
Ata n.º 1828
Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de mil novecentos e cinquenta e nove
(1959) ás vinte e duas (22) horas realizou-se mais uma sessão extraordinária em
conjunto, das Câmaras de Taquari e Bom Retiro do Sul. À reunião compareceram os
Srs. Vereadores, por Bom Retiro do Sul, Mario Ribeiro, na finalidade de Presidente,
Oswaldo Fauer, Augusto Fiegenvaum, João Beno Schuh, Herberth Brackmann e Josi
Luiz Gerhardt.  Por Taquari,  os Srs. Vereadores que subscreveram a ata anterior.
Presidiu a Sessão o Dr. Libório Fregapani e secretariou-a o Ver.  Oswaldo Gomes
Junqueira.
Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente declarou que seria 
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feito a leitura da ata anterior, a qual uma vez aprovada deveria receber a assinatura
dos Sns. Vereadores de Taquari, o que foi feito. Pelos Ser. Vereadores da Câmara
Municipal de Bom Retiro  do Sul,  por  unanimidade manifestaram-se favoravel  ao
parecer  emitido,  pela  comissão da  Câmara  dêste  município já  transcrito  na  ata
anterior. Pelo Vereador Herberth Brackmann foi dito que dita solução apresenta-se
harmaniosamente, uma vez que a Prefeitura Municipal de Taquari, fez já doacão de
um terreno na cidade de Bom Retiro do Sul, para construção de uma Igreja. Pedindo a
palavra, pelo Vereador Beno Schuh foi  dito  [Ilegível] a  pesar de responsabilidade
existente em assento  desse naturesa  e,  apesar de  informado que  de  direito  os
imóveis situados em B. R. do Sul pertencessem ao Novo Municipio, entendia também
que nos  têrmos do  parecer  já  referido  nenhum dos  município poderia  se  sentir
prejudicado.
Pedindo a palavra o Ver. [Ilegível] João Carlos Bizarro Teixeira foi dito que o parecer
dado pelo comino de que foi [Ilegível], foi, partindo do principío de concientemente,
entender ter o municipio de Taquari, direito naqueles imóveis. Finalmente pelo Sr.
Presidente da Camara de Bom Retiro do Sul foi dito que desejava e esse pensaento
da [Ilegível] Câmara, nos moldes que já havia anteriormente entendido a Câmara
Municipal  de  Taquari,  que  a  solução  a  que  em  conjunto  chegaram ambas  as
Câmaras, deveis 
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servir como subsidir e coolaboração à definitiva Solução a ser dada pelos Poderes
Executivo de ambos os municípios.
Pedindo a palavra foi dito pelo Vereador Mario Ribeiro que se congratular pela forma
harmônica e cordial, com que foram [Ilegível] e a solução do assunto. Pelo Ver. Nardi
Alvim foi  dito  que confirmara o  anteriormente dito  pelo orador que o  antecedeu
desejando  [Ilegível]  para  a  felicidade
de todo o Rio Grande do Sul que continuasse Bom Retiro do Sul em seu ritmo de
progresso. Pelo ver. S. Jº Carlos Bizarro Teixeira foi dito que aditando o ponto de
vista  dos Vereadores [Ilegível]  o  precederam em esperar a  mesma harmonia de
[Ilegível] por entre os dois municipios, não passando os novos limites territoriais de
simples artificialismo. Pelo  Ver.  Oswaldo, [Ilegível] [Ilegível] tambem adotando os
pontos  de  vista  dos  que  o  precederam  na  tribuna,  relembrando  o  processo
emancipatório,  esclareceu que  os  detentores  de  parcelas  do  Poder  Público  de
Taquari, ao enfrentarem tal  problema agiram por seu dever legal, mas jamais em
qualquer  ocasião  ferindo  os  principios  de  amizade  que  sempre  nortearam  os
Taquarienses e  Bonretirenses. Pelo Ver. Herberth Brackmann foi dito que como é
natural ambos os municipios terão problema a enfrentar e que Taquari, município
mãe, poderá contar em todo as ocasiao com o integral apoio de todos os 
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Bonretirenses. Pelo Sr. Presidente foi dito que se congratulase pela forma cordial e
harmônica com que decorreram as reuniões em conjunto de ambas as câmaras e



como ninguem mais quisesse fazer uso da palavra declarou encerrada a presente
reunião, convocando uma outra da Câmara de Taquari, para amanhã as 20 horas, da
qual  para constar foi  lavrada a  presente ata  que vai  assinada  por  todos os  Sr.
Vereadores presentes.
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