
Ata nº 1.772
Aos dezoito 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
secretariada pelo ver.  Osvaldo Gomes Junqueira. estando presente ainda mais os
seguintes senhores vereadores: Nardy Alvim,  Mario 
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Ribeiro, Roberto Conceição,  Dr. João Teixeira, Clovis  Azambuja e Sidonio Reis.
Aberta a Sessão foi lida e aprovada a ata anterior com as seguintes emendas: O ver.
Dr.  João  Carlos  Bizarro  Teixeira,  requer  fique  constado em ata  que  o  ver.  Dr.
Adroaldo Mesquita da Costa, disse que faria por escrito a justificação e publicaria para
evitar comentários políticos. O ver. Mario Ribeiro requer fique constado que o ver. Dr.
Adroaldo M. Costa falando sôbre as qualificações no município de Taquari, fez elogios
a Bom Retiro por ser o distrito que maior número de eleitores se qualificou. Passou-se
a seguir a leitura do expediente que constou do seguinte: cartão do Asilo Pela e
Betania convidando  para as festividades pela passagem 61º aniversário de sua
fundação. - Arquive-se Oficio do sindicato dos motoristas e Condutores em transporte
fluviais  de  Porto  Alegre,  no  sentido  de  que  a  Câmara  se  manifeste  sôbre  a
possibilidade de uma reunião nesta cidade do sr. Deputado Federal Fernando Ferrari,
Deputada Livia  Beck.  E  o  Sr.  Major Euclides  Triches DD.  Secretário das  Obras
Públicas,  para  resolverem  sôbre  as  possibilidades  de  organizar  a  navegação,
barragens  e  aproveitamento  total  dos  rios  Taquari  e  Jacuí.  Requerimento  dos
vereadores Nardy Alvim, Roberto Conceição e Dr. João Carlos Bizarro Teixeira sôbre
o prolongamento da  rua dos Coqueiros até a avenida Júlio de Castilhos – Telegrama
em resposta ao ofício 104/57, que trata do requerimento do Ver. Osvaldo Junqueira
por esta 
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casa referente a construção do Porto de embarque e desembarque nesta cidade.
Projeto  do  ver.  Os  valdo  Junqueira  que  concede  premio  ao  melhor  trabalho
apresentado do mapa da cidade de Taquari; que logo após  retira por já ter sido
apresentado um pedido com a mesma finalidade pelo ver. Nardy Alvim – Oficio do sr.
Prefeito que envia requerimento de Manuel João da Silva, digo, Gabriel João da Silva,
que requer baixa de sua atafona. Passou-se a  seguir  a  Ordem do Dia  –  foram
discutidos – projeto de lei nº 347/57 do prefeito que Revoga o artigo 71, do Decreto
Estadual nº 2359, de 24-3-1947, adotado pelo Municipio, de conformidade com a Lei
Estadual nº 1445, de 30-6-1947, e altera as épocas de arrecadação dos tributos que
incidem sôbre atafonas e Alambiques. “com parecer do ver. Clovis Azambuja que
apresentou um  substitutivo.  Que  passará  a  ser  o  seguinte  “Altera  as  épocas d
arrecadação dos tributos que incidem sôbre atafonas e alambiques. -  aprovado o
substituivo por unanimidade: Projeto de lei nº 346/57 do ver. Nardy Alvim, que “Dá
denominação a uma rua da cidade.” com parecer favorável do ver. Osvaldo Junqueira
– Aprovado por unanimidade; Requerimento de Belcino Garcia da Rosa, que solicita
dispensa do imposto, com parecer do ver. Osvaldo Junqueira, que requer informações
do prefeito; - aprovado; - Minuta de Contrato da prefeitura com a firma Foll-
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mer Bauer, com vistas do ver. Nardy Alvim apresentando emenda, para que a firma
fornecesse luz à vila de Paverama ao menos 2 horas por dia, mas como o parecer do
ver. Osvaldo Junqueira requeria fornecimento todo o dia o ver. Nardy retira o seu;
sendo aprovado  o do ver. Osvaldo Junqueira por unanimidade – Oficio do Sindicato
dos Motoristas e Condutores em transportes Fluviais de Pôrto Alegre. O ver. Nardy
Alvim sugere que seja oficiado aos senhores Deputados e ao Sr. Euclides Triches,
anexando uma cópia do oficio, para que respondam sôbre sua impressão sôbre o
assunto. Foi discutido o projeto de orçamento, com parecer do ver.  Nardy Alvim.



Passou-se as explicações pessoais – O ver. Mario Ribeiro traz ao conhecimento da
casa, a maneira pela qual está sendo aplicada a verba de Fomento Agrícola Vegetal,
no corrente exercício esclarecendo ainda que êstes dados foram fornecidos pelo Sr.
Dr. Homero Laranjeira. Agrônomo Regional, tendo em vista dar conhecimento do sr.
ver. Mario Ribeiro de que não procediam as informações prestados à um vereador
desta casa sôbre o emprego da referida verba diferente à finalidade para a qual fôra
votado. Após estas considerações o ver. Mario Ribeiro propos fosse aumentada esta
ata,  digo,  esta  verba.  Sôbre esta  proposta manifestaram-se diversos vereadores
achando-a justa, ficando entretanto a comissão do orçamento in-
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cumbida de apresentar o necessário recurso na próxima sessão. O sr. Presidente
esclarece  que  se  encontrava  duplamente  surpreso,  em  primeiro  lugar,  porque
desconhecia o emprego que vinha sendo dado à esta verba, conforme acabava de
esclarecer o Ver. Mario Ribeiro e em segundo lugar, por julgar estranha a maneira
com que fora provocado aqueles esclarecimentos, apesar de até louvá-lo porque a
casa  se  interava  do  emprego eficiente  da  referida  verba,  mas  que  não  podia
concordar  com  os  têrmos:  “tendenciosos”  e  outros  mais  insertos  naquelas
informações. Esclarece ainda que fora informado que aquela verba estava sendo
empregada em transporte de  adubos etc.  E  que não  via  razão  para  que o  Sr.
Engenheiro Agrônomo se sentisse na obrigação de prestar os esclarecimentos, da
maneira com que foi redigido. O ver. Nardy Alvim diz que talvez o sr. Presidente não
tenha interpretado bem os termos iniciais do esclarecimento porque o Sr. Engenheiro
Agrônomo não mencionava o nome de quem afirmara o emprego daquela verba em
transporte de adubos. Finalmente o sr. Presidente esclarece que realmente havia êle
quem transmitiu ao ver. Mario Ribeiro ter sido informado, estar a referida verba sendo
empregada em transportes para o atendimento do fomento de produção. Pedindo a
palavra, o ver. Osvaldo Junqueira esclareceu que era sabedor de que o sr. Agronômo
Regional havia apresentado ao Sr. Pre-
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feito Municipal no corrente exercício, um plano para a aplicação da verba em questão
mas quanto a execução desse plano também ignorava por completo, e como reputa-
se  de grande interesse econômico para  o  municipio concordava com o  aumento
proposto pelo ver. Mario Ribeiro, visto que também já havia sido aprovado uma lei e
combate ao Cascudo Serrador, com recursos oriundos daquela verba. O ver. Nardy
Alvim, fala sôbre o polongamento da rêde de água. O ver. Dr. João Teixeira, diz das
vantagens que trará a construção da casa popular e solicita da Câmara a intervenção
e também ao sr. Prefeito secundando êsse apelo ao encarregado da Fundação da
Casa Popular. O ver. Osvaldo Junqueira, fala sôbre os debates na Câmara Federal,
sôbre parlamentarismo congratulando-se com a maneira elevada com que estava
sendo esclarecida  a  opinião  publica,  sôbre  as  vantagens do  regime que  o  seu
iminente chefe Raul Pilla, vem de longa data pregando, não só na Câmara Federal,
como também na imprensa e no meio universitário. Congratulando-se também com a
União Democrática Nacional, por ter este partido em convenção Estadual deixado
questão  aberta  sôbre  a  implantação do  parlamentarismo no  Brasil.  Nada  mais
havendo a tratar o sr. Presidente encerrou a Sessão, convocando outra para o dia 26
do corrente, da qual 
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para constar foi lavrada esta ata que vai assinada na forma Regimental.
Libório Fregapani
Osvaldo Gomes Junqueira
Sidonio Cunha Reis
João Carlos Bizarro Teixeira



Roberto Clarimundo Conceição
Mario Ribeiro
Nardy de Farias Alvim
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