
Ata nº 1.761
Aos quatro dias do mes de julho de 1957 as 20 horas reuniu-se a Câmara Municipal
de Taquari, a Sessão foi presidida pelo ver. Dr. Liborio Fregapani e secretariada pelo
ver.  Osvaldo  Gomes Junqueira, estando presentes  ainda os  seguintes senhores
vereadores Nardy de Farias Alvim, Roberto C. Conceição e Dr. João Carlos Bizarro
Teixeira. Aberta a Sessão foi lida e aprovada a ata anterior com a emenda seguinte,
onde  se  lê,  requerimento  de  Alaide  Junqueira,  acrescentase-lhe aprovado  por
unanimidade, O ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, diz que se estivesse presente a
Sessão do dia 4 de junho votaria contra o projeto de lei nº 330/57, que autoriza o
Prefeito a Doar ao ginasio Nossa Senhora da Conceição a encyclopé-
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dia e diário internacional, por julgar que, tendo a Prefeitura uma Biblioteca Pública não
se justifica que seja doado a particulares, livros tão importantes. Passando a leitura do
expediente que – constou do seguinte oficio do Centro de Tradições Gaúchas Pelego
Branco, que solicita doação de um terreno para construção de sua sede. O dr. João
Carlos  Bizarro  Teixeira,  requer  a  urgência  para  votação  solicitado,  aprovado a
urgencia e aprovado o oficio do C. T. G. Pelego Branco” – Requerimento nº 25/57 da
Sociedade de Produtos Suínos Boret Ltda, que solicita argumenta de subvenção para
fornecimento de energia elétrica para B. Retiro do Sul. Oficio do Prefeito enviando os
seguintes projetos de lei nº 331/57, que “Altera a lei nº 370 de 2 de novembro de 1956.
Projeto de lei nº 333/57, que “Abre crédito especial, reduz dotação orçamentária e
[apresenta] como recurso arrecadação a maior. Projeto de lei  nº 334/57 que Abre
crédito especial e reduz dotação orçamentária” – Com referencia ao oficio do Pelego
Branco o ver. Nardy Alvim, lê uma consulta publicada no Boletim do D. P.M. sôbre
assunto de doação de patrimônio dizendo ser necessário a  apresentação de um
projeto de lei, Fazendo ampla esplanação sôbre o assunto, apresentando o respectivo
projeto de lei. Pelo vereador Dr. João Carlos Bizarro Teixeira foi dito estar de acordo
com a aprovação imediata do projeto. Foi aprovado unanimimente o projeto de lei nº
335/57, que Fecha ao trânsito público e autoriza a doação de 
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um terreno. – Oficio nº 117/57 da Câmara de Arroio do Meio sôbre a construção de
Santa Casa de Misericórdia no  Alto Taquari foi  arquivado –  Ofício  nº 116/57 da
Sociedade de Fisiologia do Rio Grande do Sul. Comunicando a realização da semana
de Tuberculose de 1957. – Arquive-se – Oficio nº 114/57 do Departamento de Polícia
divisão de Trânsito enviando cópia de circular enviada a tôdas as Delegacias de
policiais do Estado – arquive-se. Ofício nº 110/57, da Sra. Madre Diretora do Ginásio
Nossa Senhora da Conceição, agradecendo a doação da Encyclopedia e dicionario
internacional, - arquive-se. Oficio nº 109/57, do Sr. Clovis Moura Gomes em resposta
ao oficio nº 372/56, desta Câmara com referência a sugestão, para que fosse dado a
um Grupo Escolar o Nome de Otelo Rosa, comunicando que foi atendido a sugestão.
Oficio nº 108/57, da Câmara Municipal de Carazinho, sôbre a criação de um projeto
de lei dispondo sôbre a criação de juizes de trabalho. – arquive-se Passando a Ordem
do Dia foram discutidos projeto de lei nº 324/57 de autoria do ver. Nardy de Farias
Alvim, que “Isenta a sociedade escolar José Anchieta do imposto predial, e dispensa
do pagamento da divida da mesma, com parecer favorável do ver. Osvaldo Gomes
Junqueira, o projeto de lei foi aprovado por maioria porque o ver. Dr. João Carlos
Bizarro Teixeira, votou contra dizendo que não votaria a favor porque 
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quando apresentou um projeto de lei  dando uma subvenção a Sociedade Espírita
Joana  Darch  o  ver.  Dr.  Adroaldo  M.  da  Costa  votou  contra.  Foi  aprovado  o
encerramento do exercício financeiro, de 1956, por unanimidade, com parecer do ver.
Nardy Alvim, Em explicações pessoais fala o ver. Osvaldo Gomes Junqueira,  que



requer um voto de pezar pelo falecimento do sr. Mustafá Hassem, o que foi aprovado
por tôdas bancadas presentes. O ver. Nardy de Farias Alvim, requer fique constado
em  ata  seu  protesto  contra  a  greve  da  Viação  Férrea  por  achar  que  sendo
funcionários públicos não podem fazer greves e que desta maneira a economia do
Estado periodicamente é afetada por greves injustificáveis. O ver. Dr. João Carlos
Bizarro Teixeira, fala sôbre as verbas dos vereadores distribuídas em projetos de lei,
e até esta data não foram aplicadas em nenhum melhoramento. Com a palavra o
vereador Osvaldo Gomes Junqueira, fala sobre o próximo dia do colono e pede seja
consignado em ata seu voto de congratulações com os colonos e requer também seja
sugerido ao sr. Prefeito que convide o Sr. Governador do estado para que nesse dia
fassa uma visita a Paverama. O ver. Nardy Alvim, requer sejam feitos reparos no
trecho da estrada que vai para Bom Retiro, no trecho compreendido entre Henrique
Teixeira até Edegar da Rosa Cardoso, que foi aprovado. Nada mais havendo a tratar
o sr. Presidente convoca uma
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sessão para o dia 10 de do corrente, encerrando assim a sessão da qual para constar
foi lavrada está ata que vai assinada na forma regimental.
Adroaldo Mesquita da Costa, vice-presidente
Osvaldo Gomes Junqueira
Nardy de Farias Alvim
Roberto C. Conceição
Mario Ribeiro
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