
Ata Nº 1844
Aos dezoito (18) dias do mês de junho de mil novecentos e sessenta (1960), às 14,30
horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, realizou-se uma sessão ordinária, a
ela comparecendo os senhores vereadores registrados no livro de presença desta
Casa, sob a presidência do sr. Vereador Homero Larangeira Martins, que, em nome
de Deus, declarou aberta a sessão.
Lida a ata da sessão anterior pela vereador secretário, foi a mesma aprovada por
unanimidade, condicionada, porém, a  seguinte ressalva: “O P.T.B.  associou-se à
homenagem póstuma prestada ao dr. Pedro Azevedo Pereira e o P.L. associou-se ao
voto de profundo pesar pelo falecimento do eminente estadista dr. Alberto Pasqualini,
ressalva essa solicitada pelos respectivos líderes.”
A seguir foram lidas as correspondências recebida e expedida no periodo de 7 a 18 de
junho em curso.
[fl.17]
Passando à ordem do dia, foi votada a matéria seguinte:
1) Entrando em discussão o veto oposto pelo sr. Prefeito Municipal ao projeto de lei nº
427/60, foi solicitada e concedida vista do mesmo ao Vereador sr. Leonel Alvim Filho.
2) Submetida à aprovação um requerimento da Câmara de Santa Maria, no sentido de
impetrar mandado de segurança anulando a lei nº 3888, pronunciou-se a Casa pelo
seu arquivamento.
3) Proposições das Câmaras de Vereadores de Pôrto Alegre e Santa Maria, atinentes
à campanha em pról da instalação de uma Refinaria de Petróleo em Pôrto Alegre ou
nas suas imediações. Foi deliberado comunicar-se às referidas Câmaras as gestôes
deste Legislativo junto aos altos poderes do Govêrno Federal, tratando dessa matéria
de tanta relevância à economia riograndense.
4) Passando a ser discutido o expediente da Comissão de Assistência às Fundações
Educacionais, que solicita fosse votada a criação de um adicional de 5% sôbre alguns
impostos municipais foi deliberado, por unanimidade, seu arquivamento.
[fl.17v]
5) Em discussão o parecer emitido pelo vereador sr. Adão Rodrigues Martins, exarado
no  requerimento da  vvª.  sra.  Zelina Peres  da  Silva,  foi  o  mesmo aprovado por
unanimidade.
6) Submatido à votação o parecer do vereador sr. Leonel Alvim Filho, relativamente
ao  requerimento da  vvª.  srª.  Erci  Miranda  Dá-Ré,  foi  o  mesmo aprovado  por
unanimidade.
7) Com relação à proposição das bancadas do P.T.B. e P.S.D., na qual pediram que
fôsse  reparada a  estrada  da  zona  da  “Linha  dos  Junqueira”, próximo  a  Santa
Manoela, manifestou-se a vereador srª. Maria Odila da Silva Kern salientando que é
desejo  do  sr.  Prefeito  Municipal  reparar  tôdas  as  estradas  que  carecem  de
conservação, demonstrando que a grande melhoria citada na proposição e que está
sendo feita nas imediações deve ser uma ponte em Santa Manoela, aspiração de
mais de 100 anos e que ora se concretizou. Portanto, os melhoramentos deste trecho
serão  sanados  logo  seja  possível.  Achando  justa  a  reclamação  das  referidas
bancadas sugeriu que fôsse encaminhada ao Prefeito para as devidas providências.
Posta em votação, foi aprovada por unanimidade.
[fl.18]
8)  Novamente em discussão a  proposição da  Câmara Municipal  de  Rio  Pardo,
sugerindo a criação da lei que proíba a matança de vacas com menos de 10 anos, foi
sua discussão prorrogada para a primeira sessão.
9)  Em  discussão o  projeto  de  lei  do  Executivo,  propondo sejam  sustados  os
pagamentos de impostos do contribuinte sr. Avelino Silveira de Farias, foi concedida
vista do projeto ao sr. Vereador Leonel Alvim Filho.



10) Entrando em votação a proposição de autoria da Vereador sra. Maria Odila da
Silva Kern, sôbre a necessidade de ser o Correio local provido de um mensageiro,
face às irregularidades verificadas, segundo sua justificação, foi a mesma aprovada
por unanimidade, bem como sugestão das bancadas do P.S.D. e P.T.B., segundo a
qual, o sr. Prefeito, ao secundar o apêlo ao sr. Diretor dos Correios e Telégrafos, o
faça verbalmente, dando, assim, maior refôrço com sua presença, esclarecendo a
grande necessidade de prover nossa cidade com êste funcionário.
[fl.18v]
11) Em discussão uma proposição da bancada libertadora, solicitando fosse feito
veemente apêlo ao sr. Secretário da Agricultura, a fim de serem dotados com trios de
leitões  da  raça  Durec-Jercei, na  fórma de  “Criações de  Cooperação”,  um maior
número de agricultores deste Município. Após ocupar a tribuna o vereador sr. Homero
Larangeira Martins, pela ordem, oportunidade em que fêz uma importante explanação
sôbre a matéria, foi o mesmo aprovado unanimente.
O  Vereador  Antônio  Roberto  dos  Santos  congratulou-se  com  os  autores  da
proposição e o vereador João Carlos Bizarro Teixeira, por sua bancada, solidarizou-
se integralmente à proposição em aprêço.
Durante a  discussão dessa  proposição, assumiu  a  presidência o  Vereador vice-
presidente sr. Leonel Alvim Fº., voltando a reassumir a presidência o Vereador sr.
Homero Larangeira Martins.
12) A seguir o Vereador sr. Leonel Alvim Fº., propôs fôsse patrolada a estrada que
ligava a Vila de Tabaí, que dista 14 Kms, desta cidade ao entroncamento da estrada
nova. Em sua justificação afirmou que o estado 
[fl.19]
da estrada era máo, e que se tratava do trecho mais curto que liga a estrada nova, e,
por conseguinte, seria interessante o patrolamento quase semanalmente.
Com a  palavra o  líder  do P.L.,  achou êste ser  justo  o  pedido, mas que achava
demasiado o  patrolamento semanal.  Foi,  finalmente, a  proposição aprovada por
unanimidade.
13) Submetido à  discussão o projeto de lei,  que considera de utilidade pública a
Comunidade Evangélica de São João do Morro Azul, de Tabaí, de autoria do vereador
sr. João Carlos Bizarro Teixeira, foi êste aprovado por unanimidade. As bancadas do
P.S.D. e P.L., solidarizaram-se ao projeto em aprêço, da bancada Trabalhista, pela
palavra de seus líderes, vereadores srs. Leonel Alvim Filho e Adão Rodrigues Martins,
respetivamente.
14) Voltou a ser discutido o projeto, digo o processo que consta da cassassação do
mandato do vereador sr. João Carlos Bizarro Teixeira. Com a palavra o sr. Vereador
Adão Rodrigues Martins, a=
[fl.19v]
firmou que a incumbência da Comissão de Inquérito já havia perdido a vigência e que
esta não havia tomado na devida consideração a tarefa que lhe fôra cometida pela
Mesa  da  Casa,  e  que  nisso  não  ia  a  sua  culpa.  Ficou,  por  decisão  unânime,
estabelecida a criação de uma Comissão Especial constituida dos vereadores srs. Arÿ
Olsen, Antônio Roberto dos Santos e Adão Rodrigues Martins, sob a presidência do
primeiro, para, no prazo de 30 dias, a contar de 18 de junho, emitir parecer.
15) Pedido de 30 dias de licença pela vereador sra. Maria Odila da Silva Kern, assim
como comunicando seu afastamento, no período de 1º a 30 de julho, do Município, foi
o pedido deferido pela Presidência.
Passando às explicações pessoais,  com a palavra o líder da bancada do P.S.D.,
vereador sr. Leonel Alvim Filho, após tecer rápido comentário, em que pôs em relevo
a  personalidade  do  grande  brasileiro,  dr.  Alberto  Pasqualini,  declarou  que,
possivelmente, na próxima sessão do Legislativo ingressaria com projeto de lei dando



o nome desse estadista a uma das unidades escolares 
[fl.20]
ou a uma rua da cidade.
Pela ordem, o sr. Vereador Antônio Roberto dos Santos solicitou providências para
coibir abusos que se verificam com depredações que lamentavelmente ocorrem em os
nossos logradouros públicos.
Após  intervenções dos  líderes  de  bancadas,  ficou  assentado solicitar-se  ao  sr.
Prefeito a celebração de um convênio entre a Municipalidade e a Guarda Noturna,
para uma maior vigilância, mesmo diurno, aos logradouros públicos, mediante uma
melhor remuneração.
O líder da bancada pessedeista trouxe ao conhecimento da Casa, a notícia de um
Boletim Informativo dos trabalhos de sua bancada até a data presente.
Manifestaram-se as  bancadas  do  P.T.B.  e  P.L.  pela  publicação  de  um Boletim
Informativo  da  Casa,  e  não  de  bancadas  particulares,  levando,  assim,  ao
conhecimento da população do Município os atos de seus vereadores.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, depois de convocar nova reunião
ordinária para o dia 25 do corrente mês, às 14, 30 horas, em nome de Deus, 
[fl.20v]
deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que,
depois  de  lida  e  aprovada,  será  assinada  por  todos  os  senhores  Vereadores
presentes à reunião.
Homero Larangeira Martins
Adolar Kunzler
Arÿ Olsen
[Ilegível]
Maria Odila da Silva Kern
Adão Rodrigues Martins
Leonel Alvim Filho
Antonio Roberto dos Santos
[fl.21]


