Ata nº 1.780
Ao primeiro dia do mes de abril de 1958, 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. João Carlos Bizarro Teixeira, Clovis Azambuja
e Sidônio Cunha Reis. Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata anterior. Passou-se a
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seguir a leitura do expediente que constou do seguinte: Ofício do diretor dos Asilo
Pela e Betânia agradecendo a colaboração dos senhores vereadores, quando na
passagem do 50º aniversário, e remetendo fotografia da visita do sr. Governador do
Estado. Ofícios de Diversas Câmaras do Estado, comunicando eleição e posse de
novas diretorias e agradecendo comunicações – Ofício da Câmara de Carazinho
solicitando apoio, a uma manifestação de desagrado contra quaisquer fórmulas ou
arranjos que vizem prejudicar a realização dos próximos pleitos estaduais – arquivado
– Oficio da Câmara de Crissiumal, solicitando apoio à indicação do nobre vereador
Antonio Kaffes, sôbre repúdio contra a pretendida manobra de comércio com a
Rússia, que visa tão somente beneficiar a penetração do comunismo em nossa
querida pátria – arquivado – Oficio do D. P. M; comunicando a mudança de sua sede
– arquivado – arquivado – Requerimento do ver. Mario Ribeiro – solicitando 90 dias
de licença – aprovado. Requerimentos verbais dos vereadores Osvaldo Gomes
Junqueira, requerendo seja consignado em ata um voto de pezar pelo falecimento do
sr. Ornélio Cardoso da Silva, e outro pelo falecimento da sra. Lerenita Pereira Kern
aprovados; o ver. Clóvis Azambuja, requer seja oficiado a C. E. E. E. sôbre
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a reforma da rêde elétrica de Taquari – solicitando seja feita o mais breve possível,
pois diversas firmas não podem trabalhar à noite por ser deficiente a força nesta
cidade – aprovado. O ver. Clovis Azambuja requer ainda se oficie ao Sr. Delegado de
Polícia, dando-lhe ciência de uma reclamação feita pelos moradores próximos à Casa
de Tolerância , que não podem dormir à noite, por motivo das algazaras e gritarias
que se fazem ouvir tôdas as noites, solicitando sejam mandados praças, a fim de
evitarem que isso aconteça – aprovado. O ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira,
requer fique transcrito em ata um telegrama que recebeu do Deputado Fernando
Ferrari- aprovado: o telegrama tem os seguintes dizeres: Diretório P. T. B. Taquari.
Tenho prazer comunicar prezados companheiros reg. Atenção sua solicitação req.
Diário oficial hoje publica lei numero 377 oriunda projeto ainda autoria nosso saudoso
companheiro deputado Silvio Samsom, concedendo auxílio um milhão de cruzeiros
favor essa próspera comuna pt. Cordial abraço Fernando Ferrari. O ver. Nardy Alvim,
requer se transcreva em ata uma carta do Major Euclides Triches ao Dr. Lauro P.
Guimarães, por ocasião de seu afasta[fl.38v]
mento do cargo de Chefe de Gabinete da Secretaria das Obras Públicas, por haver
sido nomeado para a função de Promotor de Justiça – e que fosse comunicado ao Dr.
Lauro Guimarães – a consignação em ata dessa mensagem – aprovado – É o
seguinte o teor: Prezado amigo Lauro Guimarães. De posse de seu amigo Lauro
Guimarães. De posse de seu ofício de 30 de dezembro ultimo, pelo qual solicita
exoneração do cargo de Chefe de Gabinete des S. G. P por dever assumir a
promotoria de justiça da Comarca de Iraí é, sensibilizado, que compreendo as razões
que o levaram a tomar tal atitude e aceito o seu pedido de exoneração. Deixando
consignadas aqui as minhas mais efusivas expressões de louvor e de agradecimento
pelos seus três anos de trabalho incansável dedicado a chefiar o meu gabinete,
posso-lhe afirmar que durante o tempo que serviu nesta Casa impressionou a todos
sem exceção, pelo seu alto espírito de coleguismo, dotes de inteligência e amor ao

trabalho. Eu, particularmente, que mais de perto auferi a colaboração preciosa do caro
amigo, pude constatar as linhas admiráveis do seu caráter e o profundo senso de
lealdade, qualidades que não me causaram surpresa uma vez que constituem o
apanágio do tronco dos Azambuja Gumarães, de quem tenho a honra de ser amigo.
Impressio[fl.39]
nou-me sobremodo o fato de que, durante esses anos de trabalho intensivo, por mais
duras que fossem as tarefas a serem executadas, nunca ouvi uma palavra de
desânimo e nem recebi resposta evasiva. Prossiga com esta mesma fibra e, apesar,
dos percalços que possam surgir, a vitória será certa – a vitória de quem, como nós,
se dedicou a causa pública, que não consiste em resultados materiais, mas sim no
reconhecimento pelos nossos companheiros e na consciência do dever cumprido. Se,
como Secretário de Estado, perco um auxiliar excepcional, como rio-grandense,
rejubilo-me pela valiosa cooperação que receberá outro ramo, dos mais importantes,
do serviço público. Que seja feliz na sua nova missão, são os meus votos e os de
quantos ficam nesta casa, que é a sua casa, já que nela ficou uma parcela de sua
existência. (a) Euclides Triches, Secretário das Obras Públicas. O ver. Osvaldo
Gomes Junqueira, requer seja oficiado ao sr. delegado de Policia a fim de que tome
providências no sentido de ser melhor policiado um muro na navegação Arnt, que
sempre que é construído, pessoas não escrupolosas o derrubam – aprovado. Em
ordem do Dia, foram discutidos os seguintes requerimentos de Gabriel João da Silva,
que requer baixa de sua atafona – com parecer
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do ver. Osvaldo Gomes Junqueira – favorável a concessão da dispensa do imposto –
enquanto não houver uma lei especifica que regule a matéria obrigando o contribuinte
a requerer baixa de lotação – aprovado. o requerimento nos têrmos do parecer.
Requerimento de Maria Patrocinia de Oliveira que requer dispensa de imposto e
cancelamento da dívida – com parecer do ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira que é
de parecer de não ser a terra da requerente isentada do pagamento do imposto,
continuando a ser lançado, porem que a requerente não deva sofrer por parte da
Prefeitura qualquer execução fiscal a não ser quando dita área de terra tiver que ser
transferida á terceiros sob qualquer título – foi aprovado por unanimidade nos têrmos
do parecer. Requerimento de José Terra da Silva que requer cancelamento de seu
débito – com parecer do ver. Clóvis Azambuja para que seja cobrado o débito de 1953
à 1957, e cancelado o dos anos anteriores – aprovado por unanimidade nos têrmos
do parecer. Requeriemento da Virgínia Brito que requer dispensa do imposto e
cancelamento da Dívida ativa – com parecer do ver. Clovis Azambuja – O ver.
Osvaldo Gomes Junqueira faz uma sugestão no sentido de uma vez provada sua
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pobreza seja isentada – Ficou resolvido se devolvesse ao sr. Prefeito para o
despacho final uma vez que sendo pessoa reconhecidamente pobre é de competência
esclusiva do prefeito deferir ou não. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente
encerrou a Sessão convocando outra para o dia 8 do corrente da qual para constar foi
barrada esta ata que vai assinada na forma da lei.
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