
Ata n.º 1838
Aos 20 dias do mês de abril de 1960 (mil novecentos e sessenta), realizou-se uma
sessão extraordinária, convocada pelo Sr. Presidente, no Salão nobre da Prefeitura
Municipal, com o fim específico de descutir o projeto de Lei que “Autoriza o Poder
Executivo a encampar os serviços de eletrecidade da Vila de Paverama, abre crédito
especial e reduz dotação orcamentária,” as 20 horas e 30 minutos, estando presentes
os seguintes vereadores:
Bancada do P.L.: Srs. Adão Rodrigues Martins, lider, Homero Larangeira Martins e
Maria Odila da Silva Kern.
Bancada do P.S.D. Rivaldo Azambuja Guimarães e Antônio Roberto dos Santos, que
assimiu comprossimo em face do requerimento do Sr. Leonel Alvim Filho que pedia 5
(cinco) dias de licença por se achar enfêrmo.
Bancada do P.T.B. João Carlos Bizarro Teixeira, Líder, Leopoldo Wallauer, Adolar
Kunzler e Ary Olsem.
Foi lido o expediente da Casa que constava de ofícios de agradecimentos de diversos
co-irmão, bem como de comunicação da composição de Mesas Legislativas.
[fl.42]
Do  Sr.  Secretário  de  Agricultura,  Deputado  Alberto  Hoffmann  recebemos  um
deferencioso ofício em resposta doutro que a Secretaria da Casa lhe enviara, pedindo
a  cessão  duma  Atafona  Modêlo  à  Cooperativa  Tritícula  Vale  do  Taquari,  de
propriedade daquela Secretaria e que se encontra na E. Experimental de Pomicultura,
tendo sua Senhoria comunicado que concordara com a cessão e que em breve êste
assunto estaria solucionado favoràvelmente.
Da Câmara Municipal de Caxias do Sul nos veio um ofício tendo sido anexado ao
mesmo uma proposição do vereador Renan Folcão de Azevedo com a  seguinte
ementa: Felicitações e  apoio  a  Sr.  Presidente de República  pela  Construção de
Brasília.
Da Câmara Municipal de Bagé também recebemos um oficio-proposição que tem por
fim um movimento  pela revogação da Lei  3.881 que dispõe sôbre a situação do
funcionário publico eleito vereador da autoria do Dep. Xairo Nunes, promulgada pelo
Sr.  Presidente da Assembléia, tendo em vista o silêncio do Sr. Governador pelos
prejuizos e irregularidades que na lei pode causar a maioria dos 
[fl.42v]
funcionários vereadores.
Tendo terminado o período de licença do Sr. João Frederico Feyh Filho, o mesmo
requereu mais 20 dias de licença, para tratamento de saúde, tendo sido concedida.
A vereador Maria Odila pediu, em requerimento, 30 dias de licença para tratamento de
interesse, mas visto ocupar as funções de Secretário da Mesa e do 1º secretário estar
em licença a referida vereador concordou em permanecer no cargo para não entravar
a marcha dos trabalhos legislativos.
Tendo entrado em discução o projeto de Lei que deu origem à reunião extraordinária,
o Sr. Antônio Roberto dos Santos pediu o adiamento da votação, pois desejava entrar
em entendimento e ouvir a opinião dos moradores de Paverama, servidas por aquela
rêde,  pois  os  comentários  que  chegavam  até  nós  eram  os  mais  variados  e
contraditórios.
Tendo entrado em votação seu pedido de adiamento foi  o  mesmo aprovado por
unanimidade.
Na hora  das  explicações  pessoaes o  Sr.  A.  Roberto dos Santos propôs que se
mandasse um telegrama de congratulações ao 
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Presidente  da  República  pela  inauguração  de  Brasília  tendo  sido  aceito  por
unanimidade.



O Sr. Dr. João Carlos B. Teixeira solicitou que se oficiasse ao Sr. Prefeito Municipal,
pedindo a colocação de lâmpadas na Rua General Osório em frente a residência do
Sr. Lélio Saraiva.
Foi lido pelo Sr. Antônio Roberto dos Santos um telegrama enviado pelo Sr. Hermes
Pereira de Souza com o seguinte teor: tenho prazer comunicar que foi feito pedido ao
Sr. Min. Amaral Peixoto sôbre criação pôsto correio Morro Azul assim como criação
cargo carteiro em Taquari conforme solicitação . H. Pereira de Souza Dep.
Nada mais havendo a constar o Sr. Presidente declarou encerrada a Sessão em
nome de Deus e eu lavrei a presente ata, para que consta sempre o que se passou.
Depois de aprovada será assinada por todos os vereadores presentes à sessão.
Homero Larangeira Martins
Maria Odila da Silva Kern
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Leonel Alvim Filho
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