
Ata numero 1866
Aos vinte e nove (29), dias do mês de novembro de mil novecentos e sessenta (1960),
às nove (9), horas o sr. Presidente Homero Larangeira Martins, na Sala das Sessões
que funciona no edificio da Municipalidade, após invocar o nome de Deus, declarou
abertos os trabalhos da sesão extraordinária,  convocada para êste dia.  Foram os
trabalhos secretariados pela vereador srª Maria Odila da Silva Kern. Estavam, ainda,
presentes  os vereadores  Leopoldo Wallauer,   Adolar Kunzler,  Leonel  Alvim Filho,
João Frederico Feyh F°, João Carlos Bizarro Teixeira e Adão Rodrigues Marins.
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Mais uma vez foi  dispensada a leitura do expediente,  tendo sido a ata da sessão
anterior aprovada por unanimidade.
Na ordem do dia, foi discutida a seguinte matéria:
1) Emenda n° 6, que redus verbas orçamentárias no montante de Cr$ 74.000,00 e
distribui tal recurso entre diversas entidades assistenciais, bem como para aluguel do
prédio alugado pela Junta de Alistamento Militar. Aprovado por unanimidade.
2) Emenda n° 7 -, que aponta como recurso Cr$ 130.000,00, decorrente de suspensão
de  verba  orçamentária,  sob  o  código  n°  8.81.4  b),  distribuidos  entre  entidade
assistencial,  esportiva,  assim  como  introdução  de  novas  consignações  para
melhoramentos. Aprovado por unanimidade. São as emendas n°s 6 e 7 de autoria dos
líderes do P.S.D e P.T.B – [3]). Emenda n° 8-, de autoria do líder do P.L., que solicita
um auxílio de 15.000,00, destinados ao calçamento da cancha de volei, ao lado da
Igreja Matriz,  e  aponta  como recurso  redução do código  8.81.8 b),  que mereceu
aprovação unânime.
Concluída desta  maneira  a  votação  das emendas oferecidas ao  Orçamento  para
1961.
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4) Entrando em discussão o projeto  de lei  que regula a cobrança do imposto de
Indústrias e Profissões foram aprovadas as emendas apresentadas pelos vereadores
srs.  Adão Rodrigues Martins e João C. B. Teixeira  referentes,  respectivamente,  à
tabela n° 2, ítem n° 38, devendo inscrever-se o aditivo: “Por companhia que exceder,
mais Cr$ 50,00 e isenção de tributo  à classe médica, condicionado somente  aos
médicos  com  residência  no  Município  há  mais  de  des  anos.  Aprovados  por
unanimidade.
Passou-se de imediato à votação do projeto de orçamento. E por não haver quaisquer
objeções, visto que tôdas emendas já haviam sido aprovadas, assim como as leis
reguladoras  da  arrecadação,  submetido  à  votação,  foi  o  referido  diploma  legal
unanimemente aprovado.
Congratulavam-se  os  líderes  de  bancadas,  bem  como  o  sr.  presidente,  ao  ser
concretizada tão discutida matéria.
Na oportunidade o vereador sr. Leonel Alvim F° Solicitou constasse em ata um voto
de louvor ao sr. Oficial Legislativo, assim elogiou a atuação ponde-
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rada do sr. Presidente, durante os trabalhos.
Após, o vereador sr. João Teixeira solicitou um voto de louvor ao sr. Darcy Pons,
funcionário do Departamento das Prefeituras Municipais, agradecendo-lhe pelos bons
serviços prestados à Câmara Municipal de Taquari. O  vereador  Adão  Rodrigues
Martins, solidarizou-se com as proposições de ambos, salientando, ainda, que, a par
dos agradecimentos pessoais ao sr. Darcy Pons, se oficiasse ao Departamento das
Municipalidades por ter pôsto à disposição do legislativo taquariense êsse eficiente
funcionário.
Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente, após convocar nova sessão ordinária
para o dia 6 de dezembro, às 20,30 horas, deu por encerrados os trabalhos.



E, para constar, lavrou-se a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será
assinada pelos srs. vereadores presentes à sessão.
Homero Larangeira Martins
[ilegível]
Leopoldo Wallauer
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