
Ata n° 1875
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro, do ano de mil novecentos e sessenta e um,
em  sua  sala  das  Sessões,  reuniu-se  a  Câmara  Municipal  de  Taquari,  sob  a
presidencia do vereador Leonel  Alvim Filho e secretariada pelo vereador dr.  João
Teixeira. Estiveram presentes os vereadores: [Reinoldo] Guimarães, Nildo Flores da
Silva, Ely Fazenda e srª Maria Odila da Silva Kern. Invocando o nome de Deus, o Sr.
Presidente abriu a sessão, fazendo o sr. Secr-
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etário a leitura do seguinte expediente:  of.  n° 2/61, do sr. Osvaldo Pinto [Vilauma],
Resp. pelo [Exp] da Diretoria Geral enviando cópia da lei n° 5/3, de 31 de janeiro de
1961;  of.  do  [ver]  Alberto  [Schroeter],  enviando  cópia  das  Recomendações  e
Conclusões aprovadas pelo II Congresso Estadual de Vereadores; constava, ainda,
do expediente, a seguinte correspondência recebida: Parecer Técnico do Tribunal de
Contas do Estado sôbre as contas da gestão de 1956-1959, do sr. Hélio Alves de
Oliveira;  Comunicações das Câmaras municipais de Estrela, Gravatai,  Santa Rosa,
Não-Me-Toque, São Jerônimo, Júlio de Castilhos, Motenegro, sôbre a eleição e posse
de suas Mesas; Boletins da Cãmara Municipal de Carasinho. Não houve oradores no
expediente. Não havia Matéria em Ordem do Dia, salvo, uma indicação da Câmara
Municipal de Carazinho, sôbre a qual foi designado o vereador [Rivaldo] Guimarães
para [ilegível]  parecer.  Nas explicações pessoais,  o dr.  João Teixeira pede que o
presidente  esclareça  a  Casa  sôbre  os  resultados  conseguidos  pela  Comissão
constituida em sessão anterior, para tratar, junto ao D.A.E.R da revogação da medida
que proibe aos ônibus interurbanos o desembarque de passageiros além da estação
rodoviária. Lê um cartão, [remetido] [ao] sr. Léo Reichert, sôbre o assunto, em que lhe
anuncia  que o  Presidente  Leonel  Alvim já  trazia  uma orientação  para resolver  a
situação. Com a palavra o Presidente anuncia que conseguida uma [revogação] da
medida em protesto, até que seja ultimado um aprofundado estudo sôbre o assunto.
Declara que a Comissão foi alvo das maiores atenções por parte das autoridades da
Secretaria dos Transportes e do D.A.E.R. Passa, depois, às mãos do Sr. Secretário, o
memorando n° 29/61,
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dirigido  ao  Fiscal  de Trafego  José  de  Souza  Barros,  solicitando  relaxamento  da
medida  tomada  com  referência  ao  transporte  de  passageiros,  além da  estação
rodoviária,  pelos onibus interurbanos,  e  [ilegível]  pelo  sr.  Nilton [Beduschi]  ,  Eng°
Diretor do Tráfego. O vereador Rivaldo Guimarâes propõe que a Câmara tome a si
tôdas as [restantes] iniciativas com referência ao caso, inclusive com a redação de
aditivos ao memorial em estudos. Fala o dr. João Teixeira, tecendo considerações
sôbre a necessidade da criação de uma praça de automóveis,  em Taquari.  Cita,
inclusive, providências por êle já tomadas sôbre o assunto. Ficou resolvido que seria
redigido pela Câmara um aditivo ao memorial, explicando tôdas as razões que levam
o povo de Taquari a pleitear a revogação da medida tomada pelo fiscal de trafego
José de Souza Barros. O vereador dr. João Teixeira aborda, depois, o problema da
carne  verde,  criado  com  a  instalação,  na  cidade,  de  um  posto  de  vendas  da
Cooperativa de Carnes, de Bom Retiro do Sul, que, a par de inúmeras vantagens à
população,  poderá  estar  causando  para  o  Município  um  grave  problema  de
descapitalização.  Sugere,  como  solução,  a  criação  de  um  matadouro  modêlo,
municipal.  Ficou resolvido que uma comissão composta pelos vereadores dr. João
Teixeira, Maria Odila da Silva Kern, Rivaldo Guimarães e Presidente Leonel Alvim, se
entenderia com o prefeito, amanhã, às oito horas, afim de estudarem as providência
cabíveis.
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Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente, invocando o nome de Deus, encerrou a



sessão, de que foi lavrada esta ata, que é assinada, na forma regimental.
Leonel Alvim Filho
[ilegível]
Nildo Flores da Silva
Maria Odila S. Kern
[Rivaldo] Guimarães
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