Ata n° 1754
Aos doze dias do mês de março de 1957, 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: Nardy de Farias Alvim, Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, Roberto
Clarimundo Conceição, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, Clóvis Azambuja e Sidonio
Cunha Reis. Aberta a Sessão foi lida e aprovada a ata anterior. O ver. Dr Adroaldo
Mesquita da Costa, requer que nas atas futuras se faça constar, além do n° de cada
ofício, ou outra qualquer correspondência recebida pela Câmara uma sinopse do
conteúdo de cada uma dessas correspondências, o que foi aprovado. Passou-se a
leitura do expediente que constou do seguinte: Ofício n° 31/57 da Câmara de Roca
Sales, no sentido de que a Câmara se manifeste contrário a importação de banha
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estrangeira em nosso estado – que ficou prejudicado em virtude de ter sido aprovado
anteriormente um indicação no ver. Mário Ribeiro, relacionada com a matéria em
questão. Projeto de lei n° 321/57 do Prefeito que “Autoriza o Poder Executivo a
insinerar apólices do empréstimo contraído na Caixa Econômica Federal do Rio
Grande do Sul . Após a discussão foi requerido a urgência para votação, tendo sido
aprovada a urgência e o projeto, por unanimidade. Requerimento n° 9/57, de Follmer
P. Bauer de Paverama, que “Requer aumento de subvenção para o fornecimento de
luz elétrica à vila de Paverama. Ofício n° 10/57 do Sr. Osvaldo Pinto Vilanova, Diretor
Geral do Expediente da Prefeitura, enviando a esta Câmara à Correspondência,
recebida pela Prefeitura, do Escritório dos Municípios, a qual faz referência ao veto
oposto pelo sr. Governador do Estado ao projeto de “Retorno”. Ofício n° 33/57 do Sr.
Prefeito, enviando propostas de diversas firmas da Capital do Estado, para venda de
tombadeiras e de Tratores à esta prefeitura. O sr. Presidente nomeou uma Comissão
composta dos senhores vereadores Clovis Azambuja, Nardy de Farias Alvim e Dr.
João Carlos Bizarro Teixeira para estudar e emitir parecere sôbre as propostas
apresentadas ao Executivo. Passando a Ordem do Dia foram discutidos: Projeto de lei
n° 320/57, do Prefeito que “Abre um crédito especial e reduz dotação orçamentária,
com parecer favorável do vereador Nardy Alvim. Submetido a votação o projeto foi
aprovado por unanimidade. - Requerimento n°
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1/57, do sr. Antônio Saldanha, de Bom Retiro do Sul, que “Requer isenção de
impostos, ficou resolvido que se oficiasse ao sr. Prefeito para que seja esclarecido o
seguinte – 1 – Qual a área e o valôr do terreno que possue – 2- Qual a dívida total,
para com a Fazenda Municipal até a presente data – 3- Quais as fontes de rendimento
do requerente. Projeto de lei n° 319/57 do sr. Prefeito que “Concede Jazigo perpétuo
gratuito para os restos mortais do funcionário Eduardo Pereira da Silva, com parecer
favorável do ver. Dr. João C. Bizarro Teixeira – O projeto foi aprovado por
unanimidade. A seguir, o Sr. Prefeito comparecendo a sala das Sessões foi recebido
de pé pelos Srs. Ves. Presentes, e convidado pelo ver. Presidente Dr. Libório
Fregapani a tomar lugar junto a mesa da Câmara. Os trabalhos foram suspensos e
logo após o sr. Presidente esclareceu a Casa de que o Sr. Prefeito Municipal tendo
visitado os distritos de Bom Retiro do Sul e Paverama, provavelmente estaria ao par
do que está se passando naqueles distritos, sobre o profalado desejo de emancipação
dos mesmos, e solicitou ao Sr. Prudencio F. dos Reis que fizesse um exposição de
tudo que lhe foi dado observar. O sr. Prefeito transmite à Câmara o seu pensamento
sôbre o assunto, bem como dos cidadão com quem conversara a respeito, no interior
do município e, diz que dia 17 do corrente, em Paverama, haverá uma reunião dos
moradores daquelas vila e dos de Bom Retiro do Sul, que estão interessados
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para incrementarem a campanha sôbre tão falado assunto. A Câmara que ouvira
atentamente a explanação do Sr. Prefeito deliberou dar maiores esclarecimentos ao
eleitorado daqueles distritos sôbre as leis que regem a metéria a-fim de cientificá-los
da inconveniência de ser levado a têrmo a propalada emancipação. Atribuindo ainda
falta de conhecimento do eleitorado que vem emprestando colaboração aos que
sonham com dita emancipação. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente encerrou
a sessão, convocando outra para dia 16, as 14 horas, para discutirem sôbre o parecer
da Comissão que estudará as propostas de diversas firmas interessadas na venda de
tombadeiras e trator,e, para constar foi lavrada a presente ata que será assinada na
forma regiemental, digo, dia 15 do corrente as 17 horas, E para constar foi lavrada
esta ata que vai assinada na forma regimental.
Liborio Fregapani
Osvaldo Gomes Junqueira
Sidonio Cunha Reis
Clovis Azambuja
[ilegível]
Nardy de Farias Alvim
Adroaldo Mesquita da Costa
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