Ata n° 1856
Aos dezesseis (16) dias do mês de agôsto de mil novecentos e sessenta (1960), às
20,30 horas, mediante convocação requerida por vereadores das diversas bancadas,
com assento nesta Casa, sob a presidência do Vereador sr. Homero Larangeira
Martins, servindo de secretário “ad-[hoc]”, o vereador sr. Antônio Roberto dos Santos,
presentes, ainda, os vereadores srs.: Leonel Alvim Filho, João C.B. Teixeira, Ely R.
Fazenda, Adão Rodrigues Martins, José marino Gregory, realizou-se uma sessão
extraordinária no Salão Nobre da Prefeitura Municipal.
Inicialmente, lida a ata da ses[fl.70]
são anterior, foi esta aprovada por unanimidade. Ato contínuo, foram lidas as
correspondências expedida e recebida.
Pela ordem, falou o vereador sr. Leonel Alvim F°., focalizando a necessidade de
alterar dispositivos da Lei Orgânica do Município, no sentido de que haja mais uma
sessão na metade de cada mês, a fim de melhor atender às necessidades dos
trabalhos do Legislativo.
Passando-se à Ordem do Dia foi apreciada a matéria seguinte:
1) Ofício da Inspetoria Regional de Estatística Municipal, do I.B.G.E., solicitando a
indispensável colaboração desta Casa ao Recenseamento Geral de 1960, a realizarse no dia 1° de setembro próximo, e que constituirá o VII Recenseamento Geral do
Brasil. Ao mesmo foi dado arquivamento.
2) Ofício da Câmara Municipal de Santa Maria, dando conhecimento a êste
Legislativo, sobre a realização naquela cidade, em 23 de julho, de um Congresso de
Vereadores Funcionários de Estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade específica
de conseguir a revogação da lei n° 3.888, assim como tiveram a gentileza de
encaminhar cópia das deliberações tomadas no Congresso em referência. Foi
determinado o ar[fl.70v]
quivamento e a Comunicação à Câmara de Vereadores de Santa Maria da divulgação
do expediente em foco ao plenário desta Casa.
3) Ofício n° 3/60, originário da Cãmara de Vereadores de Esteio, encaminhando
proposição relativa a um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional do
Ministério da Saúde, cujo expediente foi encaminhado ao vereador sr. José Marino
Gregory para emitir parecer.
4) Projeto de lei, que trata sobre alterações da Lei n° 2588, encaminhado pela
Câmara Municipal de Estância Velha, cujo parecer do vereador sr. Adão Rodrigues
Martins, recomendando arquivamento, mereceu aprovação unânime de seus pares.
5) Proposição da Câmara Municipal de São Leopoldo, solicitando apôio ao projeto de
lei de autoria do sr. Fernando Ferrari, relativo ao Imposto sobre a Renda. O sr.
vereador-relator João Teixeira, por considerá-la de utilidade a uma grande maioria e
por seu cunho de justiça, manifesdtou-se favorável à referida proposição. O parecer
foi aprovado por unanimidade nos têrmos da proposição. Manifestaram, também, sua
aprovação ao projeto em tela os líderes das bancadas do P.S.D e P.L.
6) Circular n° 7/60, da Câmara Municipal de Caxias do Sul, que propõe manifestação
de repúdio desta Casa ao “Acôrdo de [Roboré]”, com parecer do ve[fl.71]
reador-relator João Teixeira, que não foi apreciado na presente sessão, em razão do
vereador Leonel Alvim F° ter solicitado vista do aludido processo.
7) Circular n° 5/60, cuja Indicação n° 118/60, da Câmara Municipal de Caxias do Sul,
objetivando dar nova redação a artigos da Consolidação das Leis do Trabalho,
mereceu manifestação favorável por parte do vereador-relator sr. José Marino
Gregory. Solidarizavam-se ao projeto os vereadores líderes do P.S.D e P.L.,

respectivamente srs. Leonel Alvim F° e Adão Rodrigues Martins, êste último
manifestando sua simpatia às leis de proteção ao trabalhador, preconisando a
modalidade de interessar o trabalhador ao comércio e à Indústria, dando-lhe justo
tratamento. Aparteando o orador, o vereador José Marino Gregory, declarou ser de
seu conhecimento que a firma local Lopes & Kronbauer, vinha agindo com justiça para
com seus colaboradores no trabalho, pelo que lhes dava o seu louvor. O vereador sr.
Antônio Roberto dos Santos solidarizou-se, também, tecendo elogios ao parecer do
vereador-relator. Foram, finalmente, aprovados por unanimidade, o parecer e
respectiva indicação.
8) Entrando em discussão o projeto de lei que suplementa diversas ver[fl.71v]
bas orçamentárias no montante de Cr$ 825.309,78, do Poder Executivo, mereceu o
mesmo parecer favorável do sr. Vereador-relator Leonel Alvim F°, redigido nos
seguintes têrmos: “Somos pela sua aprovação, resalvando uma melhor apreciação
por parte desta Câmara”. Focalizando certos aspéctos do projeto, disse de sua
perfeita legalidade, exceção a certa irregularidade contida no crédito sob o símbolo
8.78.4, relativo a compromissos assumidos sem autorização legislativa no exercício
Pretérito, pelo Ex-prefeito municipal. Entrementes, solicitou apôio de seus pares ao
projeto de lei, em homenagem ao [ex-edil] que merecia o respeito e acatamento da
Casa por ser um cidadão honesto.
Seguindo-lhe com a palavra, o vereador sr. Antônio Santos, referiu-se à grave
enfermidade do sr. Prudêncio Franklin dos Reis, que tantas aflições causava aos seus
familiares e amigos Lamentou que o ex-prefeito não tivesse entregue sua
administração em melhores condições, mas que atribuia o fato ao estado de
enfermidade do sr. Prudêncio Reis e de sua distinta esposa, os quais de há muito
estavam com a saúde profundamente abalada. Afirmou que o ex-prefeito muito
trabalhava em prol da administração de Taquari, e que
[fl.72]
se mais não havia feito é porque não lhe havia sido possível realizar, tendo saído
pobre da Prefeitura. Solicitou, por fim, o apôio de seus pares ao projeto, assim como o
do líder trabalhista.
Ocupando, após, a tribuna, o vereador sr. João Teixeira afirmou que com referência
ao projeto de lei n° 437/60, dava inteira liberdade a sua bancada para manifestar-se.
Entretanto, como ex-integrante do legislativo anterior, e, sobretudo coerente com sua
linha de conduta, não poderia em hipótese alguma, aprovar tal projeto. Ainda
considerando a imensa responsabilidade que lhes cabia, como fiscalizadores da coisa
pública, o que deve merecer de seus responsáveis melhor carinho e zelo, era
impelido, assim, a refugar tal projeto, limitando-se unicamente, a dar seu voto
contrário.
Pela ordem, o líder libertador, na qualidade de correligionário do sr. Prudêncio Reis
agradeceu as palavras honrosas dirigidas ao ex-edil pelos vereadores componentes
da bancada do P.S.D., afirmando que respeitava o ponto de vista expedido pelo líder
da bancada do P.T.B. Asseverou que nova diligência ao pro[fl.72v]
jeto que visava a abertura de crédito proposto pelo Executivo, iria oferecer
dificuldades à Administração, por delongas que essa medida acarretaria.
Novamente com a palavra, o vereador sr. Leonel Alvim Filho, declarou que adotava
integralmente a opinião do líder do P.T.B., com relação à fatos análogos que não
acredita possam reproduzir-se no futuro, com o que em absoluto não concordará, mas
que no caso presente abria o seu coração para aprovar. Foi, finalmente, o projeto
aprovado por maioria, com dois votos contrários e um favorável da bancada do P.T.B.
9) Projeto de lei n° 430/60, com vista ao vereador Leonel Alvim F°, Solicitou êste

prorrogação por mais 30 dias, o que lhe foi concedido pelo sr. Presidente.
10) A seguir, o sr. Presidente passou a prestar as informações seguintes, resultantes
do entendimento havido entre êste e o sr. Prefeito Municipal: a) Com relação aos srs.
contribuintes que pagavam seus tributos, antecipadamente por todo ano, depois da
revisão, declarou o sr. Prefeito que aos mesmos, que se situam em pequeno número,
serão restituidos os seus [ilegível]; b) o sr. Prefeito convidou os srs. Vereadores
líderes de bancadas, a fim
[fl.73]
de acompanhá-lo a Paverama, cujo convite transmitiu por delegação ao sr. Oficial
Legislatico desta Casa.
Passando-se às explicações pessoais, inicialmente o sr. Presidente trouxe ao
conhecimento da Casa, as medidas que a Mesa adotava para a realização de uma
palestra pública, que teria sua realização no Salão Nobre da Municipalidade, no
próximo dia 18, às 20 horas.
A Presidência solicitou aos srs. líderes de bancadas que indicassem um
representante para constituir uma comissão de representação para [ilegível] o sr.
Adalmiro Moura, deputado estadual que, por delegação da Assembléia Legislativa,
proferiria a palestra em referência.
Após, o vereador sr. Antônio Santos, de conformidade com uma das finalidades
específicas desta reunião, teve a oportunidade transmitir aos seus pares as atividades
que desenvolvera, por sua bancada e como representante do líder da bancada
trabalhista, em companhia do Sr. Prefeito Municipal, em Paverama, visando a obten[fl.73v]
ção de recursos financeiros, com a colocação de apólices pró-eletrificação de
Paverama. Disse, o orador, que o resultado fôra bastante satisfatório, de vez que já
se contava com a apreciável soma de Cr$ 3.200,000,00.
Trouxe a seguir, ao conhecimento da Casa, o apêlo formulado pelo sr. Leopoldo
[ilegível], sôbre dispensa de multas que recaíram sôbre seus impostos de
conservação de estradas. Entretanto, tal solicitação não encontrou apôio por parte do
Plenário.
Solicitou as líder do P.L interceder junto ao junto ao sr. Prefeito, no sentido de que
seja cedida parte de dependência do prédio onde funciona a subprefeitura de
Paverama, disponível, ao Soldado da Brigada militar, ali sub-destacado. Declarou que
êsse militar era pessoa geralmente estimada em Paverama e que se encontrava em
grandes dificuldades para manter sua família.
Pela ordem, o vereador sr. Adão Rodrigues Martins, passou a ler telegrama que
recebera do sr. deputado Paulo Brossard de Souza Pinto, cujo conteúdo, a seu
pedido, passamos a transcrevê-lo na in[fl.74]
tegra: “Vereador Adão Rodrigues Martins, Câmara Vereadores, Taquari – muito
penhorado agradeço sua iniciativa provocou manifestação [colenda] Câmara Taquari
sentido apôio projeto 67/60 de minha autoria. Folgo em verificar acerto-proposição
que visa satisfazer velha reivindicação nossos pequenos agricultores. Saudações
atenciosas. Paulo Brossard de Souza Pinto.”
Em prosseguimento, o vereador sr. Leonel Alvim Filho solicitou a consignação em ata
de um voto de congratulação à Rádio Farroupilha, pelo transcurso do seu 25°
aniversário de existência, dando-lhe disso ciência. Em aparte, o vereador Antônio
Santos fês referências à brilhante atuação nessa Emissora de nosso distinto
conterrâneo sr. Franklin Peres.
O voto congratulatório teve aprovação unânime.
O vereador Leonel Alvim F° fêz uma indicação verbal, no sentido de que a Casa
fizesse um apêlo ao sr. Secretário dos Transportes para determinar a execução de

reparos na estrada de Montenegro – Revesa, cu[fl.74v]
já rodovia se encontra em más condições.
Passou, o orador, a informar que, em fins do corrente mês, terá uma audiência com o
sr. Ministro da Viação, oportunidade em que, como representante do Legislativo
taquariense, solicitará a sua Excia a construção de um ramal asfaltado que ligue esta
cidade a estrada R.S.H, cujo auxílio deverá ser objeto de uma emenda no orçamento
da União.
Declarou o orador que, na próxima sessão, apresentará projeto de lei,
regulamentando a cobrança da dívida ativa do Município, trabalho êsse que muitos
benefícios trará ao erário municipal.
O vereador José Marino Gregory trouxe ao conhecimento da Casa, o desassossego
que cães hidrófobos em apreciável número vem ocasionando à polpulação citadina e
à do interior do município, verificando-se muitas criancinhas afetadas pela raiva. Citou
casos de cães atacados de raiva, que andam soltos e ameaçando os transeuntes,
inclusive a êle próprio. Fêz, o orador, em razão desses lamentáveis aconte[fl.75]
cimentos, veemente apêlo ao Poder Executivo, no sentido de adotar medidas
drásticas para coibir tais abusos.
Pela ordem, o vereador sr. João Teixeira disse da necessidade de fazer-se emenda à
Lei Orgânica do Município, visando ampliar o número de sessões do Legislativo.
Declarou que, com relação à questão de cachorro, na qualidade de autoridade da
saúde pública, entrara em contato com o sr. Prefeito Municipal, o qual havia informado
ao orador que iria pôr em execussão dispositivos do Código de Posturas, para assim,
solucionar êsse aflitivo caso.
Leu, após, carta que recebera do deputado João Lino Braum, comunicando a criação
de um Armazém do Serviço de Alimentação da Previdência Social, abreviadamente
conhecido por S.A.P.S., nesta cidade, medida essa que o orador sugerira no inicio
deste ano.
Lembrou o orador, como medida necessária, o provimento de um cabo para a poli[fl.75v]
cia do distrito de Paverama.
Comunicou que seria reerguido o jornal “O Taquariense”, ao qual daria integral apôio,
condicionado a que o mesmo mantivesse carater incolor e, na ocasião, solicitou o
apôio da bancada libertadora.
Em nome da Sociedade Espírita “Joana D'arc”, convidou a Mesa e seus pares para
assistir à uma conferência espiritualista, a ser proferida pelo jovem Moacir de Araújo
Costa, no próximo dia 27, às 19,30 horas.
Informou o vereador Homero Larangeira Martins, que recebera visita do sr. Guilherme
Jantsch, solicitando o apôio dêste Legislativo, no sentido de dirigir apêlo ao sr. Diretor
da Viação Férrea, a fim de que seja reestabelecido o tráfego normal de trens, entre as
localidades de Barreto-Montenegro. Esta Indicação verbal da Mesa, foi aprovada por
unanimidade, devendo a Mesa, por ofício, manifestar-se a respeito ao sr. Diretor da
Viação Férrea.
O vereador Leonel Alvim Filho, após justificar sua ausência à última sessão, mo[fl.76]
tivada por enfermidade pessoal, fês um apêlo à Mesa, no sentido de ser estudada a
possibilidade de justo aumento nas gratificações do sr. Oficial Legislativo e Contínuo
sr. Manoel Pôrto. A êsse respeito, o sr. Presidente informou que iria providenciar
sôbre a gratificação a ambos, e que, provavelmente, na próxima sessão, seria
apresentado o respectivo projeto.
Foi confiada ao líder libertador a incumbência de estudar a possibilidade de fazer

emenda à Lei Orgânica municipal, com o fim de aumentar-se o número de sessões
ordinárias desta Casa.
Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente, após convocar sessão ordinária, para o
próximo dia 6 de setembro, em nome de Deus, encerrou-se os trabalhos. E, para
constar, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por
todos os senhores vereadores presentes à reunião.
[ilegível]
[ilegível]
[ilegível]
[fl.76v]
Leonel Alvim Filho
João Frederico Feyh Filho
[fl.77]

