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Aos vinte dias do mez de Dezembro de mil novecentos e quarenta e nove a quinze
horas  no  salão  nobre  da  Prefeitura,  antes  de  se  retirarem-se  os  vereadores
compareceu o senhor vereador Alberto Görgen completando número legal pelo que o
senhor presidente declarou que vai proceguir nos trabalhos entrando em discussão o
expediente constante da ordem dia da penúltima ata:  o requerimento da Inspetoria
Regional  de Estatística Municipal  de Porto  Alegre recebeu da Câmara o segundo
despacho: Restabeleça-se divisas surburbanas, na sede da Vila de Bom Retiro do Sul
com as divisas que se conciderar mais interessantes para o município, fazendo-se
constar  do  Código  de  Posturas  em  estudos.  Quanto  do  ofício  da  Confederação
Nacional do Comércio, a Câmara deliberou agradecer a remessa do faciculo referente
a segunda Conferencia Nacional das Classes produtoras. Ao requerimento do senhor
vereador João Frederico Fayh Filho pedindo vinte dias de licença a Câmara o deferiu
a constar de hoje e mandou que fosse convocado o suplente senhor Julio Francisco
da Silva. Ao projeto de lei do Executivo que trata da venda do material resultante da
demolição dos pavilhões
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construídos  para  realização  dos  festejos  comemorativos  do  1º  Centenário  de
municipalização  de  Taquari,  a  Câmara  deu  o  seguinte  despacho:  aprovado  e
devolvido ao Executivo para a competente sanção. Ao projeto de lei do Executivo que
pede  diversas  verbas  em créditos  suplementares  e  propõem o  cancelamento  de
outras  verbas  tudo  no  valor  de  25.415,00  cruzeiros,  s  Câmara  deu  o  seguinte
despacho: Aprovado e devolvido ao Executivo para sanção legal. Quanto ao restante
do expediente  a  Câmara resolveu  mandar  archivar.  Ordem do  dia  para  próxima
sessão: - Contenuação do estudo em plenário do projeto de Código de Posturas. As
dezesseis horas o senhor presidente encerrou a sessão. Eu Francisco Braulino de
Souza segundo secretario lavrei esta ata.
Waldomiro Mercio Pereira José Fredolino Horn Alberto Görgen Jovino Feliciano da
Silva Francisco Braulino de Souza 
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