
Ata nº 1747
Aos quatro dias do mês de dezembro de 1956, as 20 horas, reuniu-se a Câmara
Municipal  de  Taquari.  A  sessão  foi  presidida  pelo  ver.  Dr.  Libório  Fregapani  e
secretariada pelo ver.  Osvaldo Gomes Junqueira estando presentes ainda mais os
seguintes senhores vereadores: Mario Ribeiro, Nardy de Farias Alvim, Dr. Adroaldo
Mesquita da Costa, Roberto Clarimundo Conceição, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira,
Clovis Azambuja e Sidonio Cunha Reis. Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata
anterior com a seguinte emenda: O ver Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, requer seja
consignado, onde se lê: o artigo 4º vetado o veto foi aceito por maioria, acrescente,
abso-
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luta, a afavor do veto, isto é 5 votos a favor e 4 votos contra. O ver Nardy de Farias
Alvim, requer fique constado nessa ata seu protesto contra a maneira errada com que
foi desmanchada as obras de cimento da praça da Bandeira, e que não constou da
ata anterior. Em explicações pessoais fala o ver. Nardy de Farias Alvim, que requer,
seja suspensa  a  sessão,  dessa  noite  em homenagem ao sr.  Othelo  Rosa,  hoje,
falecido. O ver Dr Adroaldo Mesquita da Costa, fala enaltecendo as virtudes do sr.
Othelo  Rosa,  e  secunda  o  requerimento  do  ver.  Nardy  Alvim,  e  requer  fique
consignado em ata seu voto de sentidos pesames,  pelo falecimento  desse ilustre
sulriograndense.  O  mesmo  ver.  Dr.  Adroaldo  Mesquita  da  Costa,  requer  que  a
Câmara aprove um projeto de lei dando jazigo perpétuo gratuito, para enumação, dos
restos mortais do sr. Othelo Rosa. O ver Osvaldo Gomes Junqueira, diz fazer das
palavra do ver. Dr. Adroaldo M. da Costa seu pensamento, e que está de acôrdo com
a aprovação do projeto de lei. Ressaltando ainda a dedicação do extinto historiador
para com o professorado notadamente ao do Grupo Escolr e Escola Norma “Pereira
Coruja”; desta cidade, onde anualmente comparecia para distribuir premios ao melhor
companheiro. O mesmo esclarece o ver. Dr João Carlos Bizarro Teixeira, em nome da
Bancada do P.T.B.  O projeto  foi  aprovado por unanimidade,  ficando resolvido se
solicitar, a urgente sanção do sr. Prefeito, para que seja entregue
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uma cópia da referida lei a familia enlutada. O ver. Osvaldo Gomes Junqueira sujere
que a Câmara compareça incorporada amanhã às cerimonias de sepultamento, do sr.
Othelo  Rosa,  o  que  foi  aprovado.  O  ver.  Mario  Ribeiro,  congratula-se  com  os
sentimentos de seus colegas dizendo também do sentimento do foro de Bom Retiro
do Sul. O ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, requer seja oficiado ao sr. Secretário
de Educação, no sentido de que seja dado a um grupo escolar do Estado, o nome de
“Othelo Rosa”, que foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o sr.
Presidente encerra a sessão, convocando outra para o dia 18 as 16,00 horas do que
para constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma regimental.
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