
Ata n.º 1832
Aos 2 (dois) dias do mês de fevereiro de 1960 (mil novecentos e sessenta) às 20, 15'
(vinte horas e quinze minutos, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, realizou-se a
Sessão Ordinária do mês em curso, sob a presidência do Sr. Homero Larangeira
Martins, com a presença dos seguintes vereadores: Adão Rodrigues Martins, Maria
Odila  da  Silva  Kern, Adolar Kunzler, Eli  da Rosa  Fazenda,  Ary  Olsen,  Leopoldo
Vallauer, Rivaldo Guimarães e Leonel Alvim Filho.
Declarou aberta a sessão, em nome de Deus, o Sr. Presidente, convidando, logo
após, os suplentes de vereadores Srs. Ely da Rosa Fazenda do P.T.B. e Rivaldo
Guimarães do P.S.D. para prestarem 
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compromisso de  posse,  em face dos pedidos de  licença,  por  requerimento, dos
vereadores João Carlos Teixeira e João Frederico Fhey Filho, com 15 e 75 dias de
licença respectivamente.
A vereador secretário,  a  convite  do Sr.  Presidente,  procedeu a leitura da ata da
sessão anterior que após foi submetida a discução, sendo aprovada por unanimidade.
Passando-se à Órdem do Dia, foi lida a correspondência da Casa que constava de
ofícios  cartões  e  telegramas  de  felicitações,  ofícios  de  diversos  municípios
anunciando  a  composição  das  Mesas  Diretoras,  que  presidirão  os  trabalhos
legislativos daqueles municípios, no corrente exercício.
Pelos vereadores que integram a bancada do P.T.B. foi apresentado um projeto de
Lei com a seguinte ementa: “Cria funções de Acessor Legislativo, nomeia seu titular e
determina outras providências”.
O vereador presidente apresentou uma proposição para que fôsse consultada S.
Excia o Sr. Secretário da Agricultura sôbre a possibilidade de ceder à Cooperativa
Tritícola “Vale do Taquari”, uma atafona modêlo, de propriedade daquele secretário e,
há muitos anos em abandono, e que ora vem de ser mon-
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tada na Estação Experimental de Pomicultura de Taquari. S. Excia. A fim de poder,
mais a vontade, discutir sua proposição e justificá-la, solicitou (o) que o vereador 1.º
vice-presidente, assumisse a presidência da Mesa.
Entrando em votação sua proposição, foi aceito por unanimidade. Ainda com o Sr.
Leonel Alvim na presidência, foi  discutido a projeto de lei  apresentado pelos Srs.
Vereadores do P.T.B.
A bancada do P.L. não concordou com o referido projeto, que como titular do cargo
apresentou o Sr. Rubens Felipe de Souza, falando em seu nome o Lider da bancada,
Sr. Adão R. Martins, especificando que não contestava as qualidades intelectuais do
aludido cidadão, mas que era de opinião que não se devia levar em consideração
sòmente estas, mas também às morais, e que sua bancada votaria sempre contra,
para que não sentissem mais tarde, o peso da crítica popular, sendo aparteado pelo
vice-líder do P.T.B. sr. Ary Olsen que disse desconhecer esta parte íntima da vida do
Sr. Rubens Souza, mas que visto ser já pensamento de outros vereadores, como
Nardi de F. Alvim, noméa-lo 
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secretário da Câmara, no quatriênio que se findara, êle acreditava nas suas boas
qualidades do mesmo.
Entrou, também, por parte dos vereadores do P.S.D. Leonel Alvim Filho uma emenda
ao projeto que cria funções de acessor Legislativo, nomeia seu titular e determina
outras providências, com os seguintes itens:
I – Suprima-se o parágrafo único do artigo 4º.
II – Acrescente-se, entre os parágrafos 5º e 6 º. A câmara municipal providenciará,
junto ao govêrno do Estado a requisição do funcionário Estadual Rubens Felipe de



Souza, para que fique a disposição dêste Poder, sem ônus para o Município.
Foram discutidas e votadas as proposições seguintes:
1º) Uma de autoria de Maria Odila Kern que cria Cursos Supletivos noturnos, para
alfabetização de  adolescentes e  adultos, sendo  aprovada por  unanimidade, com
emenda do vereador Leonel Alvim para que os mesmos se estendam ao distrito de
Paverama.
2º) Uma outra  apresentada pelo mesmo vereador, que cria  Escola Municipal nas
proximidades do antigo Prado, sendo 
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aceito por unanimidade.
3º) Foi apresentada uma indicação pelos vereadores Leonel Alvim Filho, Leopoldo
Wallauer e Adolar Kunzler, para que se encaminhasse ao Poder Executivo com o
seguinte teor:
“Melhoria de trafegabilidade na Estrada que liga Paverama ao Morro Bonito.”
Entrando em discussão e em seguida em votação foi a mesma aprovada por maioria,
com voto contra de Ely da Rosa Fazenda e Adão Rodrigues Martins, do P.T.B. e P.L.
respectivamente.
Pela  vereador  Maria  Odila  da  Silva  Kern  foi  proposto  que  se  oficiasse  ao
Departamento E. Dos Serviços Públicos, solicitando a exata interpretação do artigo 3º
parágrafo1.º da Lei  que dispõe a  respeito da situação do Servidor Público eleito
vereador, face a situação especial da Câmara de Taquari, cujas sessões são gratuitas
e funcionam à noite. A vereador, autora da mesma, solicitou sua retirada, em vista dos
esclarecimentos verbais dados pelo vereador Leonel  Alvim, como conhecedor  do
assunto.
Ainda pela mesma vereador foi apresentada uma proposição, 
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para que se oficiasse ao órgão competente, no sentido de exercer maior vigilância
com os retalhistas de carne verde que a vem cortando a Machado, pondo em perigo a
vida de população taquariense, que foi aceita por unanimidade.
Ainda em referência ao projeto de Lei que cria Função de Acessor Legislativo, nomeia
seu titular  e  determina outras providências,  foi  sugerida uma Comissão para  dar
parecer sôbre o assunto, composta pelos vereadores Ary Olsem, Adão Rodrigues
Martins e (Leonel Alvim Filho) Rivaldo  A. Guimarães.
O  vereador  Leonel  Alvim  Filho  do  P.S.D.  propôs  que  o  Plenário  declarasse,
exonerado digo,  caçado o  mandato do  vereador P.T.B.  Dr.  João  Carlos Bizarro
Teixeira, baseado no artigo 14, parágrafo 2.º, Letra B. Da Lei  Orgânica Municipal,
sendo apresentada a emenda de Líder do P.L. para que se criasse uma comissão de
inquérito para estudar a proposição.
Passando, em seguida, após ser aceita sua proposição, o Sr. Presidente a nomeár la,
ficando assim constituída: Adão Rodrigues Martins do P.L., Rivaldo Guimarães do
P.S.D. e 
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Ary Olsen do P.T.B.
Na hora das explicações pessoais a vereador Maria Odila da Silva Kern, propos que
constasse em ata um voto de pesar pelo infausto falecimento do eminente estadista
gaúcho Dr. Oswaldo Aranha, vulto que figurará de maneira indelével na história do
Rio Grande e do Brasil, sendo aceita por unanimidade pela Casa, tendo o líder do
P.S.D.  em aparte,  se  solidarizado em nome de sua bancada, com a  proposição
daquela vereador.
Também por unanimidade da Casa, foi aceito um voto de louvor, apresentado pelo
vereador Adão Rodrigues Martins, pela feliz iniciativa do Sr. Prefeito Municipal no
caso dos lavoreiros da Costa do Capivara, que tão bem soube se desempenhar da



árdua missão em prol da lavoura rizícola de Taquari.
Pelo Sr. Prefeito Municipal foi encaminhado a Casa, os requerimentos em que são
interessados os contribuintes Zelina Peres da Silva, Vva. Antônio de Souza Neto,
Henrique Hartman e outro Maria Antônio da Costa, João Gomes Marques, Gertrudes
de Souza Marinho, e Olivio da Silva Costa, sendo distribuídos, pelo Sr. Presidente,
aos 
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vereadores Adão Rodrigues Martins, Rivaldo Guimarães, Ary Olsem e Ely Fazenda
para darem seus pareceres.
Diversos moradores de Boa Esperança, Paverama, solicitaram que se providenciasse
na mudança da Escola Rural de Boa Esperança, que ora funciona em Vila Rica para o
local, considerado como centro de Boa Esperança, em virtude do número de alunos
diminuto naquela vila e muito grande em Boa Esperança ou criação duma escola em
Boa  Esperança.  O  referido  requerimento foi  encaminhado pelo  Sr.  Presidente  a
vereador Maria Odila Kern para emitir parecer.
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente convocou uma reunião extraordinária
para o dia 20 de fevereiro e eu, lavrei a presente ata, para que tudo o que se passou
fique constado sempre, sendo que depois de lida e aprovada será assinada pelos
vereadores presentes à sessão.
Homero Larangeira Martins
Maria Odila da Silva Kern
Rivaldo Guimarães
Leonel Alvim Filho
Ary Olsen
Leopoldo Wallauer
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Adolar Kunzler
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