Ata nº 502
Aos vinte dias do mez de junho de mil novecentos e cinquanta, às 14 – quatorze –
horas, no salão nobre, da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Câmara Municipal com a
presença dos seguintes Vereadores: Capitão Waldomiro Mercio Pereira, Jovino F. da
Silva, Alberto Görgen, José Fredolino Horn, Alvaro Haubert e Walter Augusto
Schilling. – Abertos os trabalhos pelo Snr. Presidente, foram resolvidos os seguintes
assuntos:
Quanto ao requerimento de Edelvina Couto da Silveira, a Câmara resolveu autorizar o
Executivo a dispensar a multa requerida desde que, se torne efetivo dentro de curto
prazo, o pagamento do imposto respectivo.
Com referencia ao requerimento de Vicente Antonio da Rosa, em que o mesmo péde
dispensa de multa, a Câmara resolveu deichar a critério do Executivo.
Quanto ao ofício anexando cópia da Lei nº 102, de 8 de junho de 1950, encaminhado
pelo Legislativo, digo, Executivo, foi o mesmo mandado arquivar.
Com referencia ao projéto de lei, do Executivo, (datado de 13 do corrente,)
concedendo à Mitra da Arquidiocése de Porto Alegre, os terrenos onde se acham
edificados o Templo da Matriz, desta cidade, com a arca superficial de 2.376 – dois
mil trezentos e setenta e seis – metros quadrados, e o aonde se acha edificado o
edificio do Imprerio e pertencente a mesma Igreja, com a arca superficial de 245 –
dusentos quarenta e cinco metros quadrados, - a Câmara resolveu depois de o haver
estudado, aprova-lo.
Com referencia ao requerimento enviado pelo Snr. Arnaldo Moacir de zevedo,
solicitando uma homenagem a pessôa do Snr. Antonio Teixeira da Rosa,
recentemente falecido, foi o mesmo aprovado por esta Câmara.
Quando aos 5 – cinco – ofícios, respectivamente das Câmaras Municipais de Santa
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Maria, Santo Antonio, Canguçú, Veranopolis e Cacequi, deverão os mesmos serem
arquivados.
Com referencia ao Oficio do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado que se
faz acompanhar de uma informação do Secretário das Óbras Públicas, com referência
a um requerimento desta Câmara, com referencia ao traçado da estrada de rodagem
Passo Fundo – Nova Prata, esta Câmara resolveu mandar agradecer a Colenda
Assembléia do Estado, a sua comunicação e enviar por cópia, esses documentos, a
ilustrada Câmara de Vereadores de Guaporé.
Com referência ao voto de pesar solicitado pelo vereador Alvaro Haubert, pelo
falecimento do benquisto cidadão Snr. João da Silva Pardo, a Camara o aprovou por
unanimidade, associando-se ainda pela palavra, ao requerimento em referencia, os
vereadores Snrs Capitão Waldomiro Mercio Pereira e Jovino F. da Silva.
Do ocorrido deverá ser oficiado à família enlutada.
Ordem do Dia – Em ofício acompanhado do parecer da Comissão composta dos snrs.
Rubem Finkler e Frutuoso de Oliveira Bastos que, havia sido nomeada por esta
Câmara, para examinar uma pequena irregularidade no Código de Postúras
Municipais, na parte referente aos limites urbanos da Cidade.
Em requerimento verbal do vereador Walter Augusto Schilling solicitando um vóto de
louvor a Comissão organizadôra dos festejos realisados em Bom Retiro do Sul, na
recepção oferecida ao Exmo Snr. Governador do Estado e demais autoridades, bem
como um vóto de louvor ao orador oficial da referida solenidade Vereador Alvaro
Haubert, pelas palavras pronunciadas.
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.
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O que se lê na folha 427, “datado de 13 do corrente” entre parentêses, é considerado
sem efeito.
Às dezessete horas o Snr Presidente encerrou a Sessão da qual lavrou-se a presente
Ata que vai assinada por mim, José Fredolino Horn, 1º Secretário assignado.
Waldomiro Mercio Pereira Alberto Görgen Walter Augusto Schilling Jovino Feliciano
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