
Ata n.º 1839
Aos três (3) dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta (1960), às vinte e
trinta  horas (20,30  horas) no Salão nobre da  Prefeitura Municipal,  realizou-se a
reunião ordinária do mês em curso, com a presença dos seguintes vereadores: Adão
Rodrigues Martins, Maria Odila da Silva Kern, Adolar Kunzler, Leonel Alvim Filho,
Antônio Roberto dos Santos, Arÿ Olsen, João Carlos Bizarro Teixeira, e Leopoldo
Wallauer. Nessa oportunidade, o  senhor Presidente, vereador Homero Larangeira
Martins, em nome de Deus, declarou aberta a sessão e depois convidou a vereador
secretário para ler a ata da sessão anterior, que, posta em discussão, foi aprovada
por unanimidade. Em seguida passou-se à leitura do expediente, que constava do
seguinte:
1º)  Oficio  –  proposição  do  vereador Álvaro Ribeiro  Caldas e  Doarlÿ Pádica  dos
Santos,  da  co-irmão  de  Venâncio  Aires,  pedindo  que  tôdas  as  Câmaras  dos
municípios que fazem parte da 3ª Região Escolar solicitem ao Governador do Estado
seja posta à disposição da 3ª Delegacia Regional de Ensino, sediada em Estrêla, uma
via-
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tura para melhor atender os serviços que ele estão afetos, tendo sido aprovado por
unanimidade da Casa.
2)Discussão e votação da proposição de vereadores das bancadas do P.T.B., - P.S.D.
e P.L. da Câmara Municipal de Bagé, solicitando sejam fornecidos os nomes dos
atuais vereadores desta Câmara, funcionários públicos, com a finalidade de fazer um
movimento pela revogação da lei n.º 3831, de autoria do deputado Jairo Nunes, que
dispõe sôbre a  situação do funcionário público eleito  vereador, tendo em vista  o
silencio do exmº. sr. Governador pelos prejuizos que a lei pode causar à maioria dos
funcionários vereadores e à boa marcha do serviço público, o que foi aprovado por
unanimidade.
3)Foi posta em votação a indicação n.º 33/60 com a seguinte ementa: “Felicitações e
apôio ao sr. Presidente da República, pela construção de Brasília”, sendo a mesma
aprovada por unanimidade.
4)Uma circular do sr. Liduvino Antônio Fanton, Diretor-Geral do Departamento das
Prefeituras Municipais, enviando cópia da lei n.º 3888, de 29 
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de dezembro de 1959, que dispõe sôbre o servidor público estadual eleito vereador,
bem como comunicação de S.S., informando que assumira o cargo de Diretor-Geral
do D.P.M..
5)Requerimento dos srs. vereadores Rivaldo Azambuja Guimarães e Leonel Alvim
Filho, solicitando que seja convocado o suplente imediato do primeiro, sr. Antônio
Roberto dos Santos, em virtude de  não  lhe  ser  possivel  continuar atendendo a
convocação feita por seu Partido para assumir a vereança, durante o impedimento do
vereador sr. João Frederico Feyh Filho. Aprovado.
6)Ofícios do sr. Prefeito Municipal: 
a)Comunicando que está estudando o assunto contido na proposição do vereador sra.
Maria Odila da Silva Kern, a respeito da localização ou transferência de uma escola
municipal para a localidade de “Boa Esperança”, distrito de Paverama.
b) Informando que está estudando a possibilidade de criação de uma escola na 
localidade de “Morro dos Lopes”, distrito de Tabai, em atenção ao oficio n.º 16/60, de
7 do corrente mês, dêsse Poder Legislativo.
c)  Comunicando que a Administração Municipal  tomou na devida  consideração o
pedido formulado 
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pelo vereador sr. João Carlos Bizarro Teixeira, a respeito deinstalação de setores da



C.N.E.G., neste município.
7) Projeto de resolução da Mesa: Que faz indicação de Oficial Legislativo substituto e
atribui a respectiva gratificação, que foi aprovada com restrição da bancada do P.T.B..
8) Proposição da bancada pessedeista solicitando que se telegrafe aos líderes das
bancadas na Assembléia Legislativa do Estado, para que apoiem o movimento de
elevação da Comarca de Taquari para 2.ª entrância. Aprovada por unanimidade.
9)  Proposição  do  vereador  sr.  Antônio  Roberto  dos  Santos,  pedindo  que  se
encaminhe ao sr. Prefeito Municipal um apêlo no sentido de que a Prefeitura instale
em frente à Escola Normal Regional “Pereira Coruja” e Ginásio “Nossa Senhora da
Conceição”, um abrigo de  alumínio para  o  agasalho  dos alunos, levando-se em
consideração a espera que os mesmos fazem para tomar o Ônibus que faz a linha
circular da cidade. Aprovado por unanimidade.
10) Proposição dos vereadores que compõem as bancadas com assento nes-
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ta Casa, para que se oficie ao sr. Prefeito Municipal, no sentido de que S.S. se digne
requisitar, como lhe faculta a regulamentação vigente, à C.O.A.P. uma quota de torta
de soja. Aprovada por unanimidade.
11) Proposição dos vereadores das bancadas existentes nesta Câmara, no sentido de
que se oficie a Sua Excia, o sr. Presidente do Banco do Brasil, S.A. Solicitando a
criação em Taquari, de uma agência dêsse estabelecimento bancário. Aprovado por
unanimidade.
12) Uma proposição da comissão de inquérito constituida pelos vereadores srs. Adão
Rodrigues Martins, Arÿ Olsen e Rivaldo Azambuja Guimarães, designada para emitir
parecer sôbre o processo que consta da cassação do mandato do vereador dr. João
Carlos Bizarro Teixeira, pedindo lhe seja concedido o prazo de mais 30 (trinta) dias, a
contar desta data, para emitir parecer definitivo. Aprovada a proposição por maioria,
com restrição do vereador dr. João Carlos Bizarro Teixeira.
13) Um ofício subscrito pelos srs.: Armando Kern, Milton Wienandts e Amaro Lopes da
Silva, passando às mãos da Presidência, cópia da carta que encaminhavam ao Sr.
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Prefeito Municipal, desobrigando-se das assinaturas que aporam no abaixo-assinado
a ele endereçada, onde se pleiteia a redução na majoração de impostos municipais,
que passaremos a transcrevê-lo na íntegra: “Taquari, 3 de maio de 1960. Ilmº. sr. Dr.
Antônio Maria da Silva D. D. Prefeito de Taquari – Prezado Senhor – A presente tem
a  finalidade de  levar  ao  conhecimento de  V.  S.  Que  em  29.  3.  1960,  nos  foi
apresentado pelos irmãos João e Alexandre Bizarro, um abaixo-assinado subscrito
por diversos contribuintes do Imposto Municipal e no qual se reclama contra a recente
majoração  desse  tributo,  e  nos  pediam  a  nossa  colaboração nesta  campanha.
Argüimos não poder assinar em vista de não termos elementos oficial para opinar, já
que até o momento não havíamos recebido qualquer notificação da Prefeitura neste
sentido. Foi-nos então afirmado pelos apresentantes, com inteira segurança, que o
imposto  sofrera  aumento  de  100,  200  e  mais  por  cento,  ante  cuja  afirmativa
resolvemos assinar, No entanto, no mesmo dia, recebemos das mãos do encarregado
da distribuição, as notificações, já acrescidas dos impostos, mas não nas condições
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que nos fôra assegurado, pelo menos na parte que nos toca e sim, um aumento
razoável  e  que  respeitamos  acertado,  levando  em  conta  a  atual  conjuntura
inflacionária que atravessamos, e como é natural, atinge a todos indistintamente, em
vista  do que  resolvemos endereçar a  presente a  V.  S.  para declarar sem efeito
aquelas nossas assinaturas. Pelo  exposto e  contando com a  vossa  esclarecida
compreensão, esperamos que V.S. nos releve o  ato  precipitado que cometemos.
Nesta  certeza,  como  sempre,  ao  vosso dispôr,  nos  firmamos Amigos criados  e



Obrigados. (ass.) Armando Osvaldo Kern, Milton M. Wienandts e Amaro Lopes da
Silva.”
14) Memorial subscrito por diversos contribuintes, que solicitam o apôio da Casa, no
sentido de que se reduza a 50% os impostos territorial e predial, tendo o líder do
P.T.B. pedido que o mesmo constasse nos anais da Casa, foi-lhe concedido pelo sr.
Presidente, com aprovação do Plenário.
15)  Ofício  do  sr.  Prefeito  Municipal,  encaminhando  o  relatório  e  quadros
demonstrativos do  encerramento  do  exercício  de  1959,  dessa  Prefeitura,  para
apreciação da Câmara.
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16) Proposição dos vereadores srs. Leonel Alvim Filho e Antônio Roberto dos Santos,
solicitando a que se oficie ao sr. Prefeito no sentido de que o Executivo auxilie com
pregos, parafusos e serragem de madeira para construção de uma ponte sôbre o
Arroio Grande, no distrito de Paverama, de vêz que a referida ponte servirá, também,
a diversos moradores da Linha Brasil, localizada na divisa entre a vila de Paverama e
o  povoado de Santa Manoela. Pediu vistas desse processo o  vereador sr.  Adão
Rodrigues Martins, no que foi atendido em sua pretensão.
17) Proposição do vereador sr. Leonel Alvim Filho, solicitando ao sr. Prefeito, fosse
prolongado o boeiro existente na rua principal da vila de Paverama, entre a Caixa
Rural e o Hotel Steffen, extinguindo-se, assim a “pinguela” existente.
Tendo entrado  em discussão  o  projeto-de-lei que  autoriza  o  Poder  Executivo a
encampar serviços de eletrificação da vila de Paverama, pediu a palavra, pela ordem,
a vereador sra. Maria Odila da Silva Kern, expondo a conclu-
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são a que chegou a bancada libertadora, após a visita que fez a diversos moradores
da vila  de  Paverama,  auscultando-lhes a  opinião sôbre a  encampação da Usina
Elétrica pertencente a firma Follmer  e Bauer. É a seguinte a conclusão: “Não há
restrições por parte dos moradores servidos pela rêde elétrica quanto à encampação
da Usina Follmer e Bauer, uma vez que o sr. Prefeito Municipal retire a referida Usina
para a suprefeitura Municipal, encarregando-se da administração e fiscalização de
seus serviços.”
Ocupou a tribuna, logo após, o líder da bancada pessedeista, propondo uma emenda
ao projeto em discussão, não tendo, porém, a bancada do P.T.B. concordado, pediu
seu líder vistas do processo, o que foi concedido até a reunião do dia 7 de maio, com
o fim específico de tratar desse assunto.
Passando-se à  hora  das  explicações pessoais, usaram da palavra os  líderes de
bancadas que se  manifestaram sôbre o  memorial recebido de  contribuintes, em
protesto  contra  a  alta  dos  impostos  predial  e  territorial.  Ocupando a  tribuna,  o
vereador Leonel Alvim Fº, manifestou sua opinião sôbre o 
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caso, achando que em parte era necessário um aumento nos impostos, mas não em
índices tão elevados como foi feito, que no seu entender 50% a 80% seria suficiente;
solidarizando-se em parte com os reclamantes do memorial. Acha sua Excia. Que no
que se refere ao imposto territorial o aumento não foi excessivo mas no predial achou
o  coeficiente  elevadissimo. Logo após,  o  líder  da  bancada do  P.T.B.  solicitou a
palavra, pela ordem, manifestando-se contrário ao aumento, sendo de opinião que
20% é o suficiente, solidarizando-se, integralmente, com os reclamantes.
Pela ordem, manifestou-se o líder libertador em defesa de S.S. o Senhor Prefeito
Municipal, em nome de sua bancada, citando casos de cidadãos reclamantes que
moram em terreno da Prefeitura, em cujo imóvel possui um galpão de madeira, sem
despesa alguma bem como outros que possuem verdadeiras fazendas dentro da
cidade, em plena rua 7 de Setembro, lotados pela insignificância de Cr$112.000,00.



Outros que, pertencentes a zona da praia, assumiram compromisso por 
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escrito com essa Prefeitura para a venda de um terreno por Cr$250.000,00, achando-
se  o  mesmo lotado por Cr$22.000,00; também outro que há poucos dias pedira
Cr$700.000,00 por um terreno de sua propriedade para construção de uma escola
estadual, terreno êsse que seria adquirido pela Prefeitura, estando o mesmo lotado
por Cr$70.000,00. Não nega a bancada libertadora que hajam incongruências, mas
que as  mesmas serão corrigidas na  medida que forem do  conhecimento do sr.
Prefeito Municipal, a exemplo de um terreno que fôra lotado por Cr$84.000,00 e que o
Prefeito,  fazendo  uma  visita  “inloco”,  reconheceu o  valor  venal  elevado,  tendo
determinado que se reduzisse.
Transferindo a presidência ao 1.º vice-presidente, ocupou a tribuna o sr. vereador
Homero Larangeira Martins, solidarizando-se com o Prefeito.
Novamente com a palavra, o líder do P.T.B. teceu elogios à oficina mecânica da
Prefeitura, relembrando que igual medida já havia sido tomada pelo extinto edil sr.
Álvaro Haubert, pedindo que fosse dada ao galpão onde funciona tal oficina 
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maior segurança, a fim de evitar a possibilidade de ser o mesmo assaltado. Passou, a
seguir, a agradecer o atendimento ao seu pedido na sessão anterior, por ter sido
colocada lâmpada  em uma das vias  públicas da cidade, Louvou a  existência da
Cooperativa Friticula entre nós, de vez que veio trazer benefícios ao nosso Município,
ao  contrário  do  que se  afirmava de  que a  mesma não  traria  vantagens a  esta
Comuna.
Como tivesse sido apreciada tôda matéria em pauta, o sr. Presidente convocou duas
sessões extraordinárias para o dia 7 de maio em curso, com fins específicos.
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente 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 vereadores presentes à reunião.
Homero Larangeira Martins
Adolar Kunzler
Leopoldo Wallauer
Ary Olsen
[Ilegível]
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Maria Odila da Silva Kern
Adão Rodrigues Martins
Antônio Roberto dos Santos
Leonel Alvim Filho
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