
Ata nº 1.774
Aos vinte e sete dias do mes de novembro de 1957, as 20 horas, reuniu-se a Câmara
Municipal  de  Taquari.  A  Sessão foi  presidida pelo  ver.  Dr.  Libório  Fregapani e
Secreatariada 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 Clarimundo Conceição, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira
e  Sidônio  Cunha Reis.  Aberta  a  sessão foi  lida e  aprovada a  ata  anterior.  Não
havendo a matéria em expediente, passou-se a seguir a Ordem do Dia, - ocasião em
que foram discutidos os seguintes projetos de lei: - Projeto de lei nº 351/57, que “Cria
3 cargos de chofer padrão IX, um operador de Trator, um operador da Motoniveladora,
ambos padrão XX e consigna dotação na lei orçamentária para 1958, com parecer do
ver. Osvaldo Gomes Junqueira, favorável a aprovação. O ver. Nardy de Farias Alvim,
tecendo considerações em torno desse projeto, diz ser favorável a cria-
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ção  de  2  cargos  de  chofer,  somente  suprimindo um portanto,  da  proposta  do
Executivo. O ver. Roberto Conceição também se manifesta pela criação de 2 cargos
de chofer. Após os esclarecimentos necessários, entrou em votação a emenda do ver.
Nardy Alvim, tendo sido aprovado por maioria isto é 5 a favor e 2 contra, suprimindo-
se na despesa a importância de Cr$ 38.400,00, constante do orçamento para 1958.
Projeto de lei  nº 350/57 do sr.  Prefeito  que “Concede  gratificação ao funcionário
Gabriel Antônio Gomes e consigna dotação na lei  de orçamento para 1958, com
parecer favorável do ver. Roberto Clarimundo Conceição. O ver. Nardy Alvim, pede a
palavra e diz que vota a favor dessa ratificação por ser êste funcionário merecedor em
virtude de ter o mesmo de pagar sua alimentação quando em serviço no interior do
município. O ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, diz votar contra a gratificação por
não  estar  o  município em  condições para  conceder  gratificações,  mas  que  em
conseqüência do que ficara esclarecido, achava que se deveria substituir o termo
gratificação para ajuda de custo, o que foi  aprovado. Projeto de lei  nº 349/57 do
Prefeito que Mapora a gratificação do chofer padrão IX a serviço do automóvel do
Gabinete do Prefeito e consigna dotação orçamentária, digo, consigna dotação na lei
de orçamento para 1958, com parecer favorável do 
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ver. Dr. João Teixeira. Submetido a votação foi aprovado com o voto contra do ver.
Mario Ribeiro. Projeto de lei nº 348/57, que Cria 5 cargos de professor padrão I e
consigna dotação orçamentária, com parecer  do  ver.  Mario  Ribeiro,  favorável  a
aprovação. Submetido  a  discussão  logo  após foi  votado,  verificando-se ter  sido
aprovado  por  unanimidade.  A  seguir,  entraram  em  discussão  as  emendas
apresentadas ao projeto de lei  orçamentária. Procedida a leitura  da emenda que
elimina a verba destinada a aquisição de um jeep. e respectiva  manutenção, bem
como a redução da verba destinada a atender as despesas com chofers, em  virtude
do corte apresentado ao projeto de lei nº 357/57, e submetido a discussão, o ver. D.
Adroaldo M. da Costa se manifesta favorável pela eliminação e redução acima, mas
não aprova a suplementação da verba destinada ao fomento agrícola. O ver. Nardy
Alvim, diz que suplementaram a verba em apreço com a melhor das intenções que se
retiraria a emenda, caso fosse apresentado um melhor emprego da referida verba.
Submetida a votação foi  aprovado a redução destas verbas por maioria absoluta.
Emenda do ver. Mario Ribeiro, destinado a importância de Cr$ 25.000,00 para auxílio
do Ginásio Evangélico de Bom Retiro do Sul, apontando como recursos dotações
orça-
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mentárias. Entrando em discussão, o ve. Osvaldo Gomes Junqueira diz que uma vez
que a sociedade ainda não possui existência jurídica por não ter registrado os seus



estatutos, é impossível que se conceda auxílio, apezar de julgar muito dignas as
finalidades a que se destinaria o referido auxílio. O ver. Roberto C. da Conceição
sugere ao ver. Mario Ribeiro aretirada da emenda para ser apresentada em época
oportuna, depois que a  Sociedade estiver  juridicamente legalizada. O ver.  Mario
Ribeiro acerta a sugestão e a seguir retira a emenda. O ver. Nardy Alvim sugere
finalmente que o ver. Mario  solicite às autoridades competentes a criação de um
Ginásio Estadual naquela localidade. Emenda dos vereadores Dr. João C. Teixeira e
Roberto C. Conceição destinando verba para o início do asfaltamento das ruas da
cidade. – Quando de sua votação o ver. Dr. Adroaldo M. da Costa, fundamentando
seu voto  diz  ser  contra,  porque existiam duas leis  apropriadas por  esta  casa  e
sancionadas pelo Executivo que determinam a construção de calçadas e muros na
cidade,  com  vantagens  para  a  própria  Prefeitura  e  que  até  agora  não  foram
executadas por falta  de recursos financeiros,  não se justificando portanto verbas
específicas para o asfaltamento das ruas da cidade. Submetida a votação, a emen-
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da foi aprovada com o voto contra do Dr. Adroaldo M. da Costa. Ementa do ver. Nardy
Alvim consignando verba para ampliação e  reparos no cemitério municipal,  foi  a
seguir pôsto em discussão e logo após em votação, verificando-se ter sido aprovado
por unanimidade. Após a votação das emendas, o ver. Dr. Adroaldo M. da Costa, traz
ao conhecimento da casa, por escrito, o seu voto em relação a desapropriação de
Terras pertencentes à Navegação Arnt Ltda. Para doá-las ao Ministério da Agricultura.
Neste voto, o ver. Dr.  Adroaldo M. da Costa diz das razões que o levaram a se
manifestar  contra  a  referida  desapropriação,  sustentando  não  se  encontrar  a
Prefeitura de Taquari, em condições de doar terras em favor de quem quer que fosse,
face as  suas difíceis condições financeiras, acrescidas das responsabilidades  de
atender pagamentos – avultados por fôrça de contratos de empréstimos contraídos
com o Banco do Rio Grande do Sul, há vários anos e que se vencerão em 31 de
dezembro de  1.958. A  respeito  desta  desapropriação, o  ver.  Osvaldo  Junqueira
também esclarece a  sua  posição,  -  quando da  votação  da  lei  que  autorizou o
município a  desapropriar  aquelas terras da Navegação Arnt  Ltda. A seguir, o  sr.
Presidente Dr. Libório Fregapani, diz que ia submeter a votação o Orçamento para
1.958, com as alterações constantes 
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das emendas apresentadas e votadas nessa seção. O Ver. Dr. Adroaldo M. da Costa,
requer que seja submetido a votação um destaque a verba constante do orçamento,
que se refere a representação do Diretor Geral. Após os esclarecimentos necessários,
e posto em votação, e regeitado o requerimento de destaque, absteve de votar o ver.
Nardy Alvim, por motivos particulares o ver. Mario Ribeiro também se absteve de
votar. O ver. Osvaldo Junqueira justifica o seu voto contra o requerimento do ver.
Adroaldo M. Costa, por entender que já tendo a Casa aprovado a representação do
Diretor Geral, no corrente exercício, justificaria ao seu entender que figurasse no
orçamento vindouro aquela representação. Finalmente, o Dr. Adroaldo M. da Costa,
requer fique constado no orçamento para 1.958, verba para o atendimento de dívidas
que se vencerão em 31 de dezembro de 1.958, contraída com o Banco do Rio Grande
do Sul, num total de Cr$ 2.723.202,80, o que foi aprovado. Em vista disso, o ver.
Osvaldo G. Junqueira sugere que se estude recursos para a cobertura desta despesa.
Após várias discussões ficou assentado que se buscaria recurso na própria dívida
ativa do municípios, evitando-se assim que se apresentasse um orçamento deficitário
ou pelo menos tão desiquilibrado, ficando o ver. Osvaldo Gomes Junquei-
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ra de apresentar aquele recurso, o que foi feito, e aprovado por unanimidade. Nas
explicações pessoais, falou o ver. Osvaldo Junqueira lendo um artigo publicado no



Jornal do Comércio e escrita por A.J. Renner, sôbre inflação orçamento e a maneira
de se evitar emissões. Disse que esposava o pensamento daquele industrialista e
requer finalmente que se aprovado, fosse cientificado aquele comentarista de que a
Casa estava perfeitamente de acordo com o conceito emitido naquele artigo. O ver.
Dr. João Teixeira, fala sôbre a criação de um curso de alfabetização para adultos
nesta cidade, foi aprovado se oficiasse ao sr. Secretário de Educação para tomar as
providências necessárias para tal criação – O ver. Nardy Alvim requer um voto de
louvor ao Azilo Pela e Betânia pela passagem de 65 aniversário de fundação dessa
entidade. Aprovado. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Sessão da qual para
constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma regimental.
Libório Fregapani
Nardy de Farias Alvim
Clovis Azambuja
Sidonio Cunha Reis
Roberto C. Conceição
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