
Ata n° 1799
Aos sete dias do mês de abril de mil novecentos e cincoenta e nove, às vinte horas,
reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari. A sessão foi presidida pelo vereador Dr.
Liborio Fregapani e secretariada pelo Sr. Nardy de de Farias Alvim, presentes mais os
senhores vereadores Covis Azambuja e Sidonio da Cunha Reis. Inicialmente, o Sr.
Presidente anunciou a casa a presença do Vereador Sr. Doralino de Oliveira Reis,
que convicado ia assumir sua cadeira, designando os senhores vereadores Clovis
Azambuja  e  Sidonio  Cunha  da  Reis  para  conduzi-lo  à  Mesa.  Após  prestar
compromisso regimental, o novo vereador tomou assento na bancada do P.  S.P,
sendo muito cumprimentado. A seguir foi lida e aprovada a ata anterior. Passou-se a
seguir a leitura do expediente que constou do seguinte: Oficio n° 5/59 do Sr. Prefeito
Municipal  enviando esclarecimento de  autoria  do  Sr.  Glae  Omar  Cozimbra dos
Santos. Oficio do Padre Roberto Roncato. Diretor da Escola normal Rural Estrela da
Manhã,  convidando  esta  casa  para  se  fazer  representar  nos  atos  oficiais  de
inauguração daquele  estabelecimento de  ensino.  Oficio  n°  7/59  do  Sr.  Prefeito
Municipal, encaminhando requerimento em que é interessada a Viuva de Abrelino
Rodrigues da Silva. Oficio 6/59 do Sr. Prefeito Municipal encaminhando uma proposta
do Dr. Roberto de Azevedo e Souza a respeito da elaboração do Plano Diretor de
nossa cidade. Oficio n° 8/59 do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando projeto de lei
que trata da abertura de crédito especial destinado a pagamento de honorários ao Dr.
Saul Azambuja [Rolla], por serviços prestado com a reivindicação de Paverama no
movimento 
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emancipatório de  Bom Retiro  do  Sul,  havendo sido  distribuído para  parecer  ao
Vereador  Sidonio  Cunha Reis,  foi  pelo  mesmo,  pedido  regime  e  urgência,  que
aprovado foi pelo Sr. Presidente, posto em votação o projeto, o qual foi aprovado por
unanimidade. Oficio 65/59 da Câmara de Rio Grande encaminhando proposição no
sentido  de  que  seja  elevado  o  Teto  para  Cr$  10.000.00,  nas  inscrições  dos
contribuintes do Instituto de Previdência do Estado, a qual, posta em votação foi
regeitada. Oficio n° 9/59 do Sr. Prefeito Municipal encaminhando requerimento em
que são interessados os seguintes: Gonçalino Garcia da Rosa, catarino Rafael de
Azambuja, Tristão Garcia da Rosa, Pedro José Cardoso, Pedro Lino Genher, Daniel
Francisco Dutra e José Carlos Braum. Oficio Circular n° 2/59 da Camara Municipal de
Roca Sales encaminhando indicação do Vereador Alberto Schmidt no sentido de que
o Sr. Matias Crist, volte a prestar socorros, através de suas incontestáveis curas.
Oficio n° 10/59 do Senhor Prefeito Municipal enviando projeto de lei acompanhado e
exposição, solicitando prorrogação de prazo para pagamento eo imposto e taxas sem
multa, havendo sido aprovado por  unanimidade. Of.  Circular n°  2/59 da  Câmara
Municipal e Tapes, solicitando apoio desta Casa, no qsentido de que seja telegrafado
ao Excelentíssimo Presidente da República, ponderando a S. Exa; a impossibilidade
da lavoura orizicola riograndense aceitar o preço de Cr$ 350,00 por saco, tendo em
vista o alto custo da produção, posto em votação, foi aprovada a indicação pelo voto
de desempate. Oficio do orfanato N. Sra. da Pieda
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de,  enviando um talão  de  cautelas numeradas, para  que  esta  casa  preste  sua
colaboração na  aquisição das  mesmas. Of.  N°  11/59.  do  Sr.  Prefeito  Municipal
enviando requerimento a firma Renner & Martins. Of. N° 181/59 da Câmara Municipal
de Pôrto  Alegre,  comunicando eleição e  posse daquela Casa. Circ.  N°  1/59 da
Câmara de Caxias do Sul, participando a constituição da Mesa daquele Legislativo.
Of. N° 12/59 do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando projeto de lei, e exposição
de motivo tratando da abertura de crédito suplementar, apontando como recurso o
saldo disponível em caixa do exercício de 1958, o qual foi aprovado por unanimidade,



após a aprovação do pedido de urgência. Circular n° 158/59 da Câmara de Bom
Jesus encaminhando proposição aprovada por aquela casa, tratando de assuntos da
pecuária a respeito de financiamento pelo Banco do Brasil,  posto em votação foi
regeitada a indicação. Circular n°  1/59 do Dr.  Paulo Azambuja,  comunicando ter
assumdo as  funções de  Diretor  Geral  do  Departamento  de  Saúde  do  Estado.
Requerimento do vereador Osvaldo Gomes Junqueira, solicitando 90 dias de licença
em prorrogação para tratar de interesses particulares, havendo merecida aprovação
da  casa,  pelo  Sr.  Presidente  foi  determinado  que  fosse  convocado  suplente.
Passando a Ordem do Dia, foi discutido e aprovado o parecer do Vereador Clovis
Azambuja prolatado no projeto de lei  apresentado pelo Vereador Nardy de Farias
Alvim, que revoga o artigo 7° e seus parágrafos da lei n° 42 de 28/12/1948, posto em
votação o projeto foi o mesmo aprovado por unanimidade. Em explicações pessoais o
Vereador Nardy de Farias Alvim deixa 
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consigando o seu protesto contras as injustas transferencias de funcionários públicos
estaduais desta cidade, por motivos políticos e queria tecer considerações a respeito
da atuação do Diretório local do P. T.B., nestas transferências, mas que aguardava
outra ocasião, quando estivessem presentes os ilustres vereadores do P.T.B., o que
não ocorria nesta sessão. Mas desde logo, deixava consiguindo o seu mais veemente
protesto contra tais transferências, que não se justificam de forma alguma, visto que
em Govêrno algum, nem no anterior Govêrno Trabalhista, presidido pelo eminente
General Ernesto Dornelles, ocorreram tais fatos em nossa cidade, e que na proxima
Sessão trataria do assunto com mais detalhes. E aproveitava a ocasião, para deixar
também consignado ser  mais veemente protesto contra a  regeição  por  parte  da
Assembléia Legislativa do convênio entre o Estado e a Congregação do Imaculado
Coração de Maria desta cidade. Não somos contra de forma alguma a criação da
Escola Normal de 2° Ciclo na Escola Normal Regional “Pereira Coruja” desta Cidade.
Estranhamos sim a atitude da maioria governista na Assembléia, que veio ferir de
cheio a  liberdade de ensino, quando antes das eleições era  promessa do então
candidato amparar o ensino particular. O que é contristador, o que é de estarrecer, é
ter a Diretoria local do P.T.B tomado a radical atitudecontra este convenio, quando
deveria  sim,  pedir  a  criação  imediata  do  2°  ciclo  na  Escola Normal; Negado o
convenio, não criaod, ainda o 2° ciclo na Escola Normal, quem é prejudicado é a
coletividade Taquariense. Deplorável a atitude da maioria da Assembléia, 
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deplorável também a atuação do sr. Presidente do Diretório Municipal do P.T.B que
coloca acima dos interesses da coletividade taquariense, seu radical horror a tudo
quanto possa beneficiar a  Egreja  Católica.  O Vereador (sublinhado de vermelho)
Clóvis Azambuja, solicitou fosse constado da presente ata o repúdio da Bancada do
P. L. A perseguições políticas da ordem que se esta presenciando nesta cidade com
transferências de funcionários. O vereador Sidônio (sublinhado com vermelho) Cunha
Reis, manifestou também sua solidariedade aos vereadores que o precederam quanto
as transferencias de funcionários estaduais. O vereador Doralino de Oliveira Reis
(sublinhado em vermelho), agradece aos nobres colegas a  acolhida que teve  ao
ensejo de sua investidura como Vereador,  dizendo ainda de  seu desacôrdo com
respeito a trasnferencias de funcionários por perseguições políticos. Finalmente usou
da palavra o Sr. Presidente Dr. Liborio Fregapani que disse da satisfação da casa
pela posse do Sr.  Doralino de  Oliveira  Reis,  comunicando não estar  presente o
Vereador Dr. Adroaldo Mesquita da Costa por ter viajado ao Rio de Janeiro. Nada
mais havendo a constar digo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a sessão convocando
outra para o proximo dia 14 do corrente, as 20 horas, da qual para constar foi lavrada
esta ata que vai assinada na forma regimental.
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