Ata n° 1857
Aos seis (6) dias do mês de setembro de mil novecentos e sessenta (1960), às 20
horas, compareceram à sala das sessões da Câmara, os vereadores senhores
Homero Larangeira Martins, presidente, e Adão Rodrigues Martins, líder da Bancada
do P.L.
De acôrdo com o artigo 57, parágrafo 3°, o Presidente declarou que não poderia haver
sessão, tendo a vereador secretário despachado o seguinte expediente:
1) Proposição da Cãmara Municipal de Santa Maria, a propósito da posição do sr.
Sebastião Paes de Almeida, freste ao Ministério da Fazenda. Ao sr. vereadro Leonel
Alvim F°., para emitir parecer.
2) Proposição do sr. Vereador Célio Marques Fernandes, da Câmara Municipal de
Pôrto Alegre, que solicita a aprovação da Emenda Constitucional n° 1. Dis[fl.77]
tribuido ao vereador sr. Ely Fazenda, a fim de emitir parecer.
3) Requerimento do vereador sr. Carlos A. [Parachi] de Barcelos, da Câmara de
vereadores de Triunfo, solicitando a aprovação da Emenda Constitucional n° 1. Ao
vereador Ary Olsen, para emitir parecer.
4) Proposição do vereador Fernando [Dose] da Câmara Municipal de panambi, no
sentido de ser revogada a lei que institui a cobrança de Vendas e Consignações sôbre
o Impôsto de Consumo. Encaminhado ao vereador sr. José Marino Gregory, para
emitir parecer.
5) Indicação do vereador sr. Felipe Hugo Enke, da Câmara Municipal de São
Leopoldo, Solicitando a aprovação da Emenda Constitucional n° 1. Distribuida ao
vereador sr. João Carlos Bizarro Teixeira, para dar parecer.
6) Ofício n° 43/60, do Executivo Municipal, encaminhando projeto de Lei, com a
emenda seguinte: “Majora a representação do Diretor Geral, a[fl.77v]
bre crédito suplementar e reduz datação orçamentária”. Encaminhado ao vereador sr.
Antônio Roberto dos Santos, para emitir parecer.
7) Ofício n° 45/60, do Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei, que concede
terreno pertétuo, gratuito, para [inumação] dos restos mortais das Irmãs da
Congregação do Imaculado Coração de Maria. Distribuido ao vereador sr. Adão
Rodrgues Martins, para dar parecer.
8) Ofício n° 8/60, da Câmara Municipal de Bagé, que regula a situação do Servidor
Público eleito vereador. Encaminhado ao vereador sr. João Carlos Bizarro Teixeira,
para o devido parecer.
9) Ofício n° 42/60, do Executivo Municipal, encaminhando os balancetes da receita e
despesa e respectivos boletins e demonstrativos, correspondentes aos meses de
janeiro a abril do corrente exercício. Distribuido ao vereador sr. Ary Olsen, para dar
parecer.
Na ocasião, o sr. Presidente convocou uma reunião extraordinária, de acôrdo com o
ar[fl.78]
tigo 10°, letra n) do Regimento Interno, para o dia 19 do corrente ano, às 20,30 horas.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e
aprovada, será subscrita pelos senhores vereadores que assinaram o livro de
presença.
[ilegível]
[ilegível]
[fl.78v]

