
Ata nº 1.767
Ao primeiro  dia  do  mês de  outubro  de  1957  as  20  horas,  reuniu-se a  Câmara
Municipal  de  Taquari.  A  sessão  foi  presidida  pelo  ver.  Dr.  Liborio  Fregapani  e
Secretariada pelo ver. Osvaldo Gomes Junqueira, estando presentes ainda mais os
seguintes senhores vereadores: Nardy Alvim, Mario Ribeiro e Sidonio Cunha Reis.
Aberta a Sessão foi lida e aprovada a ata anterior com a seguinte emenda, sôbre os
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atrazos de correspondência verificados na Câmara, quando o ver. Osvaldo Junqueira
dis se considera culpado por ser o 1º Secretário, o ver. Nardy Alvim, disse também ser
êle culpado pois é o 2º secretário, mas que entendia não haver culpa da Secretaria.
Passou-se a seguir a leitura do expediente que constou do seguinte: Requerimento do
ver. Sidônio Cunha Reis, que requer seja mandado consertar a estrada que vai para a
Beira do Rio,  no lugar denominado “Barreiro”  –  aprovado; Requerimento do ver.
Osvaldo Gomes Junqueira que requer apoio da Câmara, a fim de ser oficiado as
autoridades  competentes,  para  que  seja  construído  o  porto  de  embarque  e
desembarque desta  cidade  aprovado –  O  ver.  Nardy Alvim,  dis  em  relação  do
requerimento do ver. Osvaldo que em 1954, já  havia falado ao sr.  Dr.  Domingos
Espolidoro, que prometeu tomar providências nesse sentido, mandando fazer a planta
ou maquete do cais e prometeu iniciar as obras até fins de 1955, mas como não foi
possível  até  agora  essa  construção, se  congratula com o  requerimento do  ver.
Osvaldo Gomes Junqueira. Requerimento do ver. Osvaldo Gomes Junqueira, sôbre a
criação de uma comissão para junto com o proprietário da Barca que faz a travessia
do  rio  Taquari-  General  Câmara,  -  para  procurar  uma  maneira  de  sanar  as
dificuldades e irregularidades que deram e continuam dando origem a queixas que se
vem verificando – O ver. Nardy Alvim, faz uma in-
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dicação verbal no sentido de que seja oficiado ao DAER, no sentido de que depois de
construída a ponte da [veversa], a barca que faz aquela travessia, seja transferida
para esta cidade – aprovado. Ficou constituída dos senhores vereadores Nardy  de
Farias Alvim, Clovis Azambuja e Dr. João Carlos Bizarro Teixeira a comissão para
atender o que foi a apreciação sôbre estes assunto. Requerimento do ver. Osvaldo G.
Junqueira, para que a Câmara se manifeste a fim de que seja construída uma estrada
que vai do Passo de Taquari até a cidade de Rio Pardo, e que a Câmara oficie a
Câmara de Rio Pardo para que apóie tal  iniciativa – aprovado. Requerimento da Sra.
Loracy Torele Piseato, que requer dispensa no imposto predial, ficou resolvido se
devolver ao sr.  Prefeito, por ser de sua competência. Oficio do sr.  Secretário da
Prefeitura enviando requerimento nº 5/56 do sr. Osvaldo Francisco da Silveira, com as
informações solicitadas pelo ver. Nardy, foi dado ao ver. relatos para dar parecer –
Oficio da Câmara de Panambi, sôbre o projeto de lei que altera os estatutos do IAPC
–  no  sentido  de  que esta instituição de previdencias possa também amparar às
famílias – regeitado- arquivado Ofício da Câmara de Santo Ângelo sôbre o Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos empregados em Transportes e cargas – regeitado-
arquivado –  Oficio da Câmara de  Crissiumal sôbre manifestações de repulsa ao
deputado Lameison Porto, por manifestar-se con-
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trário a implantação do intregalismo no país – arquivado- regeitado – O ver. Nardy
Alvim dis estar de acordo com o contido no ofício, mas vota pelo arquivamento – oficio
da Câmara de Rio Grande, sôbre um voto de repúdio a Carlos Lacerda, arquivado –
oficio da Câmara de Rio Grande sôbre o convenio considerado ruinoso firmado com
os  Estados  Unidos,  para  a  importação  de  excedentes  de  trigo  daquele  país.
Regeitado-arquivado. Projeto de lei nº 346/57, de autoria do ver. Nardy Alvim que “Dá
denominação a uma rua desta cidade – passando a Ordem do Dia, foram discutidos



pareceres do ver. Osvaldo Gomes Junqueira, sôbre a [minuta] de contrato com a firma
Follmer Bauer. O ver. Nardy Alvim, requer vistas da minuta aprovado o pedido de vista
do ver. Nardy. Requerimento de Carolina da Silva que requer baixa de lotação – com
parecer  favorável  do  ver.  Sidonio  Cunha  Reis  –  aprovado  o  requerimento  –
Requerimento de Henrique Carvalho de Vargas, que requer dispensa de divida –
aprovado em face das informações fornecidas pelo  Executivo –  Em explicações
pessoais, fala o ver. Nardy Alvim, solicitando um voto de louvor ao Correio do Povo
pela passagem de mais  um aniversário daquele órgão aprovado –  O ver.  Mario
Ribeiro  fala  sôbre a  primeira  circulação  do  jornal  a  “Hora”  dedicada  quase  sua
totalidade ao interior do estado e sugere a Câmara também se manifeste enviando à
direção deste jornal, um voto de congratulações e a promessa de seu 
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apoio a tão grande iniciativa. – aprovado – O ver. Osvaldo Gomes Junqueira requer
também  um  voto  de  louvor  ao  Sr.  Arquimedes  Fortini  pela  passagem  do
quinquasessimo aniversário de seus bons serviços prestados ao Correio do Povo –
aprovado – O ver. Nardy Alvim, requer seja oficiado ao sr. Prefeito no sentido de que
o automóvel da prefeitura, fique a disposição da Câmara nos dias de sessão, para
transportar os vereadores que moram distantes – aprovado – O ver. Osvaldo Gomes
Junqueira, requer  seja  oficiado  ao  Sr.  Prefeito  a  fim  de  que  seja  autorizado o
pagamento dos vereadores Mario Ribeiro e Sidônio Reis – aprovado. O Sr. Presidente
convoca uma sessão extraordinária para o dia 11 corrente, nada mais havendo a
tratar o sr. Presidente encerrou a sessão da qual para constar foi lavrada esta ata que
foi assinada na forma regimental.
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