Ata Nº 1843
Aos sete (7) dias do mês de junho de mil novecentos e sessenta (1960), realizou-se a
reunião ordinária do mês, com a presença dos vereadores seguintes: Homero
Larangeira Martins, - Adão Rodrigues Martins, Leonel Alvim Filho, Antônio Roberto
dos Santos, João Carlos Bizarro Teixeira, Adolar Kunzler, Leopoldo Wallauer e Maria
Odila da Silva Kern.
O senhor Presidente, às 8,30 horas, em nome de Deus, declarou aberta a sessão,
tendo a seguir, a Vereador secretário procedido a leitura da ata, a qual foi aprovada
por unanimidade.
Em continuação, procedeu-se, também, à leitura da correspondência recebida durante
o mês, bem como a expedida neste periodo.
Usou da palavra o Vereador Leonel Alvim Filho, expondo a situação precária da
requerente sra. Gertrudes S. Marinho, a qual solicitava suspensão de pagamento de
impostos que gravam sua propriedade. Entrando em votação foi aprovada por
unanimidade.
Entrou em discussão um ofício-proposição da co-irmã de Passo Fundo, no qual
solicita apôio dêste Legislativo, re[fl.14]
ferente à aplicação do salário móvel, tendo sido aprovado.
Ato contínuo, foi objeto de discussão uma circular da Comissão de Assistência às
Fundações Educacionais do Ministério da Educação e Cultura, solicitando o interêsse
desta Casa, no sentido de votar a criação de um adicional de 5% em favor dessa
entidade, tendo o Vereador sr. Leonel Alvim Fº. pedido vistas.
Com a palavra o Vereador sr. Adão Rodrigues Martins, esclareceu seu pedido de
vistas da proposição do Vereador sr. Antônio Roberto dos Santos, sôbre Fomento
Agrícola, salientando as dificuldades que acarretariam ao erário municipal encargos
dessa natureza, tendo o autor da proposição defendido seu ponto de vista.
Finalizando, o líder do P.L. apresentou um substitutivo à proposição. Entrando em
votação, foram ambas aprovadas.
A seguir, foi discutida a proposição de autoria dos Vereadores srs. Antônio Roberto
dos Santos e Leonel Alvim Filho, sôbre o fornecimento de materiais para construção
de uma ponte sôbre o Arroio Grande. Usou da palavra o Vereador sr. Adão Rodrigues
Martins, em nome de sua bancada, votando pela
[fl.14v]
sua aprovação, merecendo aprovação unânime.
Fêz, após, uso da palavra, o Vereador sr. Antônio Roberto dos Santos, lançando
veemente protesto contra o Senhor Secretário da Agricultura, que viajara à Europa em
busca de técnicos especializados em agronomia, quando dispúnhamos de elementos
de grande capacidade entre a classe agrônoma dêste Estado. Aprovado com voto de
minerva, manifestando-se contra a bancada do P.T.B.
Proposição da Bancada Pessedeista, solicitando o prolongamento da rua Oswaldo
Aranha, em ângulo com a Brigadeiro Albino, tendo sido aprovada por unanimidade.
Os vereadores líderes do P.T.B. e P.S.D., apresentaram um projeto de lei com a
seguinte emenda: “Regula a cobrança dos impostos Predial e Territorial Urbanos no
presente exercício”. Tendo o Vereador sr. Adão Rodrigues Martins oferecido uma
emenda no sentido de que se referisse somente ao imposto Predial, foi rejeitada.
Entrando o projeto em votação, foi aprovado, com voto contrário da Bancada
Libertadora.
Da Câmara de Caxias do Sul, foi-nos endereçado um ofício-proposição solicitando
que se secunde a ini[fl.15]
ciativa daquela congênere, no sentido de que seja construida nos arredores de Pôrto

Alegre, uma Refinaria e um Oleoduto. Os componentes desta Câmara opinaram pelo
arquivamento do presente expediente, comunicando a distinta co-irmã que já se havia
tomado providências nesse sentido.
Do Senhor Prefeito Municipal, recebeu a Câmara cópia da lei sancionada por aquêle
Executivo, com a seguinte ementa: “Prorroga o prazo para pagamento dos impostos
Predial e Territorial Urbanos.”
Também do Executivo, recebeu a Casa um projeto de lei com a ementa: “Altera a
numeração dos distritos de Paverama e Tabaí”. Foi aprovado por unanimidade.
O senhor Prefeito Municipal acusou o recebimento do ofício, em que êste Legislativo
comunica ter sido aprovado por unanimidade, o processo que trata sôbre o
Encerramento do Exercício Financeiro de 1959.
Foi apresentada uma proposição subscrita pelas bancadas do P.T.B. e P.S.D.,
solicitando seja melhorada rodovia na zona denominada “Linha dos Junqueira”, nas
proximidades de Santa Manoe[fl.15v]
la, sendo concedido vistas a pedido da Vereador Maria Odila da Silva Kern.
Passando às explicações pessoais, o Vereador João Carlos Bizarro Teixeira em nome
de sua bancada, solicitou fosse inserido em ata um voto de pesar pelo falecimento do
Senador Alberto Pasqualini, pedindo que se comunicasse à família do extinto tal
homenagem. Aprovado por unanimidade.
O vereador Leonel Alvim Filho, também em nome de sua bancada, associou-se à
homenagem póstuma, lamentando o desaparecimento desse grande estadista, que
legou um nome à posteridade.
Profundamente comovido o Vereador sr. Leonel Alvim Filho, propôs um voto de pesar
pelo desaparecimento do sr. Pedro Azevedo Pereira, seu grande amigo particular,
tendo o Vereador sr. Adão Rodrigues Martins usado da palavra, associando-se, em
nome de sua bancada, a essa justa homenagem, pedindo se comunicasse à família
enlutada e ao Diretório Regional do Partido Libertador. Aprovado por unanimidade.
A Bancada Pessedeista solicitou um voto de pesar ao ilustre sr. desembargador
Osvaldo Caminha, ex – juiz de direito desta Comarca, pe[fl.16]
los primórdios de 1923, tendo sido aprovado por unanimidade.
O Vereador sr. João Carlos Bizarro Teixeira lamentou não ter sido atendido em suas
reivindicações, no que concerne à compóstura de uma estrada em Morro Azul,
salientando que a mesma já havia sido reparada por moradores locais, mas que não
atribuía culpa ao sr. Prefeito, de vez que êste lhe havia oficiadoque encaminhara o
caso à Diretoria de Obras e Viação.
O Vereador sr. Leonel Alvim Filho, propôs que se encerasse a sessão dado o
adiantado da hora, e que se marcasse outra reunião extraordinária para os próximos
dias, tendo sido aprovado por todos os srs. Vereadores.
O senhor Presidente convocou nova reunião extraordinária para o dia 18 do corrente
mês, às 14,30 horas, dando por encerrada a sessão.
E, para que tudo o que se passou, fique constando, lavrou-se a presente ata, que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelos senhores Vereadores presentes à
sessão.
Homero Larangeira Martins
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