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Com  fim  específico  de  receber  a  visita  do  Sr.  Prefeito  Municipal  e
explanação deste sobre a recente revisão dos valores venais e locativos de
tributos, fez este uma brilhante explanação, analisando diversos aspectos
de revisão recentemente executada, relacionada com os impostos territorial
e predial urbanos, justificando a necessidade desta revisão;  P.T.B. e P.S.D
apóiam a revisão do imposto territorial, mas discordam do predial; O P.L
concorda com a revisão; comunicação do Diretório do P.S.D., de Taquari,
onde ficou resolvido fosse pleiteado junto ao Executivo a base para uma
revisão de 50%, no imposto predial; solicitado que fosse inserido em ata o
memorial dos moradores da cidade, sobre a revisão dos impostos; sugerido
que cada líder de bancada tomasse conhecimento do Exercício Financeiro
de 1959 o qual será apreciado em reunião ordinária no próximo dia 21 do
mês de maio em curso. Original manuscrito.
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Ressalva na quanto a  ata  anterior;  leitura  do expediente:  Ofício  do sr.
Prefeito de Taquari, com cópia da última lei sancionada, nº 490; Circular da
Câmara Municipal de Caxias do Sul, solicitando manifestação de repúdio e
protesto contra a recente execução de Caryl Chessmann; Telegrama do
deputado Paulo Brossard de Souza Pinto em resposta ao ofício nº 36/60
desta Câmara; Ofício da Câmara Municipal de Rio Grande, solicitando se
telegrafe a todos os líderes de bancadas na Câmara dos Deputados, para
que seja rejeitada  a emenda do Senado Federal, que aboliu o monopólio
do  seguro  de  acidentes  do  trabalho,  pelas  entidades  previdenciárias;
Boletins nºs. 18 e 19, da Câmara Municipal de Carazinho, que trata sobre
matérias daquele Legislativo; Ofício nº 2311, da Sociedade de Fisiologia
do Rio Grande do Sul, que comunica a comemoração no próximo dia 28 de
junho de seu trigésimo aniversário e solicitou apoio deste Legislativo aos
seus  relevantes  serviços  na  luta  contra  a  tuberculose;  Telegrama  do
deputado  Sereno  Chaise,  comunicando  que  tomou  na  mais  alta
consideração  o  apelo  desta  Câmara,  no  sentido  desta  Comarca  ser
elevada a 2ª entrância; Opúsculo sob o título Finanças Publicas, oferta do
Departamento Estadual de Estatística deste Estado; Proposição nº 35/60,
relacionada com medidas a serem adotadas pró-desenvolvimento agrícola;
Proposição da Câmara Municipal de Rio Pardo, que solicita seja oficiado
por este Legislativo ao Congresso Nacional, apelando que seja proibida a
matança de vacas  com menos de 10 anos; Proposição  que solicita  o
auxílio em materiais de construção para a ponte sobre o Arroio Grande,
por parte do Executivo; Entrou em pauta, o processo do Encerramento do
Exercício Financeiro de 1959; Requerimento solicitando cancelamento de
dívida de finado marido; Proposição pedindo a inserção em ata de um voto
de pesar pelo falecimento da Sra. Helena Maria Lens Berta;  Proposição



solicitando  fosse dirigido  apelo  ao  Sr.  Prefeito,  para  que  se  crie  uma
comissão para fiscalizar os preços dos gêneros alimentícios de primeira
necessidade;  Ofício nº 17/60, do sr. Prefeito Municipal, informando que,
atendendo à recomendação formulada, decidiu o Executivo conceder 20%
de abatimento sobre o total do novo valor locativo dos prédios; Projeto-de-
lei  prorrogando  o  prazo  de  cobrança  dos  impostos  predial  e  territorial
urbanos; Proposição  solicitando providências  junto  ao Poder  Executivo,
para que através da Diretoria de Obras, entre em entendimentos com a
direção local da Comissão Estadual de Energia Elétrica, a fim de corrigir
abusos que vêm se verificando na extensão da rede pública; Explicações
pessoais: Vereador sr. João Teixeira, solicitando a inserção em ata de um
telegrama que recebera do deputado sr.  Sereno Chaise,  solicitou ainda
consignação  em ata  de  seu  protesto,  contra  o  Conselho  Nacional  do
Petróleo;  o Vereador Sr. João Teixeira,  frisou a necessidade de serem
intensificados os trabalhos de alistamento eleitoral; Solicitado que fossem
retiradas placas, em más condições, que sinalizam três estradas que dão
acesso à cidade de Taquari; solicitado a consignação em ata, de um voto
de congratulação ao  Sr. Dr. Carlos Ignácio Sant'Ana; solicitado a inserção
em ata do recebimento do telegrama do deputado Sr. Paulo Brossard de
Souza Pinto; Original manuscrito.
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Procedeu-se, à leitura da correspondência recebida durante o mês, bem
como a expedida neste período; o Vereador Leonel Alvim Filho, expôs a
situação precária  da requerente Sra. Gertrudes S. Marinho,  que solicita
suspensão  de  pagamento  de  impostos  que  gravam  sua  propriedade;
Entrou em discussão um ofício-proposição da co-irmã de Passo Fundo,
que solicita  apoio  referente  à aplicação do salário móvel;  discussão de
circular  da  Comissão  de  Assistência  às  Fundações  Educacionais  do
Ministério  da  Educação  e  Cultura,  solicitando  votar  a  criação  de  um
adicional  de  5%  em  favor  dessa  entidade;  Esclarecimento  quanto  ao
pedido  de  vistas  da  proposição   sobre  Fomento Agrícola;  discutida  a
proposição sobre o  fornecimento  de  materiais  para  construção  de uma
ponte sobre o Arroio Grande; lançado  veemente protesto contra o Senhor
Secretário  da  Agricultura,  que viajara  à  Europa  em busca de técnicos
especializados  em  agronomia;  Proposição  da  Bancada  Pessedista,
solicitando o prolongamento da rua Oswaldo Aranha, em ângulo com a
Brigadeiro  Albino;  apresentado  projeto  de  lei  com  emenda:  Regula  a
cobrança dos impostos Predial e Territorial Urbanos no presente exercício;
da  Câmara  de  Caxias  do  Sul  ofício-proposição  solicitando  que  seja
construída nos arredores de Porto Alegre, uma Refinaria e um Oleoduto; do
Prefeito  Municipal,  cópia  da  lei  sancionada  por  aquele  Executivo,  com
ementa:  Prorroga  o  prazo  para  pagamento  dos  impostos  Predial  e
Territorial  Urbanos;  do  Executivo,  recebeu  projeto  de  lei  com ementa:
Altera  a  numeração  dos  distritos  de  Paverama  e  Tabaí;  O  Prefeito
Municipal  acusou o  recebimento  do ofício,  que comunica aprovado por
unanimidade, o processo  sobre o Encerramento do Exercício Financeiro
de  1959;  proposição  subscrita  do  P.T.B.  e  P.S.D.,  solicitando  seja
melhorada  rodovia  na  zona  denominada  Linha  dos  Junqueira,  nas
proximidades de Santa Manoela;  explicações pessoais,  solicitando fosse
inserido em ata um voto de pesar pelo falecimento do Senador Alberto



Pasqualini;  proposto  voto  de pesar  pelo desaparecimento  do sr.  Pedro
Azevedo Pereira;  solicitado voto de pesar ao ilustre Sr. desembargador
Osvaldo Caminha;  lamento  quanto  a  não  ser  atendido   reivindicações,
sobre compostura de uma estrada em Morro Azul; Original manuscrito.
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Ata anterior aprovada com ressalva; lidas  correspondências recebidas e
expedidas no período: Discutido o veto oposto pelo sr. Prefeito Municipal
ao  projeto  de  lei  nº  427/60;  Submetida  à  aprovação  requerimento  da
Câmara de Santa Maria, no sentido de impetrar mandado de segurança
anulando a lei nº 3888; Proposições das Câmaras de Porto Alegre e Santa
Maria,  quanto à campanha em favor  da instalação de uma Refinaria de
Petróleo em Porto Alegre ou nas suas imediações; discutida solicitação da
Comissão de Assistência às Fundações Educacionais, sobre votação da
criação de um adicional de 5% sobre alguns impostos municipais; discutido
parecer  exarado   requerimento  da  Sra.  Zelina  Peres  da  Silva;  votado
parecer relativo ao requerimento da Sra. Erci Miranda Dá-Ré; Com relação
à  proposição  que  fosse  reparada  a  estrada  da  zona  da  Linha  dos
Junqueira, foi salientando que é desejo do sr. Prefeito Municipal reparar
todas as estradas que carecem de conservação; discutida proposição da
Câmara Municipal de Rio Pardo, sugerindo a criação da lei que proíba a
matança de vacas com menos de 10 anos;  Discutido projeto  de lei  do
Executivo,  propondo  sejam  sustados  os  pagamentos  de  impostos  de
contribuinte; Votada proposição sobre a necessidade de ser o Correio local
provido de  um mensageiro,  discutida  proposição   solicitando  veemente
apelo ao Secretário da Agricultura, para que sejam dotados com trios de
leitões  da  raça  Durec-Jercei,  um  maior  número  de  agricultores  deste
Município; proposto fosse patrolada a estrada que ligava a Vila de Tabaí,
que  dista  14  Kms,  desta  cidade  ao  entroncamento  da  estrada  nova;
discutido projeto de lei, que considera de utilidade pública a Comunidade
Evangélica de São João do Morro Azul, de Tabaí; discutido processo que
consta  da  cassação  do  mandato  do  vereador  sr.  João  Carlos  Bizarro
Teixeira; Pedido de 30 dias de licença; explicações pessoais, declaração
da possibilidade de se ingressar  com projeto  de lei  dando o  nome de
Alberto Paqualini a uma das unidades escolares ou a uma rua da cidade;
solicitado providências para coibir  abusos de depredações que ocorrem
nos logradouros públicos; solicitou-se ao sr. Prefeito a celebração de um
convênio  entre  a  Municipalidade  e  a  Guarda Noturna; O líder do  PSD
trouxe ao conhecimento a notícia de um Boletim Informativo dos trabalhos
de sua bancada até a data presente;  Manifestaram-se as bancadas do
P.T.B. e P.L. pela publicação de um Boletim Informativo da Casa, e não de
bancadas particulares; Original, manuscrito.
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Leitura das correspondências expedidas e recebidas;  Na ordem do dia,
solicitado encaminhar-se ao Prefeito Municipal parte da edição do Diário do
Congresso Nacional, que trata sobre projeto de lei relativo à concessão de
auxílio a este Município; Discutido o veto oposto pelo Sr. Prefeito à lei nº
427/60;  proposição da Câmara Municipal  de Rio Pardo, relativamente à
criação da lei  que proíba a matança de vacas com menos de 10 anos;



projeto de lei nº 430/60, que suspende a cobrança do Imposto Predial em
relação  ao  casal  Avelino  Silveira  de  Farias;  projeto  de  lei  do  Poder
Executivo, com a ementa: Aprova o Acordo Especial relativo ao Plano de
Expansão Descentralizado do Ensino Primário, firmado entre o Governo do
Estado e o do Município; votado projeto, do Executivo, sob a ementa dá
nova redação ao artigo 1º., (caput) da lei nº 465, de 18 de novembro de
1959; discutido projeto de lei, com a ementa: Resolve a situação, perante o
erário  municipal,  dos  contribuintes  que  saldaram  seus  débitos,
anteriormente, à Lei nº 427/60; explicações pessoais, declaração que se
havia encerrado a 24 do corrente mês o alistamento eleitoral e que Taquari
havia  alcançado  a  cifra  já  satisfatória  de  cerca  de  6.000  eleitores;
declaração da posição que o Diretório Municipal do P.S.D. de Taquari ao
lado do Diretório Nacional, ao apoiando  candidaturas do Marechal Lott e
Dr.  João Goulart,  à  sucessão presidencial  da República;  comunicado a
Casa sobre a vigilância pública solicitada; Original, manuscrito.
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32,32v,33,33v,34,34v
Leitura  das  correspondências  recebidas  e  expedidas;  requerimento  de
pedido de licença de 30 dias; ordem do dia: Circular da Câmara Municipal
de Rio Pardo, com comunicação; Projeto de lei nº 430/60, com a ementa:
Suspende a  cobrança do imposto  predial  em relação  ao casal  Avelino
Silveira  de Farias;  discutidas proposições  do Legislativo  de Carazinho;
proposto voto de pesar pelo desaparecimento do sr. Francisco Caetano de
Oliveira;  submetidas  à  aprovação  proposições  que  tratam  sobre  a
solicitação de apoio ao projeto  de lei  nº 67/60; leitura de ofício do Sr.
Prefeito  municipal  apresentando  seu  pedido  de  renúncia;  explicações
pessoais, solicitando fosse registrado nos anais da Câmara, a homenagem
que o Legislativo prestava a cidade, no transcurso de seu 111º aniversário;
Informe de solicitação ao sr. Ministro da Viação a consignação de verba
para  o  asfaltamento  da  estrada  nova  que  liga  esta  cidade;  Aviso  de
recebimento de telegrama comunicando que seria encaminhada proposta
para criação de uma Agência do Banco do Brasil nesta cidade; Original,
manuscrito.
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Com fim específico de deliberar sobre o pedido de renúncia formulado pelo
Sr.  Prefeito  desta  Comuna;  Ata  anterior  aprovada mas  condicionada a
ressalvas;  Original, manuscrito.
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Com fim específico de deliberar sobre o pedido de renúncia formulado pelo
Sr.  Prefeito  desta  Comuna;  Discussão  do  projeto  de  lei  que  regula  a
cobrança  dos  impostos  Predial  e  Territorial  e  das  alterações  com
apresentação de fala de vereadores; Original, manuscrito.
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42,42v
Com  fim específico  de aprovar uma Proclamação  ao Povo, para cuja
elaboração fora constituída uma comissão dos líderes de bancadas com
assento nesta Casa; leitura do expediente: Ofício encaminhando cópia do



projeto de lei nº 434/60; Ofício do Executivo comunicando ter sancionado a
lei  nº  497.  Ofício  da Comissão Especial  designada para  emitir  parecer
sobre a cassação do mandato do vereador sr. João Carlos Bizarro Teixeira;
requerimentos solicitando 90 dias de licença; leitura de manifesto, trabalho
e  emenda;  calorosas  manifestações  dos líderes  de bancadas;  Original,
manuscrito.

011 Ata nº 1850 de 16.07.1960 Extraordinária..............................................42v,43,43v
Com o fim específico de aprovar a redação de um manifesto ao povo sobre
os  últimos  acontecimentos  verificados  nos  diversos  órgãos  da
administração  municipal,  cujo  trabalho  fora  confiado  aos  líderes  de
bancadas com assento nesta Casa; leitura da correspondência expedida e
recebida; apresentado projeto de resolução, determinando a publicação em
avulsos de uma Proclamação ao Povo; Original, manuscrito.

012 Ata nº 1851 de 16.07.1960 Extraordinária.............................................43v,44,44v,
45,45v,46,46v,47,47v
Leitura da correspondência. Na Ordem do Dia: Projeto de lei do Executivo,
com ementa: Estende a todos os tributos municipais o favor concedido pelo
artigo 1º; da Lei nº 497, de 6 de julho de 1960, e dá outras providências.
Projeto de lei do Executivo, com a ementa Autoriza o Poder Executivo a
firmar  convênio  com  a  C.E.E.E.  para  eletrificação  de  Paverama,  e  a
contrair empréstimo para financiamento do plano respectivo; Projeto de lei
do  Executivo  com  ementa:  Abre  crédito  suplementar,  reduz dotações
orçamentárias  e  indica,  como  recurso,  parte  do  saldo  disponível  do
exercício de 1959; Projeto de lei do Executivo, com ementa: Abre crédito
especial, reduz dotação orçamentária e indica, como recurso, o saldo da
disponível em caixa do exercício de 1959; Proposição  para dar apoio ao
projeto de lei nº 67/60; Telegrama solicitando apoio para que seja aprovada
a Emenda Constitucional nº 1; Indicação da Câmara Municipal de Estância
Velha, visando alterar, mediante projeto de lei a ser oferecido, o artigo 4º.,
incisos I,II, e III da Lei nº 2.588, de 25. 1. 1955; Proposição para serem
adquiridos  envelopes  e  cartões  timbrados da  Câmara  de  Vereadores;
Proposição seja consignando o louvor ao jornalista sr. Rubens Felipe de
Souza e ao Correio do Povo; Requerimento oral  para serem convidados os
representantes da imprensa escrita e falada para assistirem aos trabalhos;
explicações especiais, lamento quanto não terem sido  ainda publicados os
fatos relacionados com os últimos acontecimentos que levavam o Prefeito
a  renunciar;  homenagem  póstuma  ao  saudoso  estadista  Sr.  Júlio  de
Castilhos;  discurso,  apelando pelo bom entendimento  entre  seus  pares
para o bem-estar da familia taquariense; convite para uma reunião às 10,
30  horas  em  Paverama,  domingo,  dia  17  do  corrente,  a  fim  de  dar
conhecimento da aprovação da lei de eletrificação desse distrito; Original,
manuscrito.

013 Ata nº 1852 de 18.07.1960 Extraordinária.............................................47v,48,48v,
49,49v,50,50v,51,51v,52,52v,53,53v,54,54v,55,55v,56
Leitura  da  ata  que,  condicionada  a  ressalvas  foi  aprovada.  Lida  a
correspondência recebida e expedida. A Presidência, explicou as razões do
desaparecimento  do  processo  que  trata  sobre  o  Manifesto  ao  Povo  e
determinou,  ao  sr.  Oficial  Legislativo  que  junto  ao  sr.  vereador  João
Teixeira, conseguisse cópia para reconstituir o processo,  longa discussão



sobre o assunto; O sr. Antônio Santos, requereu fosse dirigido um apelo à
Câmara dos Deputados, através de seus líderes de bancadas, solicitando
apoio  à  Emenda  Constitucional  número  1.  Explicações  pessoais,  o
vereador sr. Antônio Roberto dos Santos, propôs e submeteu à Casa fosse
o projeto de resolução sobre a proclamação, apresentada pelas bancadas
do  P.T.B.  -  P.S.D.,  rejeitada  pelo  sr.  Presidente,  inserido  em ata,  na
íntegra, na presente sessão. Segundo ficou determinado em ata da sessão
do dia 16 do corrente,  por  proposição do vereador dr.  João Teixeira,  é
inserida, nesta ata o discurso proferido pelo vereador sr. Nildo Flores da
Silva. Original, manuscrito.

014 Ata nº 1853 de 23.07.1960 Extraordinária...............................................56,56v,57,
57v,58,58v,59,59v,60,60v,61
O sr.  presidente  pediu fosse feita  a  justificativa  e  motivos  da  presente
sessão, uma vez que a mesma foi convocada pelos Srs. Vereadores. Com
a fala o Vereador Leonel Alvin Fº teceu um longo comentário em torno dos
últimos acontecimentos na Câmara; O Ver. Adão Rodrigues Martins, fez
uso da palavra; a seguir o Sr. Presidente solicitou fosse procedida a leitura
da ata; a leitura da correspondência foi  dispensada sendo apenas lido o
expediente em que pede uma licença de oito (8) dias o funcionário desta
Casa Sr.  Luiz Noschang;  discutido  requerimento  de  “a  proclamação ao
[povo]” pediu a palavra o vereador Dr. João B. Teixeira e falou sobre a
proclamação ao  povo e  um acidente  com o  ônibus “Expresso Azul  de
Transportes”; O vereador Antonio Santos, solidarizou às palavras do líder
do P.T.B.; o vereador Antonio Roberto dos Santos formulou  apelo no para
que  esta  Casa  se  fizesse  representa  na  festa  de  aniversário  da
Conferência  de São Vicente  de Paulo e  em requerimento  verbal pediu
fosse  a  mesma  [ilegível]  de  utilidade  pública  pela  municipal  idade;  o
vereador Nildo Flores da Silva esclareceu que a empresa “Expresso Azul
de Transportes” possui eficiente equipe de mecânicos mas que não deixa
de ser interessante fosse [dirigida] a mesma uma advertência; o vereador
José M. Gregory, falou analisando os últimos acontecimentos; o vereador
Leonel Alvim Filho pede a retirada da proposição anterior; o Vereador Adão
Rodrigues [Martins], agradecendo a [fala] do líder da bancada do líder do
P.T.B e PSD e [situou] o seu pensamento a respeito da proclamação que
iria  ser  feita;  requerimento  verbal,  solicitado  mil  exemplares;  requerido
fosse o teor do requerimento inserido em ata; requerido se comunicasse a
familia enlutada do Revmo Vigário de Paverama, o voto de pesar; adiada a
sessão solene de Paverama em virtude do tempo; ficou estabelecido fosse
dirigido um ofício  ao  Sr. Prefeito  comunicando que todos os líderes (3)
assinarão as apolices. Segue a tramitação do teor contido no requerimento
que diz respeito à proclamação do povo. Original, manuscrito.

015 Ata nº 1854 de 31.07.1960 Solene..........................................................61,61v,62,
62v,63,63v,64
Sessão  solene,  em  homenagem  especial  a  população  do  distrito  de
Paverama, pela aprovação de diploma legal, relativo à eletrificação daquele
distrito. Fizeram uso da palavra, o vereador sr. João Teixeira, o vereador sr
Antônio Roberto dos Santos, o revm° padre Gunibaldo Puhl, o vereador
senhor Leonel Alvim Filho, o deputado sr. Sereno Scheise, representante
do Governo do Estado e da Assembléia Legislativa, o sr. Antônio Maria da
Silva  Filho,  ilustre  prefeito  da  Comuna,  o  Presidente,  Sr.  Homêro



Larangeira Martins. Original, manuscrito.

016 Ata nº 1855 de 02.08.1960......................................................................64,64v,65,
65v,66,66v,67,67v,68,68v,69,69v,70
Consta na Ordem do Dia: Ofício da Comissão de Assistência às Fundações
Educacionais,  do  Ministério  da  Educação  e  Cultura;  Ofício  da Câmara
Municipal de Bagé; Oficio da Câmara Municipal de Carlos Barbosa; Circular
da Câmara Municipal de Caxias do Sul; Circular da Câmara Municipal de
Caxias do Sul; Circular da Câmara Municipal de Caxias do Sul; Ofício da
Câmara Municipal de Porto Alegre; Parecer da Comissão Especial sobre
cassação do mandato  do vereador sr.  João  Teixeira;  Ofício  n° 133/60,
Câmara Municipal de São Leopoldo; Ofício n° 134 da Câmara Municipal de
São Leopoldo; Parecer vereador relator, sr. Ary Olsen, sobre o projeto de
lei que abre um crédito especial; Requerimento dos vereadores Srs. João
Teixeira,  Ary Olsen e Ely R.  Fazenda;  Requerimento do Vereador João
Teixeira; Proposição do Vereador sr. João Teixeira; Explicações pessoais,
falaram, o vereador sr. Antonio Roberto dos Santos, o qual solicitou junto
ao poder executivo pedidos de informações; o vereador Adão Rodrigues
Martins, o vereador sr. João Teixeira; Solicitado que fosse dirigido pedido
de  informação  ao  Executivo,  sobre  qual  será  o  tratamento  aos  srs.
contribuintes que, antes da alteração, pagaram seus impostos até o fim do
ano; trazido ao conhecimento da Casa que o trator estava ao relento sendo
sugerido, que  fosse providenciada uma coberta para resguardar o referido
veículo;  renovado o pedido ao sr. Prefeito,  para que se concretizem os
reparos na estrada de “Linha dos Junqueira”;  falado sobre o controle e
fiscalização  a  serem  exercidos  no  comércio  dos  gêneros  de  primeira
necessidade; citada a necessidade de ser editado o Código de Posturas e
distribuído à População;  lido um artigo publicado na edição do dia 27 de
julho  pretérito,  do  diário  de  notícias  sob  o  título  “Brizola  negou-se  a
franquear arquivos da polícia aos E.U.A.”. Original, manuscrito.

017 Ata nº 1856 de 16.08.1960 Extraordinária...............................................70,70v,71,
71v,72,72v,73,73v,74,74v,75,75v,76,76v,77
Foram lidas as correspondências expedida e recebida. Fez uso da palavra
o  vereador  sr.  Leonel  Alvim Fº.,  focalizando a  necessidade  de  alterar
dispositivos da Lei Orgânica do Município, para que haja mais uma sessão
na metade de cada mês. Ordem do Dia: Ofício da Inspetoria Regional de
Estatística Municipal,  do I.B.G.E.;  Ofício da Câmara Municipal de Santa
Maria;  Ofício  n°  3/60,  originário  da  Câmara de  Vereadores  de  Esteio;
Projeto de lei, que trata sobre alterações da Lei n° 2588, encaminhado pela
Câmara Municipal de Estância Velha; Proposição da Câmara Municipal de
São Leopoldo; Circular n° 7/60, da Câmara Municipal de Caxias do Sul;
Circular n° 5/60, cuja Indicação n° 118/60, da Câmara Municipal de Caxias
do Sul;  Entrou em discussão o  projeto  de lei  que suplementa  diversas
verbas orçamentárias no montante de Cr$ 825.309,78, do Poder Executivo;
Projeto  de lei  n° 430/60,  com vista  ao vereador Leonel  Alvim F°;  o  sr.
Presidente passou a prestar as informações, resultantes do entendimento
havido entre este e o sr. Prefeito Municipal; explicações pessoais: do sr.
Presidente,  do  vereador  sr.  Antônio  Santos,  do  vereador  sr.  Adão
Rodrigues Martins, do vereador sr. Leonel Alvim Filh; indicação verbal, para
que  a  Casa  fizesse  um apelo  ao  sr.  Secretário  dos  Transportes  para
determinar a execução de reparos na estrada de Montenegro – Revesa; O



vereador  José  Marino  Gregory  trouxe  ao  conhecimento  da  Casa,  o
desassossego  que  cães  hidrófobos  em  apreciável  número  vem
ocasionando à população citadina e à do interior do município; lida a carta
do deputado João Lino Braum, comunicando a criação de um Armazém do
Serviço  de  Alimentação  da  Previdência  Social;  comunicado  que  seria
reerguido o jornal “O Taquariense”; Em nome da Sociedade Espírita “Joana
D'arc”, convidou a Mesa e  seus pares para assistir  à  uma conferência
espiritualista; solicitado o apoio deste Legislativo, para que se dirija apelo
ao sr. Diretor  da Viação Férrea, para que seja reestabelecido o tráfego
normal de trens,  entre  as  localidades  de Barreto-Montenegro;  solicitado
seja estudada a possibilidade de aumento nas gratificações do sr. Oficial
Legislativo e Contínuo sr. Manoel Pôrto. Original, manuscrito.

018 Ata nº 1857 de 06.09.1960................................................................77,77v,78,78v
De acôrdo com o artigo 57, parágrafo 3°, o Presidente declarou que não
poderia haver sessão, tendo a vereador secretário despachado o seguinte
expediente: Proposição da Câmara Municipal de Santa Maria; Proposição
do sr. Vereador Célio Marques Fernandes; Requerimento do vereador sr.
Carlos A. de Barcelos, da Câmara de vereadores de Triunfo; Proposição do
vereador Fernando [Dose] da Câmara Municipal de Panambi; Indicação do
vereador  sr. Felipe Hugo Enke,  da Câmara Municipal de São Leopoldo;
Ofício n° 43/60, do Executivo Municipal, encaminhando projeto de Lei, com
a emenda; Ofício n° 45/60, do Executivo Municipal, encaminhando projeto
de lei;  Ofício n° 8/60, da Câmara Municipal de Bagé; Ofício n° 42/60, do
Executivo Municipal. Original, manuscrito.

019 Ata nº 1858 de 19.09.1960............................................................................78v,79
Não houve sessão por falta de energia elétrica. Original, manuscrito.

020 Ata 1859 de 04.10.1960...........................................................................79,79v,80
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 57 parágrafo 3°, declarou o sr.
Presidente que não poderia realizar-se sessão. Foi, a seguir, pela vereador
1°  secretário  despachado  os  documentos:  Ofício  n°  8/60,  da  Câmara
Municipal  de Carazinho;  Ofício  n°  711/60,  da Câmara Municipal  de Rio
Grande; Circular n° 1/60, da Câmara Municipal de Pedro Osório; Circular n°
2/60, da Câmara Municipal de Pedro Osório;  Ofício-Circular n° 64/60, da
Câmara Municipal de Tapera; Circular n° 10/60, da Câmara Municipal de
Marau;  Circular  n°  33/60,  da  Federação  dos  Estudantes  Universitários
Católicos do Rio Grande do Sul. Original, manuscrito.

021 Ata nº 1860 de 18.10.1960......................................................................80,80v,81,
81v,82,82v,83,83v,84,84v,85,85v,86,86v
Dada a  volumosa  matéria  a  ser  discutida  e  o  pouco tempo,  foi  pelos
senhores vereadores, dispensada a leitura da correspondência recebida e
expedida. Ordem do Dia: Ofício n° 1674/G.P.D.C.60, originário da Câmara
Municipal de Santa Maria; Ofício-Circular n° 5/60, da Câmara Municipal de
Triunfo; Circular n° 2/60, da Câmara Municipal de Panambi; Ofício-circular
n° 5/60, da Câmara Municipal de São Leopoldo; Projeto de lei que majora a
representação do Diretor Geral, precedente do Executivo Municipal; Projeto
de lei, do Executivo Municipal, que concede terreno perpétuo, gratuito, para
enterro  dos  restos  mortais  das  Irmãs  da  Congregação  do  Imaculado
Coração de Maria; Ofício-circular, n° 8/60, do Legislativo de Bagé; Ofício-



circular n° 4/60, da Cãmara Municipal de São Leopoldo; Ofício-circular n°
3/60,  da  Câmara  Municipal  de  Esteio;  Circular  n°  7/60,  da  Câmara
Municipal de Caxias do Sul; Ofício-circular n° 8/60, da Câmara Municipal de
Carazinho; Ofício-circular n° 64/60, do Legislativo de Tapera; Circular n°
1/60, da Câmara Municipal de Pedro Osório; ofício-circular, de que trata o
item 12), sob o n° 64/60; Ofício n° 2/60, do Legislativo de Pedro Osório;
Circular n° 33/60, da Federação dos Estudantes Universitários Católicos do
Rio Grande do Sul; Projeto de Resolução n° 442/60, que extingue cargo de
Oficial  Legislativo  padrão,  XII,  cria  em  substituição  cargo  de  função
gratificada  e  fixa  a  [respectiva]  remuneração”;  Projeto  de Resolução n°
446/60, que altera o artigo 3° da Resolução n° 514, de 3 de abril de 1956;
Projeto de lei  n° 441/60, que propõe seja alterada a lei  n° 441/60, que
propõe  seja  alterada  a  lei  n°  152,  de  24/7/60; Circular n°  1/60 –  Sdt,
originária  do  Legislativo  do  município  de  Marau,  constante  de  3
proposições; Projetos de Resolução n°s 443, 444 e 445/60, da Mesa da
Câmara; Proposição de autoria dos vereadores srs. Antônio R. dos Santos
e Leonel Alvim F°.; Proposição de autoria da verador srª Maria Odila da
Silva Kern; Balancetes  demonstrativos  e boletins  da receita  e despesa,
correspondentes  aos  meses  de  janeiro  a  abril  do  corrente  ano,
encaminhados pelo Poder Executivo; Projeto de Lei de Orçamento para o
exercício de 1961, acompanhado de circunstanciado relatório; Proposição,
digo  Ofício  n°  230/60,  da Câmara Municipal  de  Bom Jesus;  Ofício  do
deputado  Paulo  Brossard  de  Souza  Pinto;  Proposição  de  autoria  do
vereador sr. Leonel Alvim Filho; explicações pessoais, vereador sr. Leonel
Alvim F°. Original, manuscrito.

022 Ata nº 1861 de 05.11.1960......................................................................87,87v,88,
88v
Em  cumprimento  ao  que  dispõe  o  artigo  57,  parágrafo  terceiro  (3°),
declarou o sr. Presidente que não poderia realizar-se a sessão. Passou-se
a despachar a matéria existente:  Projeto de lei  n° 447/60, do Executivo
Municipal,  que  abre  crédito  suplementar,  reduz  e  cancela  datações
orçamentárias; Projeto de Lei n° 448/60, que abre crédito especial e reduz
datação  orçamentária;  Projeto  449/60,  que  majora  as  incidências  dos
impostos  sobre  Indústrias  e  profissões  e  de  Licença  e  Taxas  de
Conservação de Rodovias e de Fiscalização e Serviços Diversos; Projeto
de Lei n° 450/60, que altera a lei n° 460, de 19 de junho de 1959 e fixa
crédito orçamentário; Projeto de Lei n° 451/60, que fixa os vencimentos do
Diretor Geral e Subprefeiros dos 1°, 2° e 3° distritos e respectivos créditos
orçamentários;  Projeto  de lei  n° 452/60,  que cria  cargos e fixa créditos
orçamentários;  Projeto de lei  n° 453/60, que extingue diversos cargos, a
partir  de 1° de janeiro de 1961; Projeto de lei  n° 454/60, que majora a
representação  do  1°  distrito  e  gratificação  dos  Diretores  de  Instrução
Pública  e  da  Fazenda e  fixa  créditos  orçamentários;  Projeto  de  lei  n°
455/60,  que  abre  crédito  especial  e  reduz  e  cancela  dotações
orçamentárias;  Ofício  do  Diretor  Acadêmico  da  Escola  Nacional  de
Agronomia; Ofício do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul,
solicitando apoio  material;  Ofício n° 50/60, do Executivo Municipal, que
solicita  transferência  de consignação  orçamentária;  Ofício  n°  48/60,  do
Executivo Municipal, encaminhando os balancetes da Receita e Despesa e
demonstrativos,  relativos  aos meses de maio e Junho do corrente  ano;
Requerimento  da  vereador  Srª  Maria  Odila  da  Silva  Kern,  solicitando



licença de cinco dias desta data. Circular n° 3/60, da Câmara Municipal de
Crissiumal, Circular n° 3/60, da Cãmara Municipal de Cangussú; Projeto-
de-Lei n° 456/60, que dispõe sobre a dívida ativa e dá outras providências.
Original, manuscrito.

023 Ata nº 1862 de 15.11.1960....................................................................88v,89,89v,
90,90v,91,91v,92,92v
Sessão ordinária, convocada para tratar de assuntos de interesse geral da
Administração Municipal; o vereador sr. João Teixeira, requereu oralmente,
fosse dado preferência aos assuntos que dizem respeito aos projetos do
Executivo;   dispensada   a  leitura  do  expediente.  Ordem  do  Dia:
Requerimento do vereador sr.  Adão Rodrigues Martins; Projeto de Lei n°
447/60,  que  abre  crédito  suplementar,  reduz  e  cancela  dotações
orçamentárias;  Projeto  de lei  n° 448/60, do Executivo,  que abre crédito
especial  e  reduz  datação  orçamentária,  relativa  à  gratificação  ao  sr.
Osvaldo Pinto Vilanova, Tesoureiro; projeto de lei n° 455/60, que abre um
crédito especial, e reduz e cancela dotações orçamentárias com extensa
discussão. Original, manuscrito.

024 Ata nº 1863 de 15.11.1960 Extaordinária..............................................93v,94,94v,
95,95v
Ordem do dia: Projeto de Resolução n° 443/60, da Mesa, que abre um
crédito especial e reduz consignação orçamentária; Projeto de Resolução
n° 445/60, da Mesa, que abre um crédito suplementar e reduz dotações
orçamentárias; Solicitação do sr. Presidente, foram retirados os projetos de
Resolução sob ns 442 e 444/60; Projeto de Resolução n° 457/60, da Mesa
da  Câmara,  com  emenda;  Requerimento  do  Vereador  sr.  João  C.  B.
Teixeira, solicitando ao Poder Executivo  o encascalhamento da parte mais
elevada da Avenida Julio de Castilhos; Requerimento Subscrito pelos srs.
líderes do P.T.B e P.S.D., solicitando urgência ao projeto de lei que dispõe
sobre a cobrança da divida ativa; Projeto de lei n° 456/60, que dispõe sobre
a dívida ativa e dá outras providências. Original, manuscrito.

025 Ata nº 1864 de 25.11.1960 Extraordinária.............................................95v,96,96v,
97,97v,98,98v,99,99v
sessão  extraordinária  com  o  fim  de  estudar  os  projetos  do  Executivo
Municipal, relacionados com a Lei Meios para o exercício de 1961. Face ao
grande número de processos em tramitação, relativos ao orçamento em
estudo, foi dispensada a leitura do expediente, sendo, apenas, trazido ao
conhecimento  da  Casa,  um  telegrama  firmado  pelo  presidente  da
Comissão Organizadora do Congresso Estadual de Vereadores. Ordem do
dia:  Requerimento  do vereador  sr.  Leonel  Alvim  F°.;  Projeto  de  lei  n°
459/60, que revoga a Lei n° 490, de 16 de maio de 1960, cujo diploma legal
se  relaciona  com a  encampação  da Usina Elétrica  da  firma Folmer  &
Bauer,  localizada na  vila  de Paverama;  Projeto  de Lei  n° 458/60,  que
“Autoriza o Poder Executivo a transferir  para o patrimônio da Comissão
Estadual  de  Energia  Elétrica  um terreno  de  propriedade  do  município;
passou-se a tratar sobre os projetos de leis em estudo, sobre o orçamento
para 1961. Original, manuscrito.



026 Ata nº 1865 de 28.11.1960 Extraordinária.........................................99v,100,100v,
101,101v,102,102v,103,103v
A leitura do expediente foi dispensada, dada a volumosa matéria em pauta,
relativa ao projeto de lei de Meios para 1961. Ordem do dia: Requerimento
do vereador sr. Leonel Alvim Filho, pedindo regime de urgência ao projeto
de lei  n° 460/60;  projeto  de lei  n°  460/60,  com a  emenda “É o  Poder
Executivo  autorizado a adquirir  um imóvel,  fazer  doação do mesmo ao
Estado do Rio Grande do Sul, abre crédito especial e aponta como recurso
arrecadação a maior”; Requerimento dos vereadores srs. Leonel Alvim F° e
João Teixeira, retirando proposição que oferecia emendas ao projeto de lei
que Orça a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 1961; posta em
discussão a matéria relacionada com o Orçamento para o ano de 1961.
original, manuscrito.

027 Ata nº 1866 de 29.11.1960 Extraordinária.......................................103v,104,104v,
105,105v
Dispensada a leitura do expediente. Ordem do dia: Emenda n° 6, que reduz
verbas orçamentárias no valor de Cr$ 74.000,00 e distribui tal recurso entre
diversas entidades assistenciais, bem como para aluguel do prédio alugado
pela Junta de Alistamento Militar; Emenda n° 7 -, que aponta como recurso
Cr$ 130.000,00, decorrente de suspensão de verba orçamentária, sob o
código  n°  8.81.4  b),  distribuídos entre  entidade  assistencial,  esportiva,
assim  como  introdução  de  novas  consignações  para  melhoramentos.
Emenda  n°  8,  que  solicita  um  auxílio  de  15.000,00,  destinados  ao
calçamento da cancha de vôlei, ao lado da Igreja Matriz, e aponta como
recurso redução do código 8.81.8 b); Concluída desta maneira a votação
das emendas oferecidas ao Orçamento para 1961; Entrou em discussão o
projeto de lei que regula a cobrança do imposto de Indústrias e Profissões;
Passou-se à votação do projeto de orçamento; solicitado constasse em ata
um voto de louvor ao sr. Oficial Legislativo; voto de louvor ao sr. Darcy
Pons,  funcionário  do Departamento das Prefeituras Municipais.  Original,
mansucrito.

028 Ata nº 1867 de 06.12.1960..............................................................................105v
Não houve sessão, por falta de número legal. Determinado a Srª Secretária
que se lavrasse o termo e despachasse o expediente conforme reza no
artigo 57, parágrafo 3° do Regimento Interno deste Legislativo.  Original,
manuscrito.

029 Ata nº 1868 de 14.12.1960 Extraordinária..........................................106,106v,107
sessão convocada pelo sr. Presidente, com o fim de apreciar o veto parcial
oposto ao orçamento de 1961 dado pelo sr. Vice-prefeito municipal. Lido o
expediente e despachado pelo sr. Presidente. Ordem do Dia foi apreciado
em primeiro lugar o veto do sr. Vice-prefeito; apreciada uma proposição de
autoria  do  verador  Adão  Rodrigues  Martins  e  subscrita  por  todos  os
vereadores  presentes,  para  se  fazer  apelo  ao  Secretário  das  Obras
Públicas,  para  o  término  das  obras  da  Hidráulica  local;  pedindo que
constasse  em ata  um voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  sr.  do  Júlio
Hackmam. Original, manuscrito.

030 Ata nº 1869 de 20.12.1960...................................................................107,107,108
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 57, parágrafo terceiro, declarou o



sr.  Presidente  que  não  poderia  realizar-se  a  sessão.  Despachada  a
matéria, constituída do projeto de lei que concede gratificação à professora
srtª  Ires  Ignez  Braun,  por  serviços  prestados  à  Diretoria  de  Instrução
Municipal, acompanhado da exposição n° 31/60. Original, manuscrito.

031 Ata nº 1870 de 30.12.1960 Extraordinária.........................................108,108v,109,
109v,110,110v
Sessão extraordinária com o fim de apreciar os seguintes projetos de leis
do Executivo: em primeiro lugar o projeto de lei  de autoria do Executivo
com a emenda seguinte:  “Abre crédito  especial  e aponta como recurso
arrecadação a maior”. O projeto em referência sob n° 465/60, em segundo
lugar o projeto de lei n° 466/60, com emenda. “Abre crédito suplementar,
reduz  e  cancela  dotações  orçamentárias  e  indica,  como  recurso,
arrecadação a maior; em terceiro requerimento do sr. Amaro Silvestre da
Luz , que trazia o parecer do vereador Adão Rodrigues Martins; em quarto
lugar  foi  apreciado um projeto  de lei,  vindo  da Mesa  da Câmara, que
concede gratificação de Cr$ 300,00 ao funcionário do Executivo Manoel
Pôrto,  por trabalhos prestados ao Legislativo;  em quinto  lugar  ofício  n°
56/60 do Executivo Municipal, encaminhando requerimento do funcionário
Amaro Silvestre da Luz; em sexto lugar requerimento do vereador Leonel
Alvim  F°.;  em  sétimo  lugar  foram  apreciados  os  requerimentos  dos
vereadores Adolar Kunzler e Leopoldo Wallauer, solicitando licença pela
presente sessão; o vereador João Teixeira, apresentou uma proposição na
qual solicitava o apoio da Casa para que fosse dirigido apelo à Direção do
Banco Nacional  do  Comércio,  S.A.;  o  Presidente  da  Casa dr.  Homero
Larangeira  Martins  solicitou  dois  minutos  de atenção para a  leitura  do
Relatório do movimento anual desta Câmara, elaborado de acordo com o
que preceitua o Regimento Interno da Casa. Explicações pessoais falaram
os vereadores Leonel Alvim F°,e João Teixeira  sobre atuação da Mesa
durante o período legislativo;  o vereador  José Marino Gregory,  sobre a
Polar S.A; Apelo do Legislativo ao Executivo, pedindo a criação da comap,
por proposição verbal do vereador dr. João C. B. Teixeira e incumbido o
vereador dr. Homero Laranjeira Martins, para estudar os termos de uma
proposição escrita, visando a revogação  da Portaria Ministerial que trata
do zoneamento da moagem do trigo. Original,manuscrito.

032 Ata nº 1871 de 03.01.1961........................................................................110v,111
Não se realizou sessão por falta de número legal. Original, manuscrito.

033 Ata nº 1872 de 28.01.1961 Extarordinária.........................................111,111v,112,
112v,113,113v
Reunião  extraordinária  convocada pelo  sr.  Presidente  para  apreciar  e
resolver o expediente e a Ordem do Dia. Ddespachado o expediente que
constava,  de  cartões,  felicitando  a  Casa  pela  passagem  das  festas
natalinas. Ordem do Dia: Proposições das Câmaras de Santa Maria, Cerro
Largo e (Tapera) pedindo respectivamente que a Casa reforçasse o pedido
de Criação da Universidade de Santa Maria a solução da Crise de Juízes;
Requerimentos, encaminhados pelo Executivo, de Mauro Nunes da Silva e
Maria  Antônia  da Costa,  solicitando dispensa de impostos  e  da Dívida
Ativa;  Indicação da Câmara de Livramento,  solicitando  os bons ofícios
desta co-irmã no sentido de conjuntas trabalharem a favor da instalação de
uma refinaria  de  Petróleo  no  R.G do  Sul;  Circular  da  Câmara de  Rio



Grande, solicitando apoio deste Legislativo para que o projeto de Lei de
autoria  do  Dep.  Frota  Aguiar  seja  aprovado  por  unanimidade;
Requerimento, encaminhado pelo Executivo, pedindo a isenção do Imposto
Predial  de Avelino  Silveira  de Farias.  Ofício encaminhado pelo Instituto
Histórico e Geográfico do R.G. Sul. Proposição da Câmara de Carazinho;
Ofício da Câmara de Bom Jesus; Ofício do Líder do P.L de Porto Alegre
comunicando resolução tomada por este partido sobre o projeto de Lei 403-
58;  Ofício  da  C.M  de  Crissiumal,  solicitando  fosse  consignado  em
orçamento municipal de 61 auxílio de 10.000,00 em benefício do Banco de
Olhos; Ofício do sr. Ary Olsen, presidente da Comissão encarregada de
estudar o parecer do D.P.M sobre a cassação do mandato do vereador
João Teixeira;  Ofício  da Câmara de Tapera  solicitando   se oficiasse  a
Secretaria de Agricultura; Câmara de Porto Alegre, pedindo que a Casa se
dirija ao Congresso, solicitando a aprovação da Emenda Constitucional n°
1;  Proposições  orais  do  vereador  Homero Larangeira  Martins.  Original,
amnuscrito.

034 Ata nº 1873 de 28.01.1961........................................................................113v,114
Sessão convocada com o objetivo exclusivo de eleger e dar posse da nova
mesa que dirigirá o legislativo no corrente ano. Procedeu-se a eleição da
mesa em escrutínio secreto;  Foram feitos  os discursos protocolares por
parte de ambos os vereadores presidentes, o que termina o seu mandato e
o que recentemente era empossado da nova missão. Original, manuscrito.

035 Ata nº 1874 de 07.02.1961.................................................................114,114v,115,
115v
Leitura  do  expediente,  que constou  dos  requerimentos  de  licença  dos
vereadores Homero Larangeira Martins,  Adão Rodrigues Martins,  Adolar
Kunzler,  Leopoldo Wallauer,  João  F.  Feyh Filho  e  as  desistências  dos
suplentes José Marino Gregory e [Reinaldo] Junqueira;  projeto de lei  n°
468/61, que “cria as funções de assessor legislativo”; projeto de resolução,
do Presidente, que autoriza a nomeação de funcionário” (n° 468/61); Com a
palavra, Antonio R. dos Santos apresenta o requerimento n° 8/61, para que
seja aprovado um voto de profundo pesar, pelo falecimento, em Paverama,
do  sr.  Adolfo  [Kunller].  Ordem do Dia:  projetos  de  lei  n°  467/61 e  de
resolução  n°  468/61,  foram ambos submetidos a  discussão  e  votação;
Entrou,  em  discussão,  um  [memorial]  apresentado  por  moradores  da
cidade pleiteando revogação de recente medida do D.A.E.R proibindo que
os  ônibus  interurbanos  desembarque  passageiros  além  da  Estação
Rodoviária; explicações pessoais, fala o ver. Antonio R. dos Santos sobre o
não cumprimento  pelo  Executivo,  de diversas  medidas aprovadas  pela
Câmara. Propõe, um voto de louvor aos servidores da Câmara, srs, Luiz
Noschang e Manoel Porto. O ver. dr. João Teixeira se congratula com a
Mesa e com o plenário pela nomeação do sr. Rubens F. Souza para as
funções de acessor legislativo; Associa-se a esses o ver. Antonio R. dos
Santos;  o  ver.  Osvaldo Junqueira,  explica  as razões pelas quais  votou
contra o projeto  que criou as funções de assessor  legislativo.  Original,
manuscrito.



036 Ata nº 1875 de 21.02.1961..............................................................115v,116,116v,
117
Leitura do expediente: of. n° 2/61, do sr. Osvaldo Pinto; of. do ver Alberto
Schroeter, enviando cópia das Recomendações e Conclusões aprovadas
pelo  II  Congresso  Estadual  de  Vereadores;  correspondência  recebida:
Parecer  Técnico do Tribunal  de Contas do Estado sobre as contas  da
gestão de 1956-1959, do sr. Hélio Alves de Oliveira;  Comunicações das
Câmaras municipais de Estrela, Gravataí, Santa Rosa, Não-Me-Toque, São
Jerônimo, Júlio de Castilhos, Motenegro, sobre a eleição e posse de suas
Mesas;  Boletins  da  Câmara  Municipal  de  Carasinho.  Ordem  do  Dia,
indicação da Câmara Municipal de Carazinho; explicações pessoais, o dr.
João Teixeira pede que o presidente esclareça a Casa sobre os resultados
conseguidos pela Comissão constituída para tratar junto ao D.A.E.R, com a
palavra  o  Presidente  presta  esclarecimentos;  o  vereador  Rivaldo
Guimarães  propõe  que  a  Câmara  tome a  si  todas  as  iniciativas  com
referência  ao  caso;  o  dr.  João  Teixeira,  tece  considerações  sobre  a
necessidade  da  criação  de  uma praça  de  automóveis,  em Taquari.  O
vereador dr. João Teixeira aborda, o problema da carne verde, criado com
a instalação, na cidade, de um posto de vendas da Cooperativa de Carnes,
de Bom Retiro do Sul. Original, manuscrito.


