
Ata n° 1870
Aos trinta dias do mês de dezembro de 1960, no local de costume, às 9,30 horas com
a  presença  dos  vereadores  João  Carlos  Bizarro  Teixeira,  José  Marino  Gregory,
Homero Larangeira Martins, Leonel Alvim F° e Maria Odila da Silva Kern, realizou-se
uma sessão extraordinária com o fim de apreciar  os seguintes projetos de leis do
Executivo: um especial e outro suplementar.
Aberta a sessão a vereador secretário fêz a leitura da ata que, submetida ao plenário,
foi aprovada por unanimidade.
Em seguida foi lido o expediente e despachado pelo sr. Presidente.
Passando-se à ordem do dia  foi  apreciado em primeiro  lugar o projeto  de lei  de
autoria do Executivo com a emenda seguinte: “Abre crédito especial e aponta como
recurso arrecadação a maior”. O projeto em referência sob n° 465/60, foi aprovado por
unanimidade. Em segundo lugar o projeto de lei n° 466/60, com emenda. “Abre crédito
suplementar, reduz e cancela datações
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orçamentárias  e  indica,  como  recurso,  arrecadação  a  maior,  aprovado  por
unanimidade.  Em terceiro  lugar o projeto de lei  463/60, com a emenda “Concede
gratificação, abre crédito especial e redus datação orçamentária, que trazia o parecer
seguinte  do  vereador  Adão Rodrigues  Martins:  “Somos pela  contemporização da
presente  solicitação  até  que seja aprovada a  reestruturação  do quadro  único  de
funcionários  municipais,  previsto  pela  datação  orçamentária  aprovada  por  esta
Câmara, para o aumento do funcionalismo. 30.12.60. Adão Rodrigues Martins”.
Foi concedida vista ao vereador Leonel Alvim F°, a seu pedido. Em quarto lugar foi
apreciado um projeto de lei, vindo da Mesa da Câmara, que concede gratificação de
Cr$ 300,00 ao funcionário do Executivo Manoel Pôrto, por trabalhos prestados ao
Legislativo.
Apresentaram uma emenda ao projeto os srs. vereadores Leonel Alvim F° e João
Teixeira, elevando para Cr$ 500,00 a gratificação. Foi aprovado por unanimidade o
projeto,  com a  respectiva  emenda. Em quinto  lugar  ofício n°  56/60 do  Executivo
Municipal, encaminhando
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requerimento do funcionário Amaro Silvestre da Luz, com parecer do vereador Adão
Rodrigues  Martins,  aprovado  por  unanimidade.  Em  sexto  lugar  requerimento  do
vereador Leonel Alvim F°., solicitando informações ao Poder Executivo. Em sétimo
lugar foram apreciados os requerimentos dos vereadores Adolar Kunzler e Leopoldo
Wallauer,  solicitando  licença  pela  presente  sessão.  Aprovados  por  unanimidade,
tendo  sido  convocado  o  segundo  suplente  José  Marino  Gregory.  Finalmente,  o
vereador  João Teixeira,  apresentou uma proposição na qual solicitava o apoio da
Casa para que fôsse dirigido apêlo à Direção do Banco Nacional do Comércio, S.A.,
no sentido de ser edificado nesta cidade um prédio, onde funcionaria a filiar dêste
banco,  de  vêz  que  seu  movimento  aumenta  progressivamente  e  sendo  velha
aspiração  do  povo  taquariense  a  construção  desse  prédio.  Foi  aprovado  por
unanimidade.
O  Presidente  da  Casa  dr.  Homero  Larangeira  Martins  solicitou  dois  minutos  de
atenção para a leitura do Relatório do movimento anual desta Câmara, elaborado de
acôrdo com
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o que preceitua o Regimento Interno da Casa.
Na hora das explicações pessoais os vereadores Leonel Alvim F° e João Teixeira
elogiaram a atuação da Mesa durante o período legislativo que ora se finda, assim
como se congratularam com o relatório apresentado pelo sr. Presidente solicitando o
líder trabalhista que se desse divulgação ao mesmo, a fim de que os munícipes se



inteirassem do trabalho deste Legislativo.
Ocupando a tribuna o vereador  José Marino Gregory, trouxe ao conhecimento da
Casa que soubera que a Polar S.A cogitava da possibilidade de instalar  aqui uma
fábrica  para industrializar  a  laranja  e  que sugeria  que fôsse ao seu Diretor  uma
Comissão composta de membros do Legislativo, Executivo e classes representativas
da indústria e comércio,  tendo nesta ocasião em aparte,  o vereador  Leonel Alvim
destacado que fala-se aqui que a sociedade TANAC de Montenegro pretende colocar
uma fábrica de tanino,
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estando  para  isto,  estudando a  possibilidade  de descentralizá-la  para Taquari ou
Triunfo. Solicitou que a mesma Comissão fôsse a Estrela e a Motenegro.
O vereador  João C.  B.  Teixeira  lembrou que seria  interessante  que estas  visitas
fossem feitas ainda hoje pela parte da tarde, sugerindo que se convidasse o sr. Oscar
Maria da Silva para participar da Comissão que fôsse à TANAC por ser um acacicultor
taquariense ligado à mesma. Foram aceitas por unanimidade as proposições dos três
vereadores.
Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente marcou sessão ordinária para o dia 3
de Janeiro, às 20,30 horas e deu-se por encerrada a sessão, tendo sido lavrada a
presente ata para que tudo o que se passou fique constando sempre.  Depois  de
aprovada, será assinada pelos vereadores presentes à sessão.
Em tempo: - O parecer do vereador Adão Rodrigues Martins, [escavado] às fls. 108,
verso, é relativo ao requerimento do sr. Amaro Silvestre da Luz e não com relação ao
projeto de lei n° 463/60, cujo pa-
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recer é do seguinte teor: “ Em contato com elemento ligado à Instrução Pública, fômos
informados que a referida professôra percebe a impostância de Cr$ 5.000,00 a mais
para atender êste setor. Por esse motivo não justifica a presente gratificação. Adão
Rodrigues Martins. 30.12.60.”
Em explicações pessoais: “Apêlo do Legislativo ao Executivo, pedindo a criação da
comap, por proposição verbal do vereador dr. João C. B. Teixeira.  Igualmente por
proposição verbal do vereador dr. João Teixeira, foi incumbido o vereador dr. Homero
Laranjeira  Martins, para estudar os têrmos de uma proposição escrita,  visando a
revogação  da Portaria Ministerial que trata do zoneamento da moagem do trigo.
Leonel Alvim Filho
Adolar Kunzler
[ilegível]
Leopoldo Wallauer
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Maria Odila S. Kern
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