
Ata nº 282
Aos 22 dias do mês de junho de 1949, as 20 horas, na sala das sessões, no salão
nobre da Prefeitura Municipal, com a presença dos vereadores
Waldomiro Márcio Pereira
Josino Feliciano da Silva
Walter Augusto Schilling
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Francisco Braulino de Souza
Alberto Jörgen
José Fredolino Horn
Sob a presidência do Vereador Waldomiro Márcio Pereira e secretariada por mim,
Walter Augusto Schilling, reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do projeto
de  Código  de  Posturas,  Verificando  números  legal,  é  aberta  a  sessão.  Trata  a
comissão de estabelecer  um número para os reais  trabalhos,  ficando resolvido o
seguinte: A Comissão estudará, parceladamente, o projeto de lei, digo, o projeto de
Código de Posturas, distribuindo os capítulos do mesmo entre seus membros. O ver,
digo, Fica aprovado pela Comissão a sugestão do Vereador  Rubens F. Souza no
sentido de que a Comissão oficiasse ao sr. Prefeito solicitando a s.  s. puzesse a
disposição da mesma o automóvel da Prefeitura, para serem estudados “in loco” os
atuais  limites  suburbanos desta  cidade.  É  es  tudo,  digo,  Iniciando seu  estudo a
Comissão  faz a  seguinte  distribuição  inicial  de capítulo  do projeto  de  Código  de
Posturas: das vias públicas (vias) – Vereador Rubens F. Souza; Vereador Francisco
Braulino de Souza – das construções (capítulos 1º e 2º), digo, vereador Francisco
Braulino de Souza -  das 
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vias públicas (estradas); Vereador Waldomiro Augusto Schilling – das construções,
capítulo 1º,  2º  e  3º;  Vereador  Alberto  Jörgen  –  das  construções  (das vistorias).
Resolveu ainda, a comissão adiar a discução do livro primeiro, título único, até que
fique ultimado o estudo dos limites urbanos e suburbanos.
As 22,30 horas,  o sr.  Presidente  encerrou a sessão.  Eu Walter  Augusto  Schilling
segundo secretario a subescrevi
Josino Feliciano da Silva Rubens F. Souza 
José Fredolino Reis Francisco B. de Souza
Alberto Jörgen
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