
Ata nº 467
Aos vinte e trez dias do mez de novembro de mil novecentos e quarenta e nove, as
quatorze horas, no salão nobre da Prefeitura Municipal com a presença dos seguintes
vereadores: Waldomiro Mercio Pereira, Jovino Feliciano da Silva, José Fredolino Horn
Alberto  Görgen,  Fredolino  Schneider,  Francisco  Braulino  de  Souza  reuniu-se  a
Camara Municipal. Tendo numero legal  de representantes  e sob a presidencia do
primeiro foi  aberta a sessão. Nesse ato compareceu ainda o vereador senhor Walter
Augusto Schilling. Lida e aprovada a ata anterior, entrou em discussão, entrou em
discussão o projeto de lei que trata da venda dos terrenos municipaes acompanhado
das respetivas  plantas  do  quadro de metragem das mesmas,  que deixou  de ser
submetido  a  votação  por  ter  pedido  vists  desses documentos  o  vereador  Valter
Augusto Schilling, tem lhe sido concedido. Tendo de ser esta Camara representada
no  Congresso  Estadual  de  Vereadores,  com  sede  em  Porto  Alegre,  torna-se
necessario a nomeação de uma comissão de dois membros para essa missão, que
compareçam no  dia  trez  de  dezembro  vindouro,  a  abertura  d'aquelle  congresso.
Consultada  a  casa  ella  escolheu  e  designou  para  essa  missão  os  vereadores
Waldomiro Mercio Pereira e Francisco Braulino de Souza. 
[fl. 358]
Para despesa com esta representação, a Camara criou a verba de Cr$ 300,00, de
diaria a cada um dos vereadores da Comissão ou sejam 1.500,00 cruzeiros para cinco
dias que é o tempo que se vai gastar nesse cometimento. A ordem do dia para a
próxima sessão: Um projeto de lei que altera a lei nº 5 de 23 de fevereiro de 1948 que
fixa os subsidios dos vereadores,  do qual pedio  vistas o vereador  Valter  Augusto
Schilling.  Um  projeto  de  lei  que  autoriza  o  senhor  Prefeito  Municipala  vender
independente  de  concorrencia  publica,  o  material  resultante  da  demolição  dos
pavilhões  onde se realizam os festejos comemorativos, do primeiro  centenário  do
municipio. Ainda dois diarios da Assembleia Legislativa do Estado. As quatorze horas
o senhor Presidente encerrou a sessão – digo as dezesseis horas – Eu Francisco
Braulino  de Souza segundo secretario  a  a  escrevi  e  asino.  -   Waldomiro  Mercio
Pereira  Alberto Görgen  Fredolino Schneider Walter Augusto Schilling   
Jovino Feliciano da Silva José Fredolino Horn   
Francisco Braulino de Souza
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