
Ata Nº 1847
Aos seis (6) dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta (1960), às 14,30
horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, presentes os vereadores srs.  Arÿ
Olsen, Antônio Roberto dos Santos, João Carlos Bizarro Teixeira, Adão Rodrigues
Martins, Adolar Kunzler, Leopoldo Wallauer, Nildo Flores da Silva, Leonel Alvim Filho
e  Homero  Larangeira  Martins,  realizou-se  a  sessão  extraordinária,  com  a  fim
específico de deliberar sôbre o pedido de renúncia formulado pelo sr. Prefei-
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to desta Comuna.
Inicialmente o sr. Presidente fêz breve dissertação sôbre a matéria a ser discutida,
solicitando, a seguir, ao sr. Vereador Secretario “ad-hoc” proceder a leitura da ata da
sessão  anterior,  a  qual,  posta  em  discussão,  foi  aprovada  por  unanimidade,
condicionada a  seguinte ressalva solicitada pelo  Verador sr.  João Carlos  Bizarro
Teixeira: “1ª) Retirada da renúncia; 2º) A Câmara revogará a lei contrária ao aumento
de impostos; 3º) O Prefeito revogará o aumento dos impostos Predial e Territorial; 4º)
O Prefeito apresentará projeto de aumento de 50% destes impostos; 5º) A Câmara
daria  pleno  apoio  considerando:  a)  Economia  a  verificar-se  a  favor  do  erário
municipal, decorrente da descentralização do ensino, cuja despesa com ensino no
Município passará a ser custeada pelo Estado; b) Auxílio de cr$ 1.000.000,00 (um
milhão de cruzeiros) que será concedido ao Município, relativo ao projeto de lei do
Deputado Federal sr. Paulo Mincarone.”
Com a  palavra,  o  Vereador sr.  Leonel  Alvim Fº.,  pediu  ao  Sr.  Presidente  que
comunicasse à Casa a solução do sr. Prefeito, face a reu-
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nião preliminar de líderes havida às 10 horas de hoje, devendo ser mediador dessa
solução o sr. Presidente da Câmara.
O sr. Presidente passou a informar que a solução do sr. Prefeito tinha sido dada
através da palavra do sr. Juiz de Direito, por escrito, aos líderes de bancadas com
assento nesta Casa.
Pela ordem, o Vereador sr. Leonel Alvim Fº., solicitou fôsse suspensa a sessão e
convocada outra reunião extraordinária, com fim específico de apreciar a matéria em
foco, com a serenidade que o caso exige, visando uma fórmula conciliatória, para às
19, 30 horas de hoje. Aprovado o pedido por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar foi 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.
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