
Ata n° 1855
Aos dois (2) dias do mês de agôsto de mil novecentos e sessenta (1960), às 20,40
horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, realizou-se a sessão ordinária do mês,
presidida e secretariada respectivamente,  pelos vereadores sr.  Homero Larangeira
Martins e srª Maria Odila da Silva Kern. Estiveram também presentes os vereadores:
Antônio Roberto dos Santos, Ary Olsen, João Carlos Bizarro Teixeira, Ely R. Fazenda
e Adão Rodrigues Martins, respectivamente, o primeiro da bancada do P.S.D., os três
seguintes da bancada do P.T.B e o último da do P.L.
Como habitualmente se processa, foram lidas a ata da sessão anterior, aprovada por
unanimidade, a correspondência recebida e uma síntese de cada ofício expedido.
Constante na Ordem do Dia, foram discutidos os expedientes seguintes:
1) Ofício da Comissão de Assintência às Fundações Educacionais, do Ministério da
Educação e Cultura,  solicitando o fornmecimento de uma relação nominal com os
respectivos endereços de todos os vereadores deste Legislativo.
2) Ofício da Câmara Municipal de Ba-
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gé,  comunicando ter  sido aprovada proposição  daquela  Casa,  segundo a  qual  é
solicitado ao sr. Governador do Estado o envio ao Legislativo Estadual de projeto de
lei  para  que  o  funcionário  público  eleito  vereador,  tenha  direito  a  opção  de
vencimentos e afastamento  das funções durante a Legislatura.  Foi  determinado o
arquivamento, em virtude de já ter sido providenciado a resposta.
3) Oficio da Câmara Municipal de Carlos Barbosa, solicitando que esta Casa se dirija
à  Assembléia  Legislativa  e  ao  Governador  do  Estado,  no  sentido  de  que  seja
aprovado projeto de lei que diminui a taxa de incidência de imposto sôbre vendas e
consignações para as indústrias. Foi, igualmente, determinado seu arquivamento, em
face de o assunto já ter sido tratado em plenário.
4)  Circular  da  Câmara  Municipal  de  Caxias  do  Sul,  encaminhando  proposição
originária daquela Casa, solicitando apôio à Campanha encetada pelo Governador do
Estado, objetivando a patriótica união de todos os gaúchos na luta contra o sub-
desenvolvimento  do Rio Grande do Sul,  assim como propõe seja  sugerido  ao sr.
Governador do Estado a realização de um Congresso Estadual de Tôdas
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as representações de classe de nosso Estado, para o profundo debate dos problemas
do  Rio  Grande  e  uma  unificação  conjunta  para  sua  solução.  Aprovado  por
unanimidade.
5) Circular da Câmara Municipal de Caxias do Sul, encaminhando Indicação n° 118/60
daquele  Legislativo,  cujo  expediente  foi  distribuido  ao  vereador  sr.  José  Marino
Gregory para emitir parecer
6) Circular da Câmara Municipal de Caxias do Sul, solicitando que êste Legislativo
manifeste seu repúdio ao Acôdo [Robové], expediente este distribuido ao vereador sr
João Teixeira, para emitir parecer.
7) Ofício da Câmara Municipal de Pôrto Alegre, convidando esta Casa para assistir a
um conclave que realizará, para estudos de medidas objetivando diminuir e estabilizar
o  custo  de  vida.  Foi  ordenado  dar  ciência  à  referida  Câmara,  que  foi  dado
conhecimento ao plenário da matéria em foco.
8)  Parecer  da  Comissão  Especial  em que se  pede a  cassassão  do mandato  do
vereador sr. João Teixeira. Foi aprovado por maioria, com exclusão do vereador sr.
João Teixeirta os itens:
a) Solicitar-se o parecer de órgão Jurídico do Departamento das Prefeituras
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Municipais. B) Dar vista ao vereador sr. João Teixeira pra, no prazo de sessenta dias
desta data, apresentar sua defesa por escrito.



9) Ofício n° 133/60, Câmara Municipal de São Leopoldo, solicitando a congratulação
deste Legislativo ao sr. Fernando Ferrari, por motivo de sua iniciativa, na Câmara dos
Deputados, relativamente às isenções que propôs sôbre o Imposto de Renda. Por
determinação do Sr. Presidente foi o expediente encaminhado ao vereador sr. João
Teixeira para emitir parecer.
10) Ofício  n°  134 da Câmara Municipal  de São Leopoldo, visando alterações  em
legislação que trata sôbre a Criação de novas Comunas. O expediente em tela foi
encaminhado ao vereador sr. Ary Olsen afim de emitir parecer.
11) Parecer emitido pelo vereador relator, sr. Ary Olsen, opinando pela aprovação do
projeto  de lei  que abre  um crédito  especial  de Cr$ 279.286,00,  o  qual  mereceu
unânime aprovação desta Casa.
12) Requerimento dos vereadores Srs. João Teixeira, Ary Olsen e Ely R. Fazenda,
para que seja oficiado ao sr. Prefeito no sentido de se solicitar  a abertura da rua,
continuação da Cônego Tostes, entre as ruas Albertino Sa-
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raiva e Vereador Praia. Aprovado por unanimidade.
13)  Requerimento  do  Vereador  João  Teixeira,  solicitando  as  providências  do
Executivo  para o  necessário  reparo  no trecho  de estrada que liga  a  entrada  da
[Caieira] ao estabelecimento de fabrico de tanino. Aprovado por unanimidade.
Na oportunidade, o vereador sr. João Teixeira declarou que idêntico requerimento já
havia sido encaminhado na legislatura passada, isto com relação a abertura de rua de
que trata o item 12.
14) Proposição do Vereador  sr.  João Teixeira,  solicitando o encaminhamento aos
setores  competentes  do  Govêrno  do  Estado,  do  artigo  editorial,  intitulado
“Vitivinicultura Paulista”, inserida em “Vida Rural”, suplemento do “Diário de Notícias”,
edição do dia 28/7/60, de autoria de L.C.P.M. Aprovado por unanimidade.
Sustentando, oralmente, sua proposição de que trata êste item, solicitou à Mesa que
dirigisse um apêlo aos setores componentes do Govêrno do Estado, especificando o
sr. governador, Secretário da Agricultura, Secretário da Economia, assim como fôsse
solicitado às Câmaras Municipais de nosso Esta-
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do  secundarem  o  pedido  junto  aos  poderes  governamentais  do  Estado.  Pediu,
também, fosse oficiado ao autor do artigo, dando-lhe os aplausos.
À hora das explicações pessoais, falou, pela ordem, o vereador sr. Antonio Roberto
dos Santos, o qual solicitou junto ao poder executivo os pedidos de infromações nas
matérias seguintes:
1)  Quais  as  providências  até  agora  tomadas  com  relação  ao  prolongamento  da
Avenida dr. Osvaldo Aranha. Citou ser uma artéria de grande movimento, por estar
próxima à Estação Rodoviária local. Solicitou ao líder do P.L para que apelasse ao sr.
Prefeito no sentido de ser esta obra concretizada.
O vereador sr. João Teixeira, em parte, solidarizou-se com o orador, dando apôio ao
seu pedido.
2) Quais as providências adotadas para a criação da Comissão municipal de Preços.
Nessa  oportunidade  o  orador  denunciou  a  alta  arbitrária  da  carne,  e  que,  em
decorrência,  subiriam certamente os prêços do pão, do leite  e de outros gêneros
alimentícios de primeira necessidade. Encareceu a neces-
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sidade  de  a  Comissão  fazer  severa  fiscalização  nos  preços,  pesos  e  medidas,
notadamente  no  que  tange  à  qualidade  do  leite.  Acentuou  a  necessidade  de  a
comissão  coibir  as  altas  astronômicas  e  abusivas  nos  gêneros  de  primeira
necessidade. Afirmou que a Câmara auxiliaria o Executivo no tocante à fiscalisação
de prêços.



3) Denunciando, o orador, que os feirantes vendem as mercadorias a prêços mais
elevados que os do comércio normal, solicitou que o Poder Executivo adotasse sua
ação fiscalisadora junto às feiras em aprêço.
4) Apelou, o orador, aos srs. Presidente do Legislativo e ao líder do P.L., no sentido
de dirigir  apelos ao poder Executivo para que sejam coibido abusos que se estão
verificando na extensão da rêde pública da cidade, assim como pedindo ao Executivo
informação sôbre quais as providências tomadas para a regularização de tais falhas.
Afirmou o orador que postes emendados fincados na praça D. Pedro e Rua Osvaldo
Aranha até mesmo ofereciam perigo à segurança pública, não só aos transeuntes
como aos veículos. Conta-
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va, assim, com o apôio do sr. Prefeito nesse sentido.
O vereador Adão Rodrigues Martins, declarou que, com relação à Comissão Municipal
de Preços, intercederia junto ao Prefeito.
Relativamente às feiras, entendia que a fiscalização não cabia ao Poder Executivo
Municipal, de vez que os feirantes pagavam o tributo de vendas à vista. Sabia até que
o sr Fiscal Estadual determinava fossem extraídas notas, permitindo que as vendas
fossem feitas com a diferença de 5%.
Aparteando,  o  vereador  sr.  Antônio  Roberto  dos  Santos,  afirmou  que  as  feiras
usufruíam benefícios fiscais, e que a Prefeitura de Pôrto Alegre estava exercendo a
fiscalização das mesmas.
Continuando, o orador, com relação aos postes da C.E.E.E., achou que o líder do
P.T.B.,  com assento  nesta  Casa,  poderia  colaborar  junto  aos poderes  estaduais
competentes, no sentido de serem regularizados êsses abusos.
Pela ordem, o vereador sr. Jo-
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ão Teixeira, afirmou que se solidarizava ao vereador sr. Antônio Santos quanto às
proposições que se relacionavam com as ruas da cidade.
Com relação às feiras,  afirmou que os feirantes até  maiores  [ilegível]  que os do
comércio normal, e que, no seu entender, cabia a fiscalização à Prefeitura, e, no caso
de a esta não caber a fiscalização, fôsse a reclamação dirigida a quem de direito.
Relativamente aos postes, concordara que feria até mesmo a estética, devendo voltar
com pedido  de  providências  ao  sr.  Prefeito  no  sentido  deste  dirigir-se  ao  poder
competente  reclamando  contra  tais  irregularidades,  e  que,  particularmente,
intercederia junto aos poderes competentes do Estado.
Solicitou que fôsse dirigido pedido de informação ao Executivo, sôbre qual será o
tratamento a ser dispensado aos srs. contribuintes que, antes da alteração, pagaram
seus impostos até o fim do ano.
Trouxe o orador ao conhecimento da Casa que observava que o trator  estava ao
relento. Sugeriu, assim, que a Câmara solicitasse ao
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sr. Prefeito no sentido de ser providenciada numa coberta para resguardar o referido
veículo.
Declarou o orador, que no dia 7 de junho, as bancadas do P.S.D – P.T.B., assinavam
um requerimento no qual pediam reparos na estrada de “Linha dos Junqueira” (leu na
oportunidade o texto do requerimento apresentado anteriormente),  não tendo sido
dado solução ao caso. E, na hipótese de não ter sido tomada qualquer providência a
respeito,  desejava que fôsse renovado o pedido ao  sr.  Prefeito,  no sentido  de a
referida obra ser concretizada.
Em aparte a vereador, srª Maria Odila da Silva Kern, informou que o sr. Prefeito havia
tomado na maior consideração o pedido da Câmara com relação à estrada de “Linha
dos Junqueira”.



Com relação à providncia pedida pelo vereador Antônio Roberto dos Santos, sôbre o
contrôle  e  fiscalização  a  serem exercidos  no  comércio  dos gêneros  de  primeira
necessidade, afirmou o orador, que a solução do caso, [enfeixava-se] na criação da
Comap. Há lei,
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declarou o orador, que dá moldes sôbre a organização desse órgão, sendo o Prefeito
o  Presidente  nato.  Apelou  no  sentido  de  o  Prefeito,  com  a  máxima  urgência
reorganizar esse imprescindível órgão controlador de prêços, pois que sua existência
refreiaria a ganância dos especuladores. Citou casos de comerciantes que exerciam o
comércio inexcrupuloso.
Encareceu  a  necessidade  de  ser  editado  o  Código  de  Posturas  e  distribuido  à
População.
Aparteando o vereador sr. Antônio Santos, disse que solicitaria ao dr. Carlos Leite
Costa a conclusão do trabalho de revisão, que por êste estava sendo feito no Código
de Posturas.
Continuando o orador, leu um artigo publicado na edição do dia 27 de julho pretérito,
do diário de notícias sob o título “Brizola negou-se a franquear arquivos da polícia aos
E.E.U.U.”, fazendo na ocasião, uma proposição verbal no sentido de apresentar a S.
Excia.  o  Senhor  Governador  do  Estado  um  voto  de  louvor  pela  sua  atitude
[encomiástica]  e de verdadeiro  destemor.  Afirmou o orador que tinha repulsa aos
americanos e aos
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inglêses, pela expoliação que êstes exerciam sobre o Brasil. A proposição mereceu
aprovação unânime.
O vereador Antônio Santos voltando a apartear, consultou o líder petebista, sôbre qual
havia sido a solução dada com relação aos rabichos dos postes da Cia Telefõnica.
Citou que tais rabichos, à noite muito pertubavam os traseuntes, os quais corriam até
o risco de acidentes. Concluiu seu aparte, solicitando ao líder do P.T.B que insistisse
junto ao sr. Superintendente da Telefônica Nacional, no sentido de mandar retirar tais
rabichos.  Propôs oralmente,  que o  sr.  Presidente  entrasse em contato  com o  sr.
Prefeito, no sentido de que uma comissão constituida dos líderes de bancadas com
assento  nesta  Casa, acompanhasse  o  Chefe  do  Executivo  a  Paverama, visando
incentivar a campanha de colocação de apólices pró-eletrificação daquela vila, para o
feliz êxito dessa grandiosa obra. Foi essa proposição aprovada por unanimidade.
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Nada  mais  havendo  a  tratar,  após  convocar  sessão  ordinária,  para  o  dia  6  de
setembro próximo, o sr. Presidente, em nome de Deus, encerrou-se a sessão. E, para
constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por
todos os senhores vereadores presentes à reunião.
[ilegível]
[ilegível]
Leonel Alvim Filho
Antonio Roberto dos Santos
José Marino Gregory
Ely da Rosa Fazenda
[ilegível]
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