
Ata numero 497
Aos vinte e quatro dias do mez de Maio de mil novecentos e cinquenta às 10 horas,
no salão nobre da Prefeitura Municipal, presentes os vereadores Snrs Rubens Felipe
de Souza, João Frederico Feyh Fº, Alberto Görgen, Jovino F. da Silva, Walter Augusto
Schilling, Alvaro Haubert e José Fredolino Horn.
Os trabalhos foram abertos pelo vereador Snr. Jovino F. da Silva, vice-presidente em
exercício que, explicou os motivos a presente sessão extraordinária, de acôrdo com a
convocação feita.
Ofício nº 16/950, do sr. Prefeito Municipal – Arquive-se. 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 (sem numero) anexando um projeto  de lei  que abre  um crédito
suplementar, redus 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.
Ofício nº 21/950, do Snr. Prefeito Municipal no qual anexa um requerimento em que
Madre Maria Bertila, 
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solicita dispensa de pagamento de divida ativa do prédio nº 2020, sito a Rua Gen.
Osório. Ofício nº 18/950, do snr Prefeito Municipal, no qual anexa um requerimento
em que a Sra. Rosalina Ferreira  Gomes  solicita  dispensa do pagamento de sua
divida, bem como de impostos e taxas. 
Oficio nº 23/950, do Snr Prefeito Municipal, em que anexa um requerimento da Snra.
Vra. Celina Marques de Carvalho, solicitando dispensa do pagamento de impostos,
bem como seja cancelada dívida ativa.
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.
Pelo vereador snr. Jovino F. da Silva, foi dirigido um convite aos snr. Vereadores, afim
de assistirem a festa a ser realisada domingo proximo, dia 28, em Bom Retiro do Sul e
que deverá contar com a presença do Snr Governador do Estado, Sr. Walter Jobim.
A Câmara Municipal  por  intermedio  do Snrs.  Vereadores  presentes,  agradeceu o
convite.
Ao iniciarem-se os trabalhos da presente sessão, faz uso da palavra o vereador Sr.
Rubens Felipe de Souza que, de improviso, congratulou-se em nome da Câmara, com
o vereador  Sr.  Alvaro Haubert  pelo  lançamento  de sua candidatura ao cargo  de
Prefeito Municipal deste município. 
O vereador Alvaro Haubert, também de improviso, agradeceu essa manifestação de
seus pares.
O  Vice-Presidente  vereador  Jovino  F.  da  Silva,  às  12  –doze-  horas  encerrou  a
sessão, (que vai por mim) da qual lavrou-se a presente ata que vai por mim, José
Fredolino Horn
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assinada Jovino Feliciano da Silva vice-presidente
Alberto  Görgen   João  Frederico  Feyh  Filho  Rubens  F.  Souza   Walter  Augusto
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