Ata nº 1758
Aos dois dias do mês de abril de 1957, as 20 horas, reuniu-se a Camara Municipal de
Taquari. A sessão foi presidida pelo ver. Dr. Liborio Fregapani e secretariada pelo ver.
Osvaldo Gomes Junqueira, estando presentes mais os seguintes senhores
vereadores: Nardy de Farias Alvim, Mario Ribeiro, Roberto Clarimundo Conceição, Dr.
João C. Bizarro Teixeira, Clovis Azambuja e Sidônio Cunha Reis. Aberta a sessão foi
lida e aprovada a ata anterior, com a seguinte emenda, onde se lê “Dados Oficiais”
leia-se “Dados Oficiosos”. Passou-se a seguir a leitura do expediente que constou do
seguinte – requerimento nº 15/57 dos vereadores Nardy de Farias Alvim e Sidonio
Cunha Reis, que equerem seja mandado fazer reparos no trecho da estrada do 1º
Distrito, desde Albertino Alves até Adroaldo Gravina.
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aprovado – Requerimento nº 16/57 do ver. Nardy Alvim que requer aprovação de um
voto de louvor ao ilustre conterraneo General Arthur da Costa e Silva, que foi
nomeado recentemente, comandante da 3º Região Militar, em nosso Estado –
aprovado- Requerimento nº 17/57, do ver. Nardy Alvim que requer seja oficiado ao
Governador do Estado e ao DAER solicitando urgentes reparos na estrada
Montenegro Taquari, aprovado – Requerimento nº 18/57 do ver. Nardy de Farias
Alvim, que requer providencias a fimd e que sejam feitos reparos na estrada que vai
do Rincão dos Martins ao povoado Julio de Castilhos, aprovado” - Requerimento nº
19/57 do ver. Nardy de Farias Alvim, que requer a Câmara se dirija[?] a Exatória
Estadual desta cidade, solicitando, se posivel fornecimentop dos seguintes dados;
Qual a arrecadação por distrito do imposto de vendas e consignações – aprovado –
Projeto de lei nº 323/57 do ver. Nardy Alvim, que “Muda denominação de uma avenida
desta cidade”- fazendo a justificação o ver. Nardy Alvim diz que tudo o que se fizer
para homenagear a memória de Otelo Rosa, se estava retribuindo tudo o que êle em
vida fez por nossa terra. O ver. Osvaldo Gomes Junqueira, diz que está de acordo se
façam manifestações de reconhecimento a Otelo Rosa, mas que, em se tratando de
mudar o nome de uma de uma das principais ruas da cidade, poderia ferir
susceptibilidades, e por isso antes de ser votado, sugeria um studo mais aprofundado,
cumprindo assim o que prescreve o Regimento Interno, para os casos de Projeto de
Lei. - Projeto de lei nº 324/57m, do ver.
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Nardy de Farias Alvim que “Isenta a sociedade Escolar José Anchieta, do imposto
predial, e dispensa do pagamento da divida que recai sôbre a propriedade da mesma”
- Requerimento nº 12/57, do ver. Mario Ribeiro que “Requer cópia da ata da Sessão
do dia 12 de março aprovado – Requerimento nº 13/57, do ver. Mario Ribeiro, que
requer informações sôbre qual a receita da Uzina Municipal nos meses de janeiro e
fevereiro, e qual a despesa desta uzina nestes meses, aprovado – Requerimento nº
14/57, do Ver. Mario Ribeiro, que “Requer cópia da ata da sessão do dia 11 do mês
de março. O ver. Nardy de Farias Alvim, requer fique consignado em ata, que não
compareceu a sessão do dia 26 de março por encontrar-se adoentado; o ver. Osvaldo
Gomes Junqueira requer também fique constando em ata não ter comparecido a
sessão por encontrar-se na Capital do Estado. Projeto de lei nº 322/57 do Sr. Prefeito
que “Prorroga o prazo para cobrança de impostos e taxas sem multa” O ver. Sidonio
Cunha Reis requer a urgencia da votação do projeto – aprovada a urgencia – O
projeto foi aprovado por unidade. O ver. Clovis Azambuja requer seja oficiado ao ser.
Noé de Freitas, congratulando-se com a passagem e instalação do cabo submarino
em São Jerônimo – O ver. Mario Ribeiro, requer,s eja requerido ao tesouro do Estado
uma relação de recolhimentos em Guia Azul da Indústria Bom Retirense de Produtos
Suínos Ltda, em 1953 e 1956. O ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira requer seja
aprovado uma indicação para que seja oficiado a quem de direito, a fim
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de serem ultimados os trabalhos da Caixa D'Agua nesta cidade – aprovado – O ver.
Sidonio Cunha Reis, equer seja estendida a rede de energia elétrica até o Grupo o
Grupo[sic] Escolar São José, no rincão São José, esclarecendo que diversos
moradores, se prontificaram a auxiliar no que for preciso para que seja feita tal
extenção. - aprovado – O ver. Mario Ribeiro requer eja aprovado um voto de louvor ao
ver. Nardy Alvim, por ser ele o iniciador da rede de água em nossa cidade quando da
sua gestão como prefeito. O que foi aprovada, o ver. Roberto Clarimundo Conceição,
dz apoiar o requerimento do ver. Mario Ribeiro, por achar justissimo tal voto. O ver.
Nardy de Farias Alvim agradece as manifestações de seus colegas, dizendo que tudo
o que fezm era seu dever, e se mais não fez foi por falta de recursos e não por falta
de vontade. O ver. Mario Ribeiro, requer seja oficiado ao Sr. Secretario da Agricultura
agradecendo o solucionamento do caso d'agua para o Grupo Escolar Otávio Augusto
de Faria, em Bom Retiro do Sul, o ver. Sidonio Cunha Reis, requer, seja oficiado a
quem de direito, afimd e ser construida uma patente, no Grupo Escolar da Beira do
Rio. - aprovado- O ver. Mario Ribeiro requer seja oficiado ao sr. Prefeito a fimd e que
êste autorize o pagamento dos auxílios concedidos pela Câmara, no ano de 1956, ao
Grupo Escolar Otávio Augusto de Faria e ao Hospital Santa Ana de Bom Retiro do
Sul. Aprovado. O
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ver. Mario Ribeiro, requer seja oficiado ao Departamento Estadual de correios e
telegrafos a fim de que seja criado uma agencia na vila de Bom Retiro do Sul.
Aprovado. O ver. Nardy Alvim apresenta seu parecer verbal sobre o requerimento nº
9/57 de Follmer Bauer de Paverama, que “Requer aumento de subvenção no
fornecimento de luz elétrica á vila de Paveramaa opinião do ver. Nardy Alvim é que
seja concedido o aumento, mediante, um contrato da firma com a Prefeitura –
aprovado o requerimento nos termos do parecer do ver. Nardy Alvim, - Passando a
Ordem do Dia foram discutidos os seguintes requerimentos: nº 32/56 de João Oracio
de Medeiros que Requer dispensa de imposto, ficou resolvido pedir do Prefeito, a
localização do terreno do requerente. Requerimento nº 25/56. de Maria Leocadia
Braga – que foi devolvido ao prefeito por ser de sua competência, Requerimento nº
30/56, de Juvenal Henrique da Costa – que requer despesa do pagamento de
impostos, - solicitar ao Prefeito qual o montante da divida – Requerimento de Alaude
Junqueira, que “Requer deslotamento de restaurante e dispensa da Divida Ativa –
solicitar ao Prefeito o seguinte – qual o montante da divida, se a requerente possui
bens e qual o local desses bens -. Requerimento nº 33/56 de João Correia dos
Santos, que requer dispensa de imposto – devolver ao Prefeito por ser de sua
competência – Requerimento nº 38/56, de Pedro Ferreira Martins, que “Requer
desconto bem como
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dispensa de multa – pedir ao Prefeito -extensão de terras e localização –
Requerimento nº 19/56 de Luiz Becker, que Requer isenção de impostos – indeferidoRequerimento nº 4/56 de Belcino D. Ramos Pacheco, que requer isençao de impostos
– solicitar ao prefeito o montante dos impostos – Requerimento nº 26/56, de Luiz
Trajano de Morais, que requer isenção de impostos pedir ao Prefeito o montante da
dívida localização do terreno e dida do requerente – Requerimento nº 24/56 da viuva
Guilhermina M. Conceição, que “Requer dispensa do imposto – solicitar ai sr. Prefeito
qual as fontes de renda desse requerente, se tem filhos menores em sua companhia e
qual sua idade – Rquerimento nº 27/56 de Florencia Gonçalves Romero – que
“Requer dispensa do imposto predial -x deferido. Requerimento nº 35/56, de Eusébia
Antônia Santos que “requer dispensa da divida ativa – requerir ao prefeito a localizaçõ
do terreno e o montante da dívida – Requerimento nº 52/56, do Sr. Frederico Brenner

que “Requer dispensa do imposto – ficou resolvido, que o requerente pode pagar sua
divida em 12 prestações mensais – Requerimento nº 54/56, de José Rodrigues dos
Santos que “Requer dispensa de impostos – deferido – Requerimento nº 2/57 de
Maria Patrocinia[?] de Oliveira que “Requer dispensa de imposto e cancelamento da
divida – solicitar ao Sr. Prefeito a localiza[fl.389]
ção da terra – Requerimento nº 8/57, de João Manoel Lopes, que requer dispensa de
impostos, indeferido – Requerimento nº 10/57 de Henrique Carvalho de Vargas, que
Requer dispensa de multa – solicitar ao sr. Prefeito o seguinte: Se os agregados
estão pagando impostos, e qual a origem da dívida do requerente – Requerimento nº
40/56 de Manoel Pereira Bitencourt que “Requer isenção de impostos -devolvido ao
Sr. Prefeito por ser de sua competencia. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente
encerrou a sessão da qual para constar foi lavrada esta que vai assinada na forma
regimental.
Liborio Fregapani
Clovis Azambuja
João Carlos Bizarro Teixeira
Roberto Clarimundo Conceição
Nardy de Farias Alvim
Mario Ribeiro
Adroaldo Mesquita da Costa
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