
Ata nº 1731
Aos dezenove dias do mês de Julho  de 1956, as  20 horas,  reuniu-se a Camara
Municipal,  em sessão  extraordinária.  A  sessão  foi  presidida  pelo ver.  Dr.  Liborio
Fragapani e  secretariada pelo ver.  Osvaldo Gomes Junqueira.  Estando presentes
ainda mais os seguintes senhores vereadores: Mario Ribeiro, Nardy de Farias Alvim,
Dr.  Adroaldo Mesquita da Costa, Roberto C. Conceição e Dr. João Carlos Bizarro
Teixeira. Aberta a sessão, foi lida, discutida e aprovada a ata anterior. Passou-se a
leitura do expediente que constou do seguinte: Pass, digo, Falando sobre o projeto de
lei nº 274/56, do ver. Osvldo Gomes Junqueira, que “Institue feriado municipal a data
de 25 de julho” o ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, diz das razões porque vota
contra  o  projeto.  O  autor  do  projeto  propões  seja  aprovado  um  substitutivo,
decretando ponto facultativo, neste dia e seja anunciado atravez da imprensa. O ver.
Dr. Adroaldo M. Costa. Se manifesta a favor
[fl.305]
do substitutivo e requer seja oficiado em ata um voto de satisfação pela passagem do
dia 25 de julho. - aprovado. O ver. Dr. João C. Bizarro Teixeira, pede a palavra para
fazer em nome da Cãmara a seguinte pergunta ao ver. Mario Ribeiro O que há de
verdade, sôbre o projeto de emancipação de Bom Retiro do Sul? O que o ver. Mario
Ribeiro responde, que na verdade o povo de Bom Retiro do Sul, anceia por melhores
dias, e que principal motivo desta atitude do povo Bomretirense, no que diz respeito a
emancipação, reside no desejo de ver solucionado o problema que aflige qual seja da
falta de força e luz, pois Bom Retiro do Sul de há muito, que vem recebendo força e
luz d município  de Estrêla,  porque a  força  que até  então  vinham dispondo,  não
satisfaz as exigências da Vila de Bom Retiro do Sul. Pedindo a palavra o ver. Osvaldo
Gomes Junqueira interroga ainda o ver. Mario Ribeiro si acreditava que resolvido o
problema da força e luz, estaria desaparecida a ideia da emancipação de Bom Retiro
do Sul? O que reafira[?] o ver. Arguido de que era o seu ver esta a principal causa do
desejo de emancipação, e que uma vez resolvido não havia, porque permanecesse
esse desejo. Após haverem falado diversos oradores, para junto dp sr. Secretario de
Obras Publicas e o sr.  Dr.  Noé de Freitas,  cuscultarem[?]  da possibilidade de se
abastecer Bom Retiro do Sul com energia elétrica. O ver. Nardy Alvim, requer um voto
de aplausos ao Sr.
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Deputado Carlos Bertoia do P.S.D.  Pela apresentação na Assembléia Legislativa, de
um  projeto  de  lei  que  visa  melhorar  a  ditribuição  da  Taxa  de  Transporte  aos
municipios, o que ver. Nardy Alvim declara estar de acordo por ser também o seu
ponto de vista  igual  o que ora apresenta o ilustre  deputado. O ver. Dr.  Adroaldo
Mesquita da Costa declara que vota a favor do requerimento do ver. Nardy Alvim, por
ser municipalista. O ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira declara que a Bancada do
P.T.B vota contra, por achar que esse projeto foi criado por motivos políticos. Posto
em votação foi aprovado por 4 votos contra 2, o requerimento do ver. Nardy Alvim. O
ver. Nardy de Farias Alvim pede a palavra para fazer a leitura do seu parecer sôbre o
encerramento do exercicio financeiro de 1955. O ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa
congratula-se  com  o  ver.  Nardy  de  Farias  Alvim  da  brilhante  justificativa  que
apresentou. O ver. Osvaldo Gomes Junqueira, pede esclarecimentos sobre se já fora
dado parecer  sôbre  as contas  do exercício  de 1955,  pelo  ver.  Clovis  Azambuja,
encarregado de emiti-lo. Esclarecido pelo ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa o ver.
Osvaldo Gomes Junqueira disse que na oportunidade inteirar-se-ia do parecer e que
se reservará para o futuro a fim de dar seu voto. O ver. Mario Ribeiro, requer seja
oficiado ao DAER com sede em Lageado para que seja permitido os Clubes de Fot-
Baal do interior  dêste  municipio,  possam fazer  suas excursões em caminhoes de
carga, já que
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são  todos clubes pobres,  o  que foi  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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