
Ata nº 352
Aos vinte e um dias do mês de julho, do ano de mil novecentos e quarenta e nove, às
15 horas, reuniu-se a Comissão encarregada da elaboração do Código de Posturas,
com a presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro Mércio Perreira
Francisco Braulino de Souza
Alberto Görgen
Rubens F. Souza
A sessão foi presidida pelo vereador Waldomiro Mércio Pereira, e secretariada por
mim, Rubens F. Souza, digo, Francisco Braulino de Souza.
O  vereador  Walter  A.  Schilling  apresenta  seu  parecer  referente  a  parte  “Das
construções” (arts. 51 a 54) do ante-projeto elaborado pelo D.P.M.
Entram  em discussão  os  pareceres  dos  vereadores  Francisco  Braulini  e  Alberto
Görgen, apresentados na última sessão, digo, os vereadores Francisco Braulino 
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de Souza e Alberto Görgen apresentam seus pareceres relativos, resdpectivamente
às partes “Do funcionamento de circos” de “Das casas Comerciais” e “Do comércio
clandestino”  e  “Dos  estabelecimentos  industriais,  que  foram  incluídos,  pelo  sr.
Presidente, na Ordem do Dia da pròxima sessão.
Entra em discussão o parecer do Vereador Rubens F. Souza, apresentado na última
sessão. O vereador Francisco Braulino ofereceu uma emenda relativa ao artigo 182,
contrariando  o  parecer,  que,  com a  emenda, ficou  incluído  na  Ordem do Dia  da
próxima sessão.
O sr. Presidente designou, para Ordem do Dia da próxima sessão, a discussão dos
pareceres e emendas apresentados nesta sessão.
O sr. Presidente, [ilegível] a [ilegível] dos trabalhos, fez, constar o voto do vereador
Rubens F. Souza, a seguinte distribuição de [materias] a receber parecer: o vereador
Francisco  Braulino  [ilegível]  parecer  sobre  os  art.  220  a  28[3]  do  ante-projeto
elaborado pelo D.P.M., o vereador Alberto Görgen emitirá parecer sobre os arts. 284
a 335, e, ainda sôbre os arts 371 a 410, do mesmo ante-projeto; o vereador Schilling
se encarregará dos arts. 336 a 370 do referido ante-projeto e ao vereador Rubens F.
Souza coube dos pareceres sobre os arts. 411 a 465 do ante-projeto base.
Às dezessete horas, o sr. Presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de
Souza servindo de secretário a subsescrevi e assino.
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