Ata n° 1854
Aos trinta e um dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta, às onse horas, no
prédio onde funciona o salão de danças de propriedade do sr. Vitorino Salvatori,
localizado na Vila de Paverama, 2° distrito deste Municipio, sob a presidência do
vereador senhor Homero Larangeira Martins, exercendo as funções de secretário a
vereador senhora Maria Odila da Silva Kern, presentes, ainda, os senhores
vereadores João Carlos Bizarro Teixeira, José Marino Gregory, Ely Fazenda, Adão
Rodrigues Martins, Antônio Roberto dos Santos, Leonel Alvim Filho e Ari Olsem,
realizou-se uma sessão solene, em homenagem especial à laboriosa e distinta
população do distrito de Paverama, em regosijo pela aprovação de diploma legal,
relativo à eletrificação daquele próspero distrito. Foram convidados para participar da
Mesa os senhores Antônio Maria da Silva Filho, prefeito municipal desta comuna,
revm° padre [Gunibaldo] Puhl, vigário da paróquia
[fl.61]
de Paverama, Sereno Scheise, deputado à Assembléia Legislativa do Estado, na
qualidade de convidado de honra do Partido Trabalhista Brasileiro. Ocupavam lugar
de destaque os seguintes membros da comissão designada para angariar fundos próeletrificação senhores: Wendelino Jantsch, presidente, padre Gunibaldo Puhl,
Frederico Rolof, João Frederico Feyh F°, Lothário [Lautert], Vitorino Salvadori,
Balduíno [Kovd] e Leopoldo [Wallauer]. Foi, também, convidado a participar da Mesa o
dr. Oscar Silveira, medico residente em Paverama. Lida a ata do dia 23 de julho
pretérito, foi a mesma aprovada por unanimidade. E para conhecimento de todos foi
igulamente, lida a ata da sessão do dia 16 de julho, às 15,30 horas, em cuja
oportunidade foi aprovado o projeto de lei de origem do Poder Executivo relativo ao
plano de eletrificação de Paverama, bem como foi lida tôda documentação trocada
entre os poderes Executivo e Legislativo em torno dessa matéria de tanta relevância
aos interesses não só do distrito a ser diretamente beneficiado por tão importante
melhoramento, como também aos de tôda comuna taquariense.
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Após, ocupando a tribuna, em primeiro lugar, o vereador sr. João Teixeira, [expendeu]
considerações em tôrno das providencias desenvolvidas por seu partido, visando a
eletrificação de Paverama, junto aos poderes da administração estadual. Após tecer
outros comentários em que pôs em evidência a atuação de sua bancada para essa
grande obra que se iria realizar em Paverama, concluiu por fazer um veemente apêlo
no sentido de que todos colaborassem em obra como essa de tamanha importância
ao desenvolvimento do próspero distrito de Paverama.
Seguindo-se-lhe com a palavra, o vereador senhor Antônio Roberto dos Santos,
[concitou] o povo de Paverama a colaborar com êsse grande empreendimento da
Administração Municipal, qual seja a eletrificação daquele importante distrito deste
Município.
Concedida a palavra ao revm° padre Gunibaldo Puhl, êste sacerdote exortou a
população paveramense a contribuir com a maior parcela, na medida do possível,
visando o engrandecimento da terra, pois que contribuindo para a concretização
dessa grande obra em seu
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meio, viría, conseqüentemente, colaborar para o engrandecimento do Estado e da,
própria Nação.
Falando, ato contínuo, o líder da Bancada do P.S.D., vereador senhor Leonel Alvim
Filho, Fêz êste um apêlo a todos puzessem de lado os interêsses políticos, no sentido
de conjugar tôdas as forças em pról do mesmo fim [colimado] qual seja o de
proporcionar eletricidade a Vila de Paverama. Nesta altura pediu contribuição de
todos em favor dessa importante obra, cientificando ao povo, na oportunidade, de que

êle, o orador, contribuiria, em apólices, com a quantia de cinco mil cruzeiros. [Ilegível]
afirmou, que suas vistas estavam sempre voltadas para o progresso e bem estar do
povo paveramense.
O orador seguinte, deputado sr. Sereno Scheise, representante do Govêrno do
Estado e da Assembléia Legislativa, passou a louvar a grandiosa iniciativa do Prefeito
de Taquari, apelando para a boa vontade da população, no sentido de contribuir com
apólices quem venham cobrir as despesas a serem aplicadas nessa obra que virá
proporcionar um progresso imediato a essa próspera vila. Na oportu[fl.63]
nidade, cientificou a população que a estrada da produção constituia-se numa
realidade e que face a pequena distância entre esta cidade e a Capital de apenas 60
quilômetros, Taquari será um futuro bairro de Pôrto Alegre.
Focalizou, S.S. Seguir, a possibilidade de ser adquirido leite, em grande quantidade,
da Vila de Paverama destinado ao abastecimento de Pôrto Alegre. Declarou, ainda,
nessa ocasião, o ilustre líder petebista, que dentro de 30 dias, Paverama seria
contemplada com um Pôsto de veneno, atendendo a sua reivindicação feita há
tempos. Ao finalizar sua bela oração, o deputado Sereno Scheise, conclamou o povo,
mais uma vez, a dar todo o seu esfôrço para a realização dessa meritória obra.
Ocupando a tribuna o sr. Antônio Maria da Silva Filho, ilustre prefeito da Comuna, fês
s.s. um levantamento da receita e despesa relacionadas com as obras de eletrificação
da vila de Paverama. Acentuou a necessidade de instalação de três transformadores,
destinando-se um para o hospital e os outros dois para instalação de pequenas
indústrias. Declarou, o orador, que da aprovação de crédito na ordem de Cr$
5.000.000.00, destes Cr$
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2.000.000,00, tinham sua destinação no aumento da rêde e parte para necessidades
futuras. Fês finalmente um veemente apêlo ao povo para que desse cobertura
financeira ao plano.
Por fim, o Presidente, Sr. Homêro Larangeira Martins agrtadeceu aos senhores
vereadores, prefeito municipal, deputado Sereno Scheise, aos membros da comissão
para angariar fundos pró-eletrificação, revmo vigário da paróquia e ao povo
paveramense que, apesar da chuva, compareceu em grande número, enaltecendo o
esfôrço do presidente da Comissão acima referida, sr. Wendelino Jantch, em pról
dessa grande obra em vitoriosa perspectiva.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, às 14,45 horas, em nome de Deus,
deu por encerrada a sessão. E, para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada por todos os vereadores presentes à sessão.
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