Ata n.º 1837
Aos 5 (cinco) dias do mês de abril de 1960 (mil novecentos e sessenta) às 20, 30h
(vinte e trinta horas) realizou-se a sessão ordinária do mês com a presença dos
seguintes vereadores:
Rivaldo Azambuja Guimarães, Leonel Alvim Filho, João Carlos Bizarro Teixeira,
Leopoldo Vallauer, Adolar Kunzler, Ary Olsen, Homero Larangeira Martins e Maria
Odila da Silva Kern.
Foi lida a correspondência da Câmara, recebida durante o mês, que constava de
ofícios de agradecimento de co-irmão de diversos municípios.
O Sr. João Carlos B. Teixei[fl.40]
ra devolveu o projeto de Lei que “autoriza o P. Executivo a encampar o serviço de
eletrificação da Vila de Paverama do qual havia pedido vistas ao mesmo tempo que
requeria que se oficiasse ao Sr. Prefeito pedindo diversos esclarecimentos, pois
entende o ilustre lider que para formar juizo sôbre o referido projeto só mediante, digo,
são-lhe necessários esclarecimentos e informações do Sr. Prefeito Municipal.
A respeito do referido projeto pediu o Sr. Leonel Alvim que se criasse uma Comissão
Especial para estudar e ouvir em loco a opinião dos moradores, pois, diz o Digno líder
pessedeista, os comentários são os mais diversos.
S.S. o Sr. Presidente informou-lhe que êste requerimento não poderia ser verbal uma
vez que teria que ser assinado pelo menos por 5 vereadores, tendo o mesmo
solicitado que se suspendesse a sessão por 5 minutos para que êle pudesse elaborar
o requerimento.
Visto ter o mesmo declarado que não lhe interessavam quaisquer esclarecimentos
que viessem do S. Prefeito, em referência ao aludido projeto, a vereador Maria Odila
S. Kern, salientou que se negava a assinar seu requerimento pois achava que era um
voto de desconfiança que S.S. estava dando ao prefeito, tendo o Sr. Adão Rodrigues
[fl.40v]
Martins esclarecido que também não poderia contribuir com usa assinatura visto as
palavras de desconfiança que o mesmo usara contra o prefeito.
Foi suspenso a sessão pelo tempo concedido, tendo voltado a tribuna o Sr. Leonel
Alvim lamentando não poder apresentar o requerimento visto não ter conseguido os
números de assinaturas exigidas pelo regimento interno.
A proposição, ou melhor, requerimento do vereador João Carlos B. Teixeira,
solicitando as informações foi aceito por unanimidade.
Da parte do mesmo vereador deram entrada também os seguintes requerimentos:
1º)
Solicitando que se oficia ao Sr. Prefeito Municipal para que providencie na
compostura de estrada que leva à antiga propriedade de Roberto Zimmermann, em
Morro Azul, que serve
8 moradores e 3 atefoneiros.
2º)
Solicitando relação nominal dos candidatos aprovados e reprovados no
concurso
realizado pela Inspetoria Municipal do Ensino.
Os moradores da localidade Morro dos Lopes Tabaí, enviaram um requerimento a
esta Câmara, pedindo a Criação duma escola naquele local, tendo sido aceita por
unanimidade o envio do mesmo ao
[fl.41]
Poder Executivo para estudo.
Entrou em votação um projeto de Lei do Poder Executivo que considera de utilidade
pública a Escola Evangélica de Cristo em Paverama, tendo sido aceito por
unanimidade.
Também foi descutido e votado outro projeto do Executivo que Abre Credito Especial
e reduz dotação orçamentaria, sendo o mesmo aceito por unanimidade.
Nada mais havendo a constar eu Maria Odila da Silva Kern, lavrei a presente ata, que,

depois de aprovada será assinada pelos vereadores presentes à sessão e por mim
subscrita.
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