Ata nº 1814
Aos onze dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e cincoenta e nove, as
vinte horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari, em sessão extraordinária. A
sessão foi presidida pelo vereador Dr. Liborio Fregapani, e secretariada pelo vereador
Osvaldo Gomes Junqueira, estando presente mais senhores vereadores, Nardy de
Farias Alvim, Dr. João Carlos Bizarro Texeira, Doralino de Oliveira Reis e Roberto
Clarimundo da Conceição. Aberta a Sessão foi lida e aprovada a ata anterior. Passouse a seguir a leitura do expediente, que constou do seguinte: Oficio nº 33/59 do
senhor prefeito Municipal, encaminhando requerimento em que é interessado o
senhor Pedro Ivo Fontoura Castanho. Oficio circular nº 116/59 da Cãmara Municipal
de taquara, a respeito do alto custo de vida. Oficio nº 35/59 do senhor prefeito
municipal encaminhando copia da ultima lei sancionada que tomou o nº 462 e
requerimento em que é interessando a viúva de Arno Lindemeyer. Oficio s/n do
Deputado Vitor Issler, a respeito da liberação da verba destinada a construção da
Estrada do Trigo. Oficio nº 36/59 do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando
projetos de leis acompanhados das exposições justificativas sob nºs 13 e 14/59.
Telegrama do Sr. Andrade Lima Filho a respeito da constituição na Câmara dos
Deputados de uma comissão parlamentar de inquerito com a finalidade de apurar
irregularidades na aplicação de subvenções a entidades assistenciais e educacionais,
do qual é presidente. Oficio circular nº 9/59 da Câmara Municipal de Bom Retiro do
Sul, a respeito da verba a ser dotada no orçamento do Estado para asfaltamento da
estrada que liga a ponte. “Eng. Luderitz” até a cidade de Montenegro. Of. Dg.
1.286/59 do Diretor Geral do DAER em atenção ao solicitado por esta csa a respeito
de horários a serem mantidos pelas Emprêsas “Expresso Azul” e “Irmãos Mayer da
Silva”. Fonograma do Tec. Rural Ar[fl.81v]
mindo B. Guimarães, comr referência ao fornecimento demente de feijão preto. Oficio
nº 37/59 do senhor Prefeito Municipal, encaminhando requerimento em que é
interessando o contribuinte Pedro Carlos Costa. Of. circular nº 350/59 da Prefeitura
Municipal de Montenegro, convidando o senhor presidente desta Csa, a participar da
Mesa Redonda Estadual congregando os Prefeitos e Câmaras Municipais de
cincoenta municípios do Estado. Oficio nº 38/59 do senhor Preeito Municipal
encaminhando os requerimentos dos snhores Trajano F. dos Reis e João Nunes da
Silva. Of. s/nº do Senhor Lothar Johnke, comunicando ter assumido a direção da D. P.
local. Oficio circular nº 820/59 do Presidente da Câmara Municipal de Pôrto Alegre
enviando indicação, no sentido e que seja aprovado com brevidade o projeto nº
325/13.59, de autoria do deputado Temperani Pereira. Oficio nº 39/59 do Senhor
Prefeito Municipal encaminhando cópia da última lei sancionada que tomou o nº 463.
Oficio nº 40/59 do Senhor Prefeito Municipal encaminhando o projeto de lei nº 392/59,
que havia sido encaminhado ao poder Executivo para proceder a solicitação contida
no parecer do Vereador Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, relator do referido projeto.
Oficioc circular nº 6/59 da Câmara Municipal de Caxias do Sul enviando indicação no
sentido de ser revisado o Decreto lei nº 3.200, de 19 de abril de 1941, que disps sobre
a organização e proteção da família. Oficio nº41/59 do Senhor Prefeito Municipal
encaminhando projeto de lei acompanhados das exposições números 15 e 16/59.
Oficio nº 42/59 do Senhor Prefeito Municipal encaminhando a esta casa a proposta
Orçamentária para o exercício de 1960. Oficio circular nº 137/59 da Câmara de São
Gabriel, enviando indicação no sentido de que sejam isentas de impostos municipais
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as áreas de campos que fossem cultivadas com pastagens artificiais para engorde de
gado de corte. Oficio nº 44/59 do Senhor Prefito Municipal encaminhandoos
balancetes demonstrativos da receita e despesa dos meses de janeiro a junho do

corrente ano. Oficio nº 45/59 do Senhor Prefeito, encaminhando projeto de lei e
exposição justificada sob nº 17/59, que trata da aquisição pela municipalidade, de um
terreno de propriedade do sr. Lula Faleiro, que se destinará a construção do presídio
local. Pelo vereador senhor Roberto C. Conceição foi pedido urgência para a votação
a qual foi aprovada por unanimidade. O senhor Presidente, Dr. Libório Fragapani, na
votação do projeto em regime de urgência absteve-se de votar, por ser Lula Faleiro,
seu constituinte; e como não houvesse numero legal para a votação foi a mesma
adiada para a proxima reuniao, em face de muito antes ter-se afastado o Vereador Dr.
João Carlos Bizarro Teixeira, por ter sido chamado com urgencia por um cliente.
Oficio nº 43/59 do Senhor Prefeito Municipal encaminhando requerimentos em que
são interessados [Ilegível] João Ricardo Massena e Antonio Vilanova da Silva. Pelo
vereador senhor Nardy de Farias Alvim, foi requerido a Casa um voto de pesar pelo
falecimento da ilustre senhora Cecy Leite Costa, esposa de nosso ilustre conterrâneo
e colega Vereador Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, o qual submetido a votação foi
aprovado por unanimidade, bem como fosse oficiado a família enlutada. Passando a
ordem do dia, foram discutido e aprovados os pareceres emitidos pelo vereador Nardy
de Farias Alvim nos processos em que são interessados os senhores Manoel José de
Souza, José Frutuoso de Oliveira e Gertrudes de Souza Marinho. Foi discutido e
aprovado o parecer do vereador Doralino de Oliveira Reis, no requerimen[fl.82v]
to em que é interessado o Senhor Raul Picaz. Foi regeitado por unanimidade o
projeto de lei nº 378/59, que autoriza o Executivo a realização de um empréstimo
interno de Cr$ 2.000.000,00. Foi discutido e aprovado por unanimidade o Código de
Posturas do município de Taquari, registrado sob resolução nº 637, desta data. Em
explicações pessoais fez uso da palavra o vereador Senhor Nardy de Farias Alvim,
para que ficsse transcrito nos anais desta Casa o seguinte: “A magnifica obra que se
inaugurou no dia 5 de setembro so “Amparo São José” vale por uma reafirmação da fé
católica de inigualável expressão espiritual da “Congregação do Imaculado Coração
de Maria”. É mais um ângulo saliente nos domínios do ensino da infância
Taquariense, com o duplo aspecto da educação e assistência. Nesse rosário de luz a
que se junta mais essa preciosa conta no alentado campo da instrução taquariense,
nossa terra esplende para a conquistas definitivas. Êsse bloco granítico multiplicado
em cada recanto da nossa terra, teve uma artífice incomparável que enserra na pedra
rude de suas contruções uma obra imperecível. Em verdade, o nosso eminente
conterraneo Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, que tudo fez, que tudo deu, que tudo
criou, se dignificando para dignificar sua terra natal, numa esaltação de trabalho, de
patriotismo e de fé, agiu silencisamente modestamente, com extraordinária força e
seu prestigio junto ao mais alto poderes da nação para conseguir as verbas
necessárias do erário da República para a concretização desse tão excepcional
objetivo. Aí estão realmente o “Hospital São José”, o “Ginásio Nossa Senhora da
Conceição”. O “Aprendizado Presidente Dutra”. Obra monumental de um sentido
educacional e social da mais elevada trâns[fl.83]
sedência. E em caminho, como novo marco de luz, o abrigo dos velhos, - obra da
suave ternura humana, que remata uma série de admirável de realizações
assistenciais que vai singularizar a nossa terra e dignificar o Rio Grande. Sua
eloquência fala por si só e dá a medida do poder de ação de um homem que pela fé,
pelo patriotismo, pela grandeza da alma foi capaz de realizar sozinho, pelo seu amor
a terra natal, a sua gente, essa coletividade, que jamais podera bem avaliar, em seu
justo preço o que representa, o que fez seu preclaro filho. Relatado em síntese o que
significa não só em area tais cometimentos de considerável extensão, mas,
especificamente em relação ao magnífico “Amparo São José” apresenta essa

Colenda Câmara , para discussão e votação entre os meus nobres pares em voto de
excelso louvor ao preclaro e benemérito filho da amada terra taquariense – Doutor
Adroaldo Mesquita da Costa, e que deverá ser consignado nos augustos anais desta
Câmara, para perpetuar a lembrança de tão insigne bemfeitor. Que se lance também
idêntico voto a “Ordem do Imaculado Coração de Maria, pelos benemeritos serviçoes
que vem prestando a terra taquariense há mais de 15 anos, com dedicação, zelo
apostólico e verdadeiro espírito de caridade cristã, que a tornam credora de respeito e
veneração da coletividade taquariense Que se lance se lance ainda um voto de lovor
as ilustres casais Dr. Nestor Azambuja Guimaraes e Ministro Joao Antunes da Cunha,
pelo muito que fizeram em prol, do Amparo São José e que nunca mediram esforços
em auxiliar todas as obras de assistência social em nossa terra. Requeiro ainda que
aprovados, oficie-se aos homanageados. Sala das Sessões da Câmara
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de vereadores de Taquari, 11 de novembro de 1959 (ass) “Nardy de Farias Alvim”. O
vereador Osvaldo Gomes Junqueira, usou da palavra para louvar a justiça eleitoral
local, pela maneira com que se preparou e dirigiu os trabalhos por ocasião do pleito
realizado dia 8 do corrente, requerendo ficasse constado dos anais desta Casa um
voto de louvor aos membros da mesma, bem como fosse oficiado ao Exmo. Sr. Dr.
Juiz de Direito. As 23.30 horas, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, ficando
convocada outra para o dia 12 as 14 horas, do que para constar foi lavrada esta ata
que vai assinada na forma regimental. Em tempo: Foi constituída pela Casa uma
comissão especial composta dos senhores vereadores Osvaldo Gomes Junqueira,
Nardy de Farias Alvim e Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, para emitirem parecer na
Proposta Orçamentária para o exercíco de 1960, o referido projeto tomou o número
397/59. Pelo vereador sr. Osvaldo Gomes Junqueira, foi apresentado projeto de lei
que tomou o nº 399/59 o qual foi distribuido ao vereador Sr. Nardy de Farias Alvim
para emitir parecer; Ficou também constituída a Comissão composta dos senhores
vereadores Roberto C. Conceição Osvaldo Gomes Junqueira e Doralino Oliveira Reis,
para examinarem o terreno e emitir parecer sobre o projeto de lei nº 398/59
Liborio Fregapani
Doralino Oliveira Reis
Osvaldo Gomes Junqueira
Roberto Clarimundo Conceição
Nardy de Farias Alvim
João Carlos Bizarro Teixeira
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