Ata nº 1.788
Aos três dias do mês de junho de mil novecentos e cinqüenta e oito, às vinte horas,
reuniu-se a maioria necessária para a realização da presente sessão, a qual foi
presidida pelo ver. Dr. Libório Fregapani e secretariada por mim Osvaldo Gomes
Junqueira, estando presentes mais os seguintes vereadores: Clovis Azambuja,
Roberto C. Conceição, Dr. João C. B. Teixeira e Nardy F. Alvim. Havendo número
legal, o sr. Presidente declarou aberta a sessão e determinou a leitura da ata anterior
que foi precedida pelo 2º Secretário Nardi Alvim, tendo a mesma sido aprovado sem
ressalvas ou emendas. A seguir o Sr.Presidente determinou a leitores do seguinte
Expediente: - Oficio da soc. De fisiologia do R. G. do Sul comunicando a inauguração
da “Semana da Tuberculose”
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que por já se ter realizado, dia 16 do mês de maio p/p recebeu o “arquive-se”; Boletim da Câmara municipal de Carazinho, nº 2058, comunicando resumo dos
trabalhos da Sessão Ordinária, realizando em 22-5-58 – Ofício da Câmara Municipal
de São Francisco de Paula em que o seu presidente comunica eleição e posse de
nova Mesa daquele legislativo. – Ofício da Câmara de vereadores de Santa Maria,
que comunica eleição e posse de mesa do legislativo daquela comuna. – Ofício do
Engº Egon N. Petry, acusando recebimento do ofício nº 18/58 que solicitava melhoria
de voltagem para a rede elétrica em Taquari; - Projeto de lei que “abre crédito
especial e reduz dotação orçamentária” acompanhando da Exposição nº 3/58 do
Executivo Municipal; Projeto de lei que “Prorroga o praso para a cobrança de
impostos e taxas sem multa” anexo ao ofício nº 10/58 em que o Executivo encaminha
esclarecimento das razões que o levaram solicitar tal prorrogação; - Requerimento em
que Diógenes Dioclécio de Freitas [Ramalho] requer isenção de imposto de licença
construção a melhoramento (taxa), tendo o sr. Presidente designado o ver. Sidônio
Cunha Reis, para emitir parecer; - Ofício circular da Câmara Municipal de Vereadores
de São Jerônimo, informa ter aquela casa aprovado indicação do vereador Ney de
Azambuja pº que se apele ao sr. Presidente da República e Ministro de Educação a
fim – de que mantenham no cargo diretor do Instituto nacional do Ens. Secundário, o
professor Arnizio Teixeira. Submetido à deliberação do plenário foi aprovado,
abstendo-se de votar os vereadores Osvaldo Gomes Junqueira e Clovis Azambuja por
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desconhecerem qualquer propósito daquelas autoridades, no sentido de exonerar o
referido diretor Anízio Teixeira; - Ofício Circular nº 2/58 da Câmara Municipal de
Vereadores de Santana do Livramento, solicitando que secunde telegrama enviado
por aquele legislativo ao Sr. Eng. Ildo Meneghetti que recorrera ao Judiciário contra
atos do Governo da União, hipotecando solidariedade; - Circular nº 2/5/58 da Câmara
de Vereadores do município de Canela, solicitando que secunde apelos do Executivo
Sr. Presidente da República, Ministro da Fazenda e lideres gaúchos dos diferentes
partidos políticos com assento ma Câmara Federal, a-fim de que seja dado uma
solução rápida e feliz do pedido de importação de [maquinas] rodoviárias, feito pelo
Estado. Tanto esta circular como o oficio circular de Livramento por encerrar critérios
que interesse de perto ao município de Taquari, o Sr. Presidente submeter à
deliberação do plenário, tendo de imediato a bancada do P.T.B se pronunciando pelo
arquivamento puro e simples, dizendo que a orientação da casa, vinha sendo no
sentido de arquivar matéria que fugisse da alçada da Câmara. Intervindo na
discussão, o ver. Osvaldo Gomes Junqueira, afirma que esta matéria não poderia ter
sido arquivada porque dizia respeito aos interesses do município de Taquari, e que
nestas condições nenhuma outra iniciativa promovida de qualquer pessoa, Câmara ou
municípios deixou de ser submetido à deliberação da Câmara, para que fosse resol[fl.45v]

vido de acordo com a metade da maioria da Câmara. Nesta altura, o líder do Partido
Trabalhista declarou que votava contra por considerar matéria política
exclusivamente, no que foi contestado veementemente pelo líder do P.S.D Vereador
Nardi Farias Alvim, que pedindo a palavra assim se expressou: “a orientação da casa
tem sido no sentido de não se apoiar matéria que não fosse de interesses municipais,
o que não era o caso da em/discussão; que apoiava ardorosamente a proposição por
entender que a importação viria beneficiar o nosso município; e seu Exmo. Se. Dr. Ildo
Meneghetti Dp. Governador do Estado defendia os legítimos interesses do Rio
Grande do Sul . Que de forma alguma era demagogia o que o governo estava
fazendo, tanto assim que em 1954, os motores fornecidos à [Ilegível] Municipal de
Taquari, - foi feito em vésperas das eleições estaduais. E, em 1955, também o
governo trabalhista distribuiu máquinas antes das eleições de 3 de outubro daquele
ano. E como prefeito na época, sentiu perfeitamente que os melhores contemplados
eram as prefeituras, cujos titulares pertenciam ao partido de situação. Nas
explicações pessoais, digo, esclarecendo a plenário, o sr. Presidente disse que antes
de submeter à votação, queria externar o seu ponto de vista, qual seja, o de que
apesar de não se tratar de matéria política, nesta altura já tinha tomado contornos
políticos, mas que nem por isso deixava de interessar o município. A seguir submetido
a votação foram aprovados o oficio circular de Livramento, nº 2/58 e circular de
Canela. De 2/5/58, por (3) três votos contra (2) da
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bancada trabalhista. Constou ainda do expediente, requerimento assinado pelos
vereadores do P.T.B solicitando encaminhamento de perguntas ao Executivo
Municipal, relacionada com a execução da cobrança de dívida ativa. Com a palavra o
ver. Nardy Alvim esclareceu que a divida ativa estava sendo cobrada indistintamente,
de todos que a importância da dívida era superiora CR$ 1.000,00. A mesa aprovou o
encaminhamento do referido requerimento. Quanto aos projetos de lei foi prorrogado
o praso para a cobrança de impostos e taxas sem multa e abre crédito especial e
reduz dotação orçamentária, oriundos do executivo, o ver. Nardi Alvim requereu
urgencia para a votação dos referidos projetos, requerendo ainda fossem incluídos na
- Ordem do Dia – o que foi aprovado por unanimidade. Submetido a votação foram
aprovados sem discussão, também por unanimidade, os referidos projetos, bem
como, o requerimento de Boaventura Garcia Pereira Filho que requer baixa na lotação
de uma atafona, com parecer do ver. Sidônio Reis, que também é pela dispensa dos
impostos e respectiva baixa de lotação. Passando-se à hora das explicações
pessoais, o ver. Nardi Alvim, criticou o procedimento do P.T.B, relativamente ao cargo
de Agente do I.A.P.E.. Elogiou a ação do agente Sr. Nery S. Lopes que durante (9)
anos, com uma dedicação e zelo sem par serviu o povo taquariense. Procurando
definir responsabilidade o vereador do P.T.B. Dr. João C. B. Teixeira disse que o
diretório municipal não era responsável pela substi[fl.46v]
tuição do Sr. Nery Lopes, tanto assim que [Ilegível] a disposição o arquivo de suas
correspondências. Intervindo novamente o ver. Nardi Alvim, acrescentou “se o
Diretório do P.T.B local não tinha pedido esta dispensa seria então nobre e justo que
protestassem contra a injusta e descabida dispensa”. Disse ainda que o diretório do
P.S.D, desde sua fundação tem ajido sempre no sentido de proteger o funcionário e
não fazer perseguição política. Tanto que ao assumir a prefeitura municipal em não
dispensar ninguém, fosse seu correligionário ou não, o que muitas vezes o diretório
do P.S.D tem se interessado por adversários políticos por entender que a função
pública uma vez exercida com dignidade e honestidade, não importa a côr política de
seu ocupante, desde que sirva aos interesses legítimos do povo. Com a palavra o ver.
Osvaldo Junqueira disse que [vinha] de ser informado que o sr. Nery Lopes estava

afastado das funções de correspondente da I.A.P.C cargo êste que vinha exercendo
há longos anos, com raro equilíbrio e eficiência. Após manifestar-se contrário a toda e
qualquer opressão partida desta ou aquela facção política verberou a atitude do P.T.B
substituindo o Sr. Nery Lopes pelo Sr. Wilson Souza nas funções de correspondente
da I.A.P.C. na cidade. Elogiam a atitude elavada (com) que o Sr. Nery Lopes vem
mantendo nesta ocasião, pois que a cerca de três meses já se falava da substituição
que or(a se efetivassem que o atingido procurasse se rebelar contra quem quer que
fosse. Lembram ainda que quando [Ilegível] o demissionado era Secretário geral
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da Associação Comercial de Taquari; fora impelido a solicitar demissão de suas
funções para não se submeter às ordens de [aliciamentos] políticos. Disse ainda que
o sr. Nery Lopes, certa ocasião fôra eleito membro do Gabinete do P. Libertador na
cidade e que uma vez cientificado dirigiu-se ao diretório do PL. agradecendo a honra
de que fôra alvo, mas que não desejando militar na política pedia sua demissão do
corpo para o que tinha sido eleito. Isto prova, - afirmou o líder libertador, - que o
demitido, quando exerceu sua função de correspondente do I.A.P.E com dignidade e
com isenção de ânimo não se [Ilegível] na política, e que justamente o que o P.T.B
vinha de fazer não se justificava razão porque em nome da bancada, o Partido
Libertador pedia que constassem em até o mais veemente protesto dos libertadores
que levaram a efeito a demissão do Sr. Nery Lopes. Nada mais havendo a constar, o
sr. Presidente declara encerrada a sessão, convocando uma outra para se realizar dia
12 do corrente, extraordinariamente, para que esta ata vai assinada na forma
regimental.
Libório Fregapani
Clovis Azambuja
Osvaldo Gomes Junqueira
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