
Ata numero 1868
Aos 14 (quatorze), dias do mês de dezembro de 1960 (mil novecentos e sessenta), às
20,30 horas (vinte horas e trinta minutos), no local de costume, com a presença dos
vereadores  - Leonel Alvim Filho,  João Frederico  Feyh Filho,  João C.  B. Teixeira,
Leopoldo Wallauer, Adolar Kunzler, Homero Larangeira Martins, Maria Odila da Silva
Kern e Adão Rodrigues Marins, realizou-se uma sessão extraordinária,  convocada
pelo  sr.  Presidente,  com  o  fim  precípuo  de  apreciar  o  veto  parcial  oposto  ao
orçamento de 1961 (mil novecentos e sessenta e um), pelo sr. Vice-prefeito municipal,
que havia sido aprovado em 29 (vinte e nove) de novembro do corrente ano por êste
Legislativo.
Foi convidada a fazer a leitura das atas a vereador Secretário, tendo as mesmas sido
aprovadas por unanimidade.
Em seguida foi lido o expediente e despachado pelo sr. Presidente.
Na Ordem do Dia foi apreciado em primeiro lugar o veto do sr. Vice-prefeito, tendo
sido aceito por unanimidade.
Logo após, foi apreciada uma proposição de autoria do vera-
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dor  Adão  Rodrigues  Martins  e  subscrita  por  todos  os  vereadores  presentes,  no
sentido de se fazer um veemente apêlo ao Secretário das Obras Públicas, para o
término das obras da Hidráulica local, em vista da grande falta d'água que se vem
verificando ultimamente. Foi aceita por unanimidade.
Ao tomar conhecimento do falecimento do sr.  do Júlio Hackmam o vereador João
Carlos Bizarro Teixeira ocupou a tribuna, pedindo que constasse em ata um voto de
pesar pelo passamento daquele que por duas vezes já fêz parte dêste Legislativo,
tendo sido aceito por unanimidade.
Usou da palavra o vereador Leonel Alvim F°., salientando os bons serviços prestados
pelo  extinto  à  população  taquariense,  pedindo  a  suspensão  da  sessão  em
homenagem de profundo pesar ao digno cidadão.
Solidarizou-se com os demais vereadores a Bancada do P.L., pela palavra de seu
líder, sr. Adão Rodrigues Martins.
Ficou  assentado  que  o  sr.  Presidente,  vereador  Homero  Larangeira  Martins,
acompanhado dos vereadores Adolar Kunzler, João Fre-
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derico Feyh Filho e Leopoldo Wallauer, iriam assistir às exequias do ilustre cidadão,
em nome da Câmara e representando as bancadas, entregando nesta ocasião os
ofícios proposições de autoria de João C. B. Teixeira e Leonel Alvim F°. à família
enlutada.
De acôrdo com a aprovação das proposições,  foi  suspensa a sessão, ao mesmo
tempo sendo convocada a segunda sessão ordinária do mês para o próximo dia 20,
às 20,30 horas, e, nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata que, depois de
aprovada, será assinada pelos membros presentes à sessão.
Homero Larangeira Martins
[ilegível]
[Ilegível]
Maria Odila S. Kern
Leonel Alvim Filho
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