
Ata n° 1861
Aos cinco (5) dias do mês de novembro de mil novecentos e sessenta (1960), às
quatorze horas e quarenta e cinco minutos (14,45 horas), compareceram à Sala das
Sessões da Câmara os vereadores senhores Adão Rodrigues Martins, Nildo Flores da
Silva e Homero Larangeira Martins, da bancada do P.L.
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 57, parágrafo terceiro (3°), declarou o sr.
Presidente que não poderia realizar-se a sessão.
A seguir  o  sr.  Presidente  passou a despachar  a  matéria  existente  da  forma que
passamos a relacionar:
1) Projeto de lei n° 447/60, do Executivo Municipal, que abre crédito suplementar de
Cr$ 385.800,00,  reduz e cancela  datações orçamentárias,  distribuido  ao vereador
Adão Rodrigues Martins, para emitir parecer.
2) Projeto de Lei  n° 448/60, que abre crédito  especial  de Cr$ 36.000,00, e reduz
datação orçamentária, encaminhado ao vereador sr. Adão Rodrigues Martins para dar
parecer.
3) Projeto 449/60, que majora as incidências dos impostos sôbre
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Indústrias e profissões e de Licença e Taxas de Conservação de Rodovias  e de
Fiscalização e Serviços Diversos.
4) Projeto de Lei n° 450/60, que altera a lei n° 460, de 19 de junho de 1959 e fixa
crédito orçamentário.
5) 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.
6) Projeto de lei n° 452/60, que cria cargos e fixa créditos orçamentários.
7) Projeto de lei n° 453/60, que extingue diversos cargos, a partir de 1° de janeiro de
1961.
8) 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.
9) Projeto de lei  n° 455/60, que abre crédito especial  de Cr$ 356.033,20, redus e
cancela datações orçamentárias.
Todos projetos-de-lei enumerados de 3 a 9, foram distribuidos ao vereador sr. Leonel
Alvim F°.
10) Ofício do Diretor Acadêmico
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da Escola Nacional de Agronomia. O Sr. Presidente determinou a leitura em plenário
na primeira oportunidade.
11) Ofício do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, solicitando apôio
material. Distribuido ao vereador sr. Leonel Alvim F°.
12) Ofício n° 50/60, do Executivo Municipal, que solicita transferência de consignação
orçamentária  de  Cr$  50.000,00,  da  verba  sob  símbolo  8.93.4  para  a  de  8.78.4,
referentes ao projeto de  orçamento para 1961.
13)  Ofício  n°  48/60,  do  Executivo  Municipal,  encaminhando  os  Municipal,
encaminhando os balancetes da Receita e Despesa e demonstrativos, relativos aos
meses de maio e Junho do corrente ano.
Os processos enumerados em 12 e 13 foram encaminhados ao vereador sr. Leonel
Alvim para oferecer parecer.
14) Requerimento da vereador Srª Maria Odila da Silva Kern, solicitando licença de
cinco dias desta data. Concedida.
15) Circular n° 3/60, da Câmara Municipal de Crissiumal, distribuida ao vereador sr.
Ary Olsen, para dar parecer.
[fl.88]
16) Circular n° 3/60, da Cãmara Municipal de Cangussú, distribuida, para dar parecer



ao vereador sr. João C.B. Teixeira.
17) Projeto-de-Lei n° 456/60, que dispõe sôbre a dívida ativa e dá outras providências.
Distribuido ao vereador sr. Adão R. Martins, para emitir parecer.
Nada mais havendo após o sr. Presidente convocar nova sessão extraordinária para o
dia 15 de novembro do corrente ano, as 8,30 horas, no local de costume, lavrou-se a
presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será subscrita pelos srs. vereadores
que estiveram presentes ao ato.
Homero Larangeira Martins
[ilegível]
Nildo Flores da Silva
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