  de  agosto;
requerimento de Dona Clara Maria da Conceição; requerimento dos irmãos
Silveira & Cia; requerimento do senhor João Batista da Silva pedindo um
auxilio  para  compra  de  um  instrumento  musical;  pelo  senhor  prefeito
Municipal foi dirigido a este Legislativo um pedido de licença; requerimento
do sr Adelino Kerber açougueiro nesta cidade pedindo a elevação do preço
do quilo da carne. Original, manuscrito.

476 Ata nº 579 24.10.1951........................................................................564,565,566,
567
Organizou-se  a  ordem  do  dia  para  próxima  sessão:  projeto  de  lei
orçamentária  do  município  enviado  a  este  Legislativo  pelo  Executivo
relativo ao ano entrante  acompanhado de circunstanciada mensagem do
senhor Prefeito Municipal e instruído com  os quadros demonstrativos da
receita  e  despesa  orçada;  requerimento  assinado  por  Inez  Ferreira  da
Costa viuva de João Ramalho da Costa; circular da Câmara Municipal de
Carazinho; oficio da Câmara Municipal de Nova Friburgo, Rio de Janeiro;
oficio  circular  do  senhor  Osvaldo Gomes  Junqueira  vice-prefeito  deste
município; oficio do Executivo remetendo a este Legislativo cópias das leis
municipais nº 124 e nº 125 de 4 de outubro de 1951; O sr vereador Jovino
Feliciano  da  Silva  fala  sobre  um  erro  cometido  na  sessão  passada
referente projeto apresentado pelo Executivo. Original, manuscrito.

477 Ata nº 580 24.10.1951.........................................................................567,568,569
Passou-se a despachar o expediente: projeto de lei orçamentária para o
exercício  de  mil  novecentos  e  cinqüenta  e  dois;  requerimento  de  Inez
Ferreira  da  Costa;  circular  de  Carazinho  referente  a  vencimentos  de
funcionários da estatística; oficio de Nova Friburgo  Estado do Rio; oficio do
senhor vice-prefeito  comunicando ter  assumido  o  exercício  de prefeito;
copias de leis enviadas pelo executivo. Original, manuscrito.

478 Ata nº 581 06.11.1951.......................................................................................569
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.

479 Ata nº 582 06.11.1951.......................................................................................569
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.

480 Ata nº 583 20.11.1951.........................................................................569,570,571
Passou-se ao estudo do orçamento para 1952, bem como o expediente
para  próxima  sessão:  relatório  dos  negócios  do  município  com  todos
comprovantes;  balancete  da  receita  e  despesas  referentes  ao  mês de
Setembro; fascículos dos Anais da Assembléia Legislativa;  telegrama do
senhor General  Pole  Coelho  presidente  IBGE;  boletins  da  Câmara  de
Carazinho;  requerimento do senhor  General  Henrique da Costa;  boletim
Estatístico; circular da Câmara de Vereadores de Santa Maria; circular da
Assembléia  Legislativa  do  Estado;  folheto  da  Sul  América;  Diversos
boletins  informativos;  Oficio  do  senhor  Prefeito  Municipal;  circular  da
Câmara de São Luiz Gonzaga. Original. Manuscrito.



481 Ata nº 584 20.11.1951................................................................................571,572
Passou-se a despachar o expediente: fascículos da Assembléia; telegrama
do senhor General Poli Coelho; requerimento do senhor General Henrique
da Costa; dois boletins da Câmara de Carazinho; boletins de Estatísticas;
Circular  da Câmara de Santa  Maria;  circular  da Assembléia  Legislativa;
folheto da Sul América, diversos informativos;  Oficio do senhor Prefeito.
Continuam os  estudos  do  Orçamento  para  1952,  assim como estudos
sobre diversos relatórios dos negócios do município. Original, manuscrito.

482 Ata nº 585 27.11.1951.........................................................................572,573,574
Ata nº 585
Entrou em discussão o expediente: projeto de orçamento para o exercício
vindouro  acompanhado  do  relatório  de  todo  o  período  administrativo.
Ordem do  dia  para  a  próxima  sessão:  requerimento  Helmuth  Becker;
boletim de receita e despesa do mês de outubro de 1951 do Executivo;
fascículo de Estudos de Estatística;  oficio circular de Santa Maria; oficio
circular do D.P.M do Estado . Original, manuscrito.

483 Ata nº 586 27.11.1951.........................................................................574,575,576
Entrou em discussão o expediente:  requerimento do sr Helmuth Becker;
boletim da receita e despesa do Executivo relativo ao mês de outubro deste
ano; oficio circular de Santa Maria; oficio circular do D.P.M que comunica a
data exata para posse dos novos eleitos a primeiro de novembro e que está
fixado o dia trinta e um de Dezembro do corrente ano; fascículo de Estudos
Estatísticos; Continua em estudos e discussão o projeto do orçamento e o
relatório do período administrativo. Original, manuscrito.

484 Ata nº 587 28.11.1951.........................................................................576,577,578
Apresentado em plenário  projeto  de orçamento  para o exercício  de mil
novecentos e cinqüenta e dois e seus complementos. Ordem do dia para a
próxima sessão: projeto de lei  apresentado pelo senhor vereador Alberto
Görgen.  Dois  projetos  de  leis  apresentados  pelos  vereadores  Alberto
Görgen,  e  Francisco  Braulino  de  Souza.  Proposição  apresentada  pelo
vereador Francisco Braulino de Souza. Original, manuscrito.

485 Ata nº 588 28.11.1951.........................................................................578,579,580
Entrou em discussão os projetos, o primeiro que revoga a lei nº 61 de 2 de
junho de 1949, que isenta os médicos e advogados, projetos de incidências
sobre  o  imposto  de  licenças.  Proposição  apresentada  pelo  vereador
Francisco  Braulino  de  Souza;  projeto  de  orçamento  para  o  exercício
vindouro, relatório do Executivo desde mil novecentos e quarenta e sete.
Ordem do dia para próxima sessão: minuta do contrato que fez a Prefeitura
Municipal de Taquari à firma Follmer & Bauer. A Câmara determinou que
se enviasse ao Executivo o projeto de orçamento com os complementos.
Original, manuscrito.

486 Ata nº 589 13.12.1951.......................................................................................581
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.

487 Ata nº 590 13.12.1951.......................................................................................582
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.



488 Ata nº 591 18.12.1951.........................................................................582,583,584
Ordem do dia: requerimento do Sr. Lourival Mercio Pereira pedindo isenção
de dividas e multas de impostos, requerimento de Maria Francisca Silva
pedindo  concessão  de  um terreno;  requerimento  de  Octaviano  Becker
pedindo  isenção  e  cancelamento  de  divida  dos  herdeiros  de  Eduardo
Beckerm;  projeto  de  lei  do  executivo  concedendo  majoração  de
vencimentos ao professorado municipal, requerimento do Sr João Manoel
dos  Reis  pedindo  isenção  das  multas  relativas  a  sua  divida  ativa,
requerimento de Manoel José Carvalho do Couto propondo a compra de
um terreno dos arrebaldes  desta cidade, projeto de lei do executivo pelo
qual  fica  o  mesmo autorizado  a  vender ao  Sr.  João Alves  Pereira  um
terreno,  projeto de lei que autoriza o senhor Prefeito Municipal a vender ao
Sr. Ido Drehmer um terreno na Villa de Bom Retiro do Sul; projeto de lei do
executivo que autoriza ao sr. Prefeito Municipal doar a Associação Rural de
Taquari, um terreno; requerimento do Sr. João Marcelino de Souza pedindo
pagamento  de  aluguel,  balancete  da  receita  e  despesa  do  executivo
relativo  ao mês de outubro com seus comprovantes;  oficio  do Dr.  José
Francisco Pinto de Moraes; correspondência do centro de estudos e defesa
do petróleo e da economia nacional assinado pelo seu presidente. Original,
manuscrito.

489 Ata nº 592 18.12.1951.......................................................................................584
Não  havendo  número  legal  para  liberação  o  Presidente  declarou  que
continue em discussão o expediente constante da ordem do dia da ata
anterior. Original, manuscrito.

490 Ata nº 593 19.12.1951................................................................................584,585
Organizou-se a ordem do dia: projeto de lei do executivo que autoriza o Sr
Prefeito Municipal a vender ao Sr. Adão Bilhar dos Reis um terreno; projeto
de lei  do executivo que autoriza o Sr. Prefeito municipal acrescentar no
tempo de serviço públicos a professora municipal Dona Geny de Oliveira
Reis. Original, manuscrito.

491 Ata nº 594 19.12.1951................................................................................585,586
Não estando a Câmara composta de 2/3 dos vereadores, não foi possível o
despacho  do  expediente  constante  da  ordem  do  dia  da  ata  anterior.
Original, manuscrito.

492 Ata nº 595 27.12.1951........................................................................586,587,588,
589,590,591
Passou-se  ao  exame  do  expediente:  requerimento  de  Dona  Yoni  de
Oliveira  Reis;  requerimento  de  Dona  Maria  Francisca  da  Silva;
requerimento do senhor Lourival Mercio Pereira;  requerimento do senhor
João Manuel dos Reis; projeto de lei do Executivo que autoriza o mesmo a
vender  ao senhor  Adão Bilhar  dos Reis  um terreno,   projeto  de lei  do
Executivo, que autoriza ao Prefeito a vender ao senhor João Alves Pereira
um terreno; requerimento do senhor João Marcelino de Souza; projeto de
lei  do Executivo que autoriza o senhor  Prefeito  a vender do senhor Ido
Drehmer  um terreno;  projeto  de lei  do Executivo que autoriza o senhor
Prefeito a doar a Associação Rural desta cidade, um terreno; minuta do
contrato a fazer com a firma Folmer & Bauer de Paverama; balancete de
receita  e  despesa  do  mês  de  outubro  acompanhado  de  um  pequeno



balancete das despesas extraordinárias e eventuais relativas ao mesmo
mês; oficio do Prefeito de Santa Maria. Ordem do dia para próxima sessão:
projeto  de  lei  do  Executivo  que  abre  um credito  suplementar  e  reduz
dotações orçamentárias; projeto do Executivo que abre um credito especial
e reduz dotações orçamentárias,ambos com exposição de motivos. Projeto
de lei que concede moratória até a data de 30 de Dezembro corrente aos
contribuintes  em divida ativa.  Copias das leis  126,  127 e  128 de 5 de
dezembro  de  1951;  requerimento  do  senhor  Elegar  Oliveira  pedindo
isenção do imposto; circular da Liga Rio Grandense contra a tuberculose;
boletim  informativo  da  Inspetoria  de  Ensino  Municipal.  O  vereador
Francisco Braulino de Souza fez uma proposição: sobre o vencimento das
professoras municipais. Original, manuscrito.

493 Ata nº 596 27.12.1951........................................................................591,592,593,
594,595
Passou-se a examinar o expediente: projeto que abre crédito suplementar
e reduz dotações orçamentárias;  projeto que abre um credito especial  e
reduz  dotações  orçamentárias;  projeto  de  lei  que  isenta  de  multas  os
contribuintes em divida ativa até o exercício de 1950; copias das leis 126,
127,  128  enviadas  pelo  Executivo;  requerimento  do  senhor  Otaviano
Becker;  requerimento  do  senhor  Miguel  José  de  Carvalho  do  Couto;
requerimento do senhor  Helmut  Becker;  requerimento  do senhor  Elegar
Oliveira;  requerimento  de  Dona  Alexandrina  Teixeira  da  Silva;  boletim
informativo da Inspetoria de Ensino Municipal; vereador Rubens Felipe de
Souza  apresentou parecer  contrario ao projeto de lei  do Executivo que
majora  os  vencimentos  das  professoras  municipais  a  partir  de  1952.
Projeto que concede as professoras ativos municipais a quantia de cem
cruzeiros a cada uma mensalmente conforme projeto. Original, manuscrito.

494 Ata nº 597 31.12.1951................................................................................596,597
O senhor  Presidente  declara que  ia  encerrar  os  trabalhos  do  período
legislativo de 1947 a 1951. Original, manuscrito.

495 Ata nº 598 31.12.1951........................................................................597,598,599,
600
O  presidente  nomeia  uma  comissão  de  vereadores  para  introduzir  no
recinto  o  novos  vereadores  para  assumirem  compromisso  e  serem
empossados  em seus cargos. Presença de diversas autoridades. Original,
manuscrito.

496 Termo Encerramento 31.12.1951......................................................................600


