Ata Nº 1842.
Aos vinte e um (21) dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta (1960), às
quinze (15) horas, realizou-se mais uma sessão ordinária do mês, com a presença
dos vereadores seguintes: Adão Rodrigues Martins, Leonel Alvim Filho, João Carl[fl.7]
os Bizarro Teixeira, Antônio Roberto dos Santos, Adolar Kunzler, Homero Larangeira
Martins, Arÿ Olsen e Leopoldo Wallauer.
O sr. Presidente abriu a sessão em nome de Deus, convidando para servir de
secretário “ad-hoc”, em vista do impedimento dos 1º e 2º secretários, o sr. Vereador
Arÿ Olsen, o qual passou à leitura da ata da sessão anterior, que, posta em discussão,
foi aprovada por unanimidade, com a ressalva seguinte solicitada por parte do
Vereador sr. João Carlos Bizarro Teixeira: “Não fêz referência a 20% e nem a
qualquer porcentagem, e sim, concordava com a indicação do Vereador sr. Leonel
Alvim Filho, o qual sugeriu 50% de abatimento no imposto Predial.”
Em seguida passou-se à leitura do expediente, que constou da matéria seguinte:
1) Ofício do sr. Prefeito Municipal de Taquari, encaminhando cópia da última lei
sancionada, sob nº 490. Arquive-se.
2) Circular da Câmara Municipal de Caxias do Sul, solicitando manifestação de
repúdio e protesto contra a recente execução de Caryl Chessmann. Rejeitado.
3) Telegrama do deputado Paulo Bros[fl.7v]
sard de Souza Pinto em resposta ao ofício nº 36/60 desta Câmara, informando que
tomará a melhor atenção sôbre a matéria nele visada, ou seja a elevação de entrância
desta Comarca.
4) Ofício da Câmara Municipal de Rio Grande, solicitando a êste Legislativo telegrafar
a todos os líderes de bancadas com assento na egrégia Câmara dos Deputados, no
sentido de que seja rejeitada a emenda do Senado Federal, que aboliu o monopólio
do seguro de acidentes do trabalho, pelas entidades previdenciárias. Aprovado por
unanimidade.
5) Boletins nºs. 18 e 19, da Câmara Municipal de Caràzinho, que trata sôbre matérias
daquele Legislativo. Pelo arquivamento.
6) Ofício nº 2311, da Sociedade de Fisiologia do Rio Grande do Sul, em que comunica
a comemoração no próximo dia 28 de junho de seu trigésimo aniversário, ao mesmo
tempo que solicitou o apôio deste Legislativo aos seus relevantes serviços na luta
contra a tuberculose. Aprovado por unanimidade.
7) Telegrama do deputado Sereno Chaise, comunicando que tomou na mais alta
consideração o apêlo desta Câmara, no sentido desta Comarca ser elavada a Zª
entrância.
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8) Opúsculo sob o título “Finanças Publicas”, oferta do Departamento Estadual de
Estatística dêste Estado. Arquive-se.
9) Proposição nº 35/60, de autoria do Vereador sr. Antônio Roberto dos Santos,
relacionada com medidas a serem adotadas pró-desenvolvimento agrícola. Concedido
vistas a solicitação do Vereador sr. Adão Rodrigues Martins.
10) Proposição da Câmara Municipal de Rio Pardo, em que solicita seja oficiado por
êste Legislativo ao Congresso Nacional, apelando no sentido de que seja proíbida a
matança de vacas com menos de 10 anos. Êste expediente ficou em pendência por
estar o caso sendo estudado pelo Vereador sr. João Teixeira, que solicitava vistas do
processo.
11) Proposição dos Vereadores srs. Leonel Alvim Filho e Antônio Roberto dos Santos,
em que solicitam o auxílio em materiais de construção para a ponte sôbre o Arroio
Grande, por parte do Executivo. Como estivesse o processo em foco em poder do

Vereador sr. Adão Rodrigues Martins, para estudo, ficou deliberado que o mesmo
seria discutido na próxima sessão ordinária, a reabrir-se no dia 7 de Junho.
Pela ordem, falou o líder do
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P.S.D., afirmando não concordar com maior delongas sôbre matéria de tal natureza,
pois o reparo da ponte em aprêço exigia urgência, protestando contra a demora
havida, impossibilitando a solução do caso na reunião que estava se realizando.
Ocupando a tribuna, a seguir, o Vereador sr. Adão R. Martins informou que não houve
de sua parte qualquer intenção de entravar a boa marcha dos trabalhos, no sentido de
deliberar-se sôbre essa obra, uma vez que estava convencido de que a matéria seria
discutida na sessão do dia 7 de junho próximo.
12) Entrando, a seguir, em pauta, o processo do Encerramento do Exercício
Financeiro de 1959, foi lido o parecer da Comissão incumbida para tal fim, a qual
manifestou-se pela aprovação das Contas do Prefeito, tendo o parecer em foco
merecido a aprovação unânime do Plenário desta Casa.
13) Requerimento da viúva Erci M. Daré, solicitando cancelamento de dívida de seu
finado marido. A êsse propósito, falou pela ordem, o vereador sr. João Teixeira,
afirmando que, mesmo anteriormente à feitura do requerimento, já era pela isenção
de, pelo menos, 50% e de
[fl.9]
futuro a abolição integral da cobrança do tributo.
Também, pela ordem, o vereador sr. Leonel Alvim Filho, ao solicitar vistas do
processo, disse que o requerimento tramitava mal, por julgar que o caso era da
exclusiva alçada do Executivo. Declarou, ainda, que podia antecipar seu voto
contrário, e que desejava justificar por escrito. Foi concedido vistas do processo ao
Vereador, sr. Leonel Alvim Filho.
14) Proposição dos Vereadores, srs. Leonel Alvim Filho e Antônio Roberto dos
Santos, pedindo a inserção em ata de um voto de pesar pelo falecimento da
veneranda sra. Helena Maria Lens Berta, projenitora do sr. Rubem Berta, Presidente
da Varig e benfeitor do Aéro Clube de Taquari, assim como solicitavam se desse
ciência desse homenagem póstuma à família enlutada. Aprovada por unanimidade.
15) Proposição dos Vereadores srs. Antônio R. Santos e Leonel Alvim Fº., solicitando
fôsse dirigido apêlo ao sr. Prefeito, para que êste promova, de quem de direito, a
criação de uma comissão para fiscalizar os prêços dos gêneros alimentícios de
primeira necessidade. Aprovada por unanimidade.
Pela ordem, falou o Vereador
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sr. João Teixeira, focalizando a necessidade de ser restaurada a Comap, pois que,
desde a passada Legislatura, vinha debatendo sôbre a necessidade absoluta de
instalação dêsse órgão controlador de prêços, pelo que se solidarizava com os
autores da proposição.
Ocupou, a seguir, a tribuna, o Vereador sr. Antônio Santos, agradecendo o apôio do
líder do P.T.B., reafirmando a imperiosa necessidade de ser restabelecida a Comap
em Taquari.
16) Ofício nº 17/60, do sr. Prefeito Municipal, informando aos nobres senhores
Vereadores que, atendendo à recomendação formulada, em sessão de 7 do mês em
curso, após meticuloso estudo em tôrno da matéria, decidiu o Executivo conceder
20% de abatimento sôbre o total do novo valor locativo dos prédios ocupados pelos
proprietários.
17) Projeto-de-lei prorrogando o prazo de cobrança dos impostos predial e territorial
urbanos, de autoria dos Vereadores srs. Leonel Alvim Filho e João teixeira.
Pela ordem, falou o Vereador sr. Adão R. Martins, declarando não estar de acôrdo

com a prorrogação, de vêz que tal medida criaria, sem dúvida, dificuldades ao erário
municipal, em razão de tais tributos
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constituirem receitas de vulto, no mês de maio, absolutamente necessárias ao
atendimento dos elevados encargos que o Executivo tem a fazer face.
Com a palavra o Vereador sr. João Teixeira, passou êste a protestar contra a falta de
atendimento ao apêlo feito por sua bancada, visto não ter o Executivo, a seu ver, feito
abatimento algum, quando considerava que os 20% constituiam abatimento por fôrça
de lei já existente.
Outra vez com a palavra, o Vereador sr. Adão R. Martins, votou contra a proposição
em aprêço, em nome de sua bancada.
A seguir o Vereador sr. João Teixeira declarou aprovar, em nome de sua bancada, o
projeto de prorrogação dos impostos em tela.
Com a palavra, o Vereador sr. Leonel Alvim Fº., afirmou que tinha em mira resguardar
os contribuintes, dado o fato de os mesmos estarem aguardando a solução, tendo,
também, em mira a defesa do povo, quando o sr. Prefeito não havia atendido o apêlo
que lhe fôra feito pelos P.S.D. e P.T.B.
Reconhecia que o Município estava em difícil situação financeira, sem dinheiro. Citou
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buintes de Taquari, município pobre e constituído de funcionalismo, vivem de seus
modestos vencimentos. Informou que iria dizer ao povo que a Câmara não havia
aumentado impostos. Declarou que há reclamação sôbre o imposto territorial, frizando
que os contribuintes têm dificuldades em pagar seus tributos, pelo que achava
necessária a prorrogação proposta. Informou, ainda, que estava colhendo elementos
para o estudo da melhor modalidade de cobrança do imposto Predial, pois achava
inviável a atual maneira de cobrança, de vez que havia grande descontentamento no
seio da população, pelo que havia necessidade de conciliar a questão.
Falou, ato contínuo, o vereador sr. Antônio Santos, sugerindo que a prorrogação fôsse
de 60 e não 30 dias, pois que sabia haver até mesmo ameaças de uma passeata com
cartazes, em protesto contra a majoração de impostos, afirmando a necessidade de
ser prorrogado o prazo de cobrança dêsses tributos.
Foi, finalmente, o projeto aprovado por maioria, com voto contrário da bancada
libertadora.
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Pela ordem, mais uma vez, o Vereador sr. Leonel Alvim Filho, fêz um apêlo para que
o projeto, já aprovado, fôsse entregue naquele mesmo dia ao sr. Prefeito; tendo seu
pedido atendido.
18) Proposição do Vereador sr. Leonel Alvim Fº., solicitando providências junto ao
Poder Executivo, para que êste, 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 rêde pública, com a
substituição de postes de cimento, por ditos de eucalipto,e, por cúmulo, serem os
mesmos fincados em plena via pública, como aconteceu na praça D. Pedro II.
Outrossim, referiu a inconveniência da existência de rabichos da rêde da Cia.
Telefônica em plena via pública.
Com a palavra, o líder do P.T.B., solidarizou-se êste com o lider do P.S.D.,
relativamente às providências a serem tomadas pelo executivo, para o acêrto de
irregularidades verificadas com os postes da rêde aérea da praia, juntoa C.E.E.E..
E com relação aos rabichos da
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rêde da Cia. Telefônica, declarou já haver solicitado ao Sr. Superintendente da

referida Cia., a retirada dos mesmos, cuja providência já estava sendo tomada pelo
referido funcionário.
Passando-se às explicações pessoais, ocupou a tribuna, pela ordem, o Vereador sr.
João Teixeira, apresentando e solicitando a inserção em ata de um telegrama que
recebera do deputado sr. Sereno Chaise, segundo o qual êste informa que dará seu
apôio ao projeto que visa elevar para 2ª entrância a Comarca de Taquari , assim
como solicitava fôsse dado conhecimentodo mesmo ao sr. diretor do Forum local, o
que foi atendido pela mesa.
Ainda com a palavra, o orador declarou que o contristara a notícia que leva no “Diário
de Notícias”, segunda a qual a Refinaria de Petróleo, que deveria ser instalada no Rio
Grande do Sul, ponto ideal para tal, seria, por medida precipitada do Conselho
Nacional do Petróleo, instalada em Belo Horizonte. Por isso solicitou a consignação
em ata de seu protesto, como brasileiro e gaúcho, e que se dirigisse em protesto ao
Conselho Nacional do Petróleo, assim se telegrafasse nesse sentido ao Sr.
Presidente da República, aos líderes de bancadas com assento na Assembléia
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Legislativa do Estado, Câmara dos Deputados e Senado Federal.
Ocupou, após, a tribuna o Vereador Sr. Leonel Alvim Fº., secundando o protesto
formulado pelo líder do P.T.B., com relação ao prejuízo que iria sofrer o Rio Grande
do Sul, uma vez privado da instalação da Refinaria de Petróleo destinada ao nosso
Estado.
Pela ordem, o Vereador sr. João Teixeira, frizou a necessidade que há em serem
intensificados os trabalhos de alistamento eleitoral, sugerindo uma reunião conjunta
das autoridades e classes conservadoras, no sentido de conjugar esforços que
resultem num necessário acréscimo, do eleitorado de nosso município, uma vez que a
força de uma Comuna, reside no seu valor eleitoral. Foi sua proposição aprovada por
unanimidade.
Ocupou, a seguir, a tribuna, o Vereador sr. Leonel Alvim Filho, apoiando a medida
sugerida prlo líder do P.T.B., no sentido de que seja intensificada o alistamento
eleitoral, para, desta maneira elevar o número de nossos eleitores. Solicitou à
Presidência dirigir, em nome da Câmara, mensagens telegráficas aos srs. Presidentes
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da Assembléia Legislativa do Estado, Câmara dos Deputados e Senado Federal,
apelando para que seja prorrogado o prazo de alistamento eleitoral.
Solicitou, também, fôsse dirigido apêlo ao sr. Prefeito, a fim de mandar retirar placas,
em más condições, que sinalizam três estradas que dão acesso à cidade de Taquari.
Por fim solicitou, o orador, a consignação em ata, de um voto de congratulação ao
exm.º sr. dr. Carlos Ignácio Sant'Ana, pela sua passagem pela Comarca de Taquari,
bem como o pesar que causava o seu afastamento desta Comuna; pedindo que fôsse
comunicada essa homenagem a sua senhoria o Senhor dr. Carlos Ignácio Sant'Ana.
Aprovado por unanimidade.
Com a palavra o senhor Vereador Adão Rodrigues Martins, solicitou a inserção em
ata do recebimento do telegrama do deputado sr. Paulo Brossard de Souza Pinto,
com relação a elevação de entrância da Comarca de Taquari, concebido nos
seguintes têrmos: “Dna. Maria Odila da Silva – Câmara de Vereadores - Taquari –
Resposta ofício 36/60 dessa colenda Câmara informo que darei melhor atenção ma
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matéria nele visada. Atenciosas Saudações. Paulo Brossard de Souza Pinyo.”. E
atendendo no pedido do vereador sr. João Teixeira, com relação a telegrama do
deputado Sr. Sereno Chaise, passamos a transcrevê-lo na íntegra: “ [Ilegível] João
Teixeira. Presidente P.T.B. - Taquari – Levarei em mais alta consideração
reivindicação ilustre – presidente relativamente apoio bancada ao projeto que visa

elevar Comarca Taquari segunda entrância. Saudações. Deputado Sereno Chaise,
Líder Bancada P.T.B.”
Nada mais havendo a tratar, Sua Senhoria o Senhor Presidente, depois de convocar
nova sessão ordinária para o dia 7 de junho, às 20 horas, em nome de Deus, deu por
encerrada a sessão da qual para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada por todos os senhores Vereadores presentes à reunião.
Homero Larangeira Martins
[Ilegível]
Leonel Alvim Filho
Antonio Roberto dos Santos
[Ilegível]
Adolar Kunzler
Leopoldo Wallauer
[Ilegível]
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