
Ata n° 1872
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 1961, (mil novecentos e sessenta e
um) no local de costume, às 15 horas (quinze) realizou-se uma reunião extraordinária
convocada pelo sr. Presidente para apreciar e resolver o expediente e a Ordem do
Dia.
Estiveram presentes os
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seguintes vereadores:
Adão Rodrigues Martins, Maria Odila S. Kern, João Carlos Bizarro Teixeira, Adolar
Kunzler, Leopoldo Wallauer, Leonel Alvim Filho vice presidente que presidiu a sessão
na ausência do titular que se encopntrava viajando.
Declarada  aberta  a  sessão.  Foi  lida  a  ata  da  sessão  anterior,  aprovada  por
unanimidade.
Logo após o Sr. Presidente despachou o expediente que constava, na grande maioria,
de cartões, felicitando a Casa pela passagem das festas natalinas.
Em seguida entrou em discução a seguinte ordem do Dia:
1°  Proposições  das  Câmaras  de  Santa  Maria,  Cerro  Largo  e  (Tapera)  pedindo
respectivamente  que a Casa reforçasse o pedido de Criação da Universidade de
Santa Maria a solução da Crise de Juízes com parecer da vereador Maria Odila S.
Kern, optando pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade o parecer.
2° Requerimentos, encaminhados pelo Executivo, de Mauro Nunes da Silva e Maria
Antônia da Costa, solicitando dispensa de impostos e da Dívida Ativa.
Encaminhados ao vereador João Carlos Bizarro Teixeira para emitir
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parecer opinando a favor dos requerentes o que foi aceito por unanimidade.
3º Indicação da Câmara de Livramento, solicitando os bons ofícios desta co-irmã no
sentido de conjuntas trabalharem a favor da instalação de uma refinaria de Petróleo
no R.G do Sul.
O vereador João C. B. Teixeira, optou pelo arquivamento de vez que esta Casa já
tomara resolução idêntica.
O parecer foi aprovado por unanimidade.
4° Circular da Câmara de Rio Grande, solicitando apôio dêste Legislativo para que o
projeto de Lei  de autoria do Dep. Frota Aguiar seja aprovado por unanimidade.  O
referido projeto isenta do imposto de, consumo, digo de renda as pessoas físicas
domiciliadas  ou  residentes  no  País  que  vivam  exclusivamente  de  ordenados,
vencimentos e salários.
O plenário pediu arquivamento por tratar-se de matéria vencida.
Requerimento, encaminhado pelo Executivo, pedindo a isenção do Imposto Predial de
Avelino Silveira de Farias.  Foi arquivado por ter-se vencido o ano Legislativo sem
decisão.
5° Ofício encaminhado pelo Instituto Histórico e Geográfico do R.G. Sul, solicitando
auxílio. A Casa pediu arquivamento.
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Proposição da Câmara de Carazinho, refente ao item n° 4 desta ata. Arquive-se.
6° Ofício da Câmara de Bom Jesus encaminhado ao vereador Adão R. Martins que
pediu o arquivamento. Aceito por unanimidade.
7° Ofício do Líder do P.L de Pôrto Alegre comunicando resolução tomada por êste
partido sôbre o projeto de Lei 403-58. Arquive-se foi o parecer de Ary Olsen aceito por
unanimidade.
8° Ofício da C.M de Crissiumal, solicitando fôsse consignado em orçamento municipal
de 61 auxílio de 10.000,00 em benefício do Banco de Olhos. Foi dado vistas a Adão
R. Martins.



9° Ofício do sr. Ary Olsen, presidente da Comissão encarregada de estudar o parecer
do D.P.M sôbre a cassação do mandato do vereador João Teixeira, anunciando que a
referida Comissão não se havia reunido.
10°  Ofício  da  Câmara  de  Tapera  solicitando  a  esta  Casa,  (Solicitando)  que  se
oficiasse a Secretaria  de Agricultura a edição de um opúsculo sôbre agricultura e
criação.
Rejeitado o parecer do
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vereador Ary Olsen e pediu a Casa que se arquivasse o presente ofício.
11° Câmara de Pôrto Alegre, pedindo que a Casa se dirija ao Congresso, solicitando
a aprovação da Emenda Constitucional n° 1.
Arquivado por ser matéria solucionada.
12° Proposições orais do vereador Homero Larangeira Martins, que chegara a alguns
minutos  e  passou a  fazer  parte  do  plenário,  1°  -  solicitar  ao  Sr.  Secretário  da
Agricultura a indicação de um veterinário para êste Município. 2° Criação dum Pôsto
de Insiminação artificial.  3° Solicitando à Mesa que encaminhe ao DAER – ao ao
engenheiro presidente do DAER em Lageado, caso havido entre o proprietário da
barca local e o engenheiro agrônomo da Inspetoria Regional Sr. Homero Larangeira
Martins.
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente convocou nova sessão extraordinária
para às 18 (seis) horas com a finalidade de eleger a nova mesa Legislativa para o
próximo exercício. E eu lavrei a presente ata, para que tudo fique constando sempre.
Leonel Alvim Filho
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Maria Odila S. Kern
Homero Larangeira Martins
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