Ata nº 1.778
Aos quatro (4) dias do mês de março de 1958, mil novecentos e cinquenta e oito, no
salão nobre da Prefeitura municipal, realizou-se mais uma sessao ordinária da
Câmara de Vereadores, sobre a presidência do Sr. Libório Fregapani e secretariada
pelo vereador Osvaldo Gomes Junqueira; estando presentes mais os seguintes
vereadores: Sidônio Cunha Reis, Roberto Clarimundo Conceição, Mario Ribeiro e
Nardi Farias Alvim. Aberta a sessão, o sr. Presidente determinou a leitura do
expediente, que constou do meu telegrama dr. Ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa,
comunicando que por motivo de moléstia
[fl.35]
não pôde comparecer à sessão do dia 24/2/58, razão pelo final pedia desculpas.
Passou-se a seguir à Ordem do Dia constou do seguinte: Requerimento nº de Luiz
Ferreira da Costa em que solicita dispensa de imposto e de pagt de dívida ativa sob
êste regimento. O ver. Nardi Farias Alvim requer seja solicitado ao Executivo 1º) Se
tem outros filhos maiores aptos para o trabalho [Ilegível] das mencionadas e qual a
situação econômica dos municípios; 2º) Qual a renda que conta o representa para a
[sua] subsistência e dos filhos inválidos; 3º) Qual o valor das terras que possui. Em
votação o requerimento do ver. Nardi Alvim foi êste aprovado por unanimidade. Requerimento nº 2/58 de Arnildo Schneider, que solicita revisão de lançamentos,
cancelamento de dívida, e ainda, que seja deslotada uma cancha de bocha, cujo
parecer do ver. Roberto Clarimundo Conceição que é pela concessão, digo,
cancelamento da dívida e deslotamento da cancha, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº
de João B. Fagundes que deixou de ser votado visto ter o ver.
Mario Ribeiro pedido visitar, e lhe ter sido concedido. - Requerimento nº3/58 de
Silvino Alipio Goergen que requer cancelamento da dívida e deslotamento de uma
bicicleta, com parecer do ver. Mario Ribeiro que é pela aprovação, submetido a
votação foi esta aprovado por unanimidade. Requerimento nº 4/58 de Balduino Hord
que requer isenção de Imposto predial que recae [sb] o prédio onde funciona a escola
D. Pedro 2º bem como baixa de dívida ativa. Submetido a votação o parecer o ver.
Nardi Alvim foi êste aprovado por unanimidade.
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Reg. [Ilegível] nº de Noêmia Farias Duarte em que solicita seja lotada somente com
sete (7) hect. de terra. e cancelamento de imposto de bomba de gasolina com parecer
favorável do ver. João C.B. Teixeira. Submetido a votação foi aprovada somente o
pedido de baixa e não a devolução de qualquer importância cfe. Faz referência o
parecer mencionado – Requerimento de Alceno Francisco da Silveira solicitando
baixa e cancelamento de divida referente ao exercício de 1957. Com parecer
favorável à dispensa da dívida, do ver. Mario Ribeiro, foi êste aprovado por
unanimidade. - Reqt nº
de Boaventura Garcia Pereira Fº que requer, baixa de uns
atafonas, e dispensa de dívida ativa desde 1954. Com parecer favorável do ver.
Sidonio Reis, foi submetido a votação tendo esta sido adiada em face do
requerimento do ver. Nardi Alvim, no sentido de que se solicitasse à Exatoria Estadual
a data em que requereu baixa de suas atividades naquela repartição – Reqt da Va
Guilhermina M. da Conceição solicitando dispensa de imposto, com parecer do ver.
Sidonio Reis, favorável ao que requer. Antes de submetido a votação o ver. Nardi
Alvim sujere que se solicite ao Executivo as seguintes informações: -1º) se a
requerente tem filhos em condição de dar-lhe subsistência; 2º) Qual o valor das terras;
3º) Qual a renda que conta para sua subsistência – Reqt nº 5/56 de Oswaldo Fe da
Silveira em que requer auxílio de dois mil cruzeiros (C$ 2.000,00). De conformidade
com o parecer do ver. Nardi Farias Alvim, satisfeias as informações nele contidas, foi
submetido a votação; foi aprovado por maioria absoluta, abstendo-se de votar o ver.
Mario Ribeiro
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– Req[Ilegível] nº 26/56 dr. Luiz Trajano Morais, solicitando isenção de impostos de
seus únicos seis (6) hectares de terra. Em face às respostas às solicitações
encaminhadas ao Executivo e, submetido a votação uma proposição do ver. Nardi
Alvim no sentido de não ser a terra do requerente isentada do pagamento do imposto
continuando a ser lançado, porém que a requerente não deve sofrer por parte da
prefeitura qualquer execução fiscal a não ser quando dita area de terra tiver que ser
transferida à terceiros, sobre qualquer título, foi esta aprovada por unanimidade.
Passando às explicações pessoais e com a palavra o ver. Mario Ribeiro, êste requer
fique constado em ata a sua estranhesza por não ter sido atendido o apelo memorial
dirigido ao Sr. Superintendente do [Ilegível] Rural, pelos moradores da localidade do
Pinhal, no sentido de que fossem condensadas na Escola Rural ali existente, as duas
professores que vinham exercendo as suas atividades até o ano passado,
estranhando ainda que o professor Rui Pereira, transferido para aquela escola ainda
não tenha assumido. Com as palavras, o ver Osvaldo Gomes Junqueira esclarece o
seguinte: que o professor Rui Pereira é seu sobrinho; que acredita já ter assumido a
direção da referida escola e que quanto a sua transferência para êste município
julgamos justa por já ter lecionado fora deste município em anos anteriores. O ver.
Mario Ribeiro requer ainda verbalmente que a mesa se dirija ao Executivo no sentido
de seje autorizado o pagamento das ajudas de custo
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aos vereadores que fizeram jus durante o ano de 1957. A seguir, o ver. Osvaldo G.
Junqueira dis [Ilegível] a casa de algumas [demanches] suas junto a secretaria de
Educação, no sentido de saber a possibilidade em ser aumentado o prédio do grupo
Escolar Getavio Augusto de Farias, tendo sido informado pelo diretor dos serviços de
prédio daquela Secretária que já havia sido feito pelo departamento técnico, um
estudo, no tempo em que era Secretário de Educação o Dr. Liberato Salzano Vieira
da Cunha, e que aquele departamento técnico opinava pela impossibilidade daquele
aumento, face a absoluta falta de espaço no local e que o mais fácil seria construir
outro prédio noutro lugar. Após estes esclarecimentos, e dado urgente necessidade
em ser solucionado a questão da falta de espaço naquele [grupo], os vereadores
Osvaldo Gomes Junqueira e Nardi Farias Alvim requereu que seja oficiado ao Sr.
Secretariado da Educação e a 35º Delegacia de Ensino, solicitando fossem locadas
mais dois prédios ou salas necessárias a acomodação do excesso dos alunos em
idade escolar no grupo Octavio A. de Farias que atualmente vem funcionando e três
(3) turmas por só conter quatro (4) salas para aulas, e possuir uma matrícula atual de
271 alunos; este experimento foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar foi pelo presidente uma sessão extraordinária, a ser realizada dia 11 do corrente
e a seguir encerrada a presente sessão da qual para constar foi lavrada a presente
ata que vai assinada na forma regimental.
Libório Fregapani
Osvaldo Gomes Junqueira
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Nardy Farias Alvim
João Carlos Bizarro Teixeira
Sidônio Cunha Reis
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