Ata nº 1.766
Aos dezenove dias do mes de setembro de 1957, as 20 horas, reuniu-se
extraordinariamente a Câmara 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 Alvim, Roberto
Clarimundo Conceição, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, Clovis Azambuja e Sidônio
Cunha Reis. Aberta A Sessão foi lida e aprovada e a ata anterior com as seguintes
ememdas: 1º O ver. Nardy Alvim falando sôbre a escola isolada do passo de Santa
Cruz, informou já foi pedida a documentação para a construção da referida escola – 2º
O ver. Mario Ribeiro não reiterou o requerimento considerando maus os serviços de
força e luz de Bom Retiro mas sim falou que havia sido aprovado tal requerimento – 3º
O ver Nardy Alvim quando requereu um voto de louvor às senhoras da ação católica
pela criação da Escola Santa Rita, requereu também, fosse ofeciado ao sr. Prefeito
Municipal e a sra. Diretora de Instrução Pública, felicitando-os pela interferência e o
interesse demonstrando com a cola[fl.16]
boração prestada para que fosse criada dita escola. 4º Onde se lê o ver. Mario Ribeiro
requer seja oficiado do Sr. Prefeito dando conhecimento de uma reprovação pela
maneira, com que foi dado o despacho ‘do requerimento da Sociedade Boret, Ltda, foi
aprovada com inteira solidariedade dos vereadores presentes, por entenderem que
em despacho, não deve o sr. Prefeito transcrever pareceres de vereadores relatores
desta casa. O 5º Onde se lê o ver. Nardy Alvim, dis que foram criadas 2 escolas
esoladas, nesta cidade, disse também que tornou-se possível a criação das referidas
escolas, com a interferência e interesse do ver. Dr. Adroaldo M. Costa, junto ao Dr.
Secretário de Educação. Não houve matéria em expediente. Passou-se a seguir a
Ordem do Dia – foram discutidos projeto de lei nº 344/57, que “Abre crédito
suplementar e aponta como recurso arrecadação a maior, com parecer favorável ao
ver. Nardy Alvim, - o projeto foi aprovado por unanimidade – Projeto de lei nº 345/57,
que “Abre crédito especial e aponta como recurso parte do saldo disponível do
exercício de 1956 e arrecadação a maior”. – com parecer favorável do ver. Roberto
Conceição aprovado por unanimidade o projeto. Em explicação pessoal fala o ver.
Nardy Alvim, sôbre um voto de louvor à cooperativa de Bom Retiro do Sul aprovado
por esta casa e até esta data não foi dado conhecimento à referida sociedade da
aprovação de tal voto. E ao mesmo tempo dis haver na Secretaria da Câmara um
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atrazo para envio das correspondências – O ver. Osvaldo Gomes Junqueira com a
palavra diz que se conhece haver faltas nos serviços de secretaria e como secretário
julgava-se responsável, em parte, mas que estas falhas eram oriundas da demora
com que estavam sendo apresentadas as minutas das atas para as respectivas
correção e por isso julgava necessário fosse aprovado pela casa a incersão em ato do
seguinte: que reiteradas vezes apelava à funcionária da Câmara Srta. Rejane Rosa,
no sentido de apresentar aos secretários a minuta das atas da sessão (bem como)
digo, da sessão antes de ser transcrita no livro próprio, no dia antes de ser transcrita
no livro próprio, no dia seguinte ao da sessão, bem como, a redação dos ofícios
provenientes das deliberações do plenário, a fim de, que sofra as correções que se
fizerem necessárias, pelos respectivos responsáveis. A seguir, o Sr. Presidente Dr.
Libório Fregapani, diz que idêntico apelo já havia sido feito à funcionária Rejane e que
esperava fosse corrigido as deficiências da Secretaria na parte focada pelo ver.
Osvaldo Junqueira. Disse ainda que isso independia de aprovação do plenário, pois
que bastava tão somente o cumprimento das determinações já transmitida à
respectiva funcionária. O ver. Mario Ribeiro fala sôbre o jornal a “Hora” dizendo que
este jornal, oferece para publicar todos os atos da Câmara, ficou resolvido se

mandassem dados oficiais da Câmara para serem publicadas. O ver. Osvaldo Gomes
Junqueira, requer fique constado em ata, que
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tendo sido aprovado a sugestão do ver. Nardy de Farias Alvim, seja encaminhado à
Diretoria do Banco do Rio Grande do Sul oficio, no sentido de ser aumentada o limite
da verba da carteira agrícola destinada a êste município – aprovado. O ver. Nardy
Alvim, requer seja mandado encascalhar um trecho da estrada Paverama à Glória,
fazendo veemente apelo do Executivo no sentido de ser atendida tão justa aspiração
aspiração – aprovado: - O ver Mario Ribeiro requer seja aprovado pedir ao sr. Prefeito
mande encascalhar um trecho da estrada de Bom Retiro à Glória – aprovado. Nada
mais havendo a tratar o sr. Presidente encerrou a sessão da qual para constar foi
lavrada esta ata que vai assinada na forma regimental.
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