
Ata nº 1824
Aos vinte e seis (26) dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e cincoenta
e nove (1959), às onze (11) horas, reuniram-se no salão nobre da Prefeitura Municpal
de Taquari, em sessão extraordinária, especialmente convocada pelo Sr. presidente,
os vereadores, representando o municipio de Taquari, Dr. Libório Fregapani, osvaldo
Gomes Junqueira, Nardy Farias Alvim,  Clovis Azambuja, Doralino de Oliveira Reis,
Roberto Clari[ilegível] de Conceição e Dr. João Carlos Bizaro Teixeira; representando
o municipio de Bom Retiro do Sul, encontraram-se no recinto da Câmara os srs.
vereadores Augusto Fiegenbum, Mario  Ribeiro, Orlando Rodrigues da Silva, João
Bruno Schuk, José Luiz Gerhardt e Herbert Brackmann. Dando início aos tabalhos da
presente sessão, o Sr, Presidente, Dr. Libório Freganani declarou a mesma aberta e,
após sauda os srs.  Veradores de Bom Retiro  do Sul, convidou-os para tomarem
assento a mesa. A seguir esclareceu a finalidade da presente sessão e solicitou dos
Srs. Vereadores do municipio
[fl.93]
visinho que expresassem o  desejo daquele municipio visinho digo  câmara por a
palavra a quem quissese fazer uso, para discussão da matéria a ser debatida ou seja
o da legalização dos bens móveis e imóveis que se encontram dentro do atual teritório
do municipio de Bom Retiro do Sul, <pertencendo ao municipio de Taquari.> Após
alguns debates, ficou resolvido a criação de uma comissão para estudar “in loco” os
referidos bens, localisação ou enquadramento dos mesmos nas ruas da cidade: Esta
comissão ficou constituida pelos vereadores Sr. Doralino de Oliveira Reis. Dr. João C.
Bizarro Teixeira e Sidonio Cunha Reis, a qual deveris apresentar seu parecer escrito,
também, de conformidade com as leis que regem a materia, até dia 28  do corrente
mês. Ficou resolvido também uma nova reunião em conjunto das Câmaras de ambos
os municipios para  então, resolver definitaivamente a matéria.  Com a palavra a
disposição, falou o Sr. [Ilegível] Ribeiro que se congratulou c/ a oportunidade de se
reunirnovamente no legislativo Taquariense para debater interesse da coletividade
das camaras de Taquari e Bom Retiro do Sul. Falarm ainda os vereadores Nardi
Farias  Alvim,  Herbert  Brackmann  e  Dr.  João  Carlos  Bizarro  Teixeira  fazendo
referencia sob a emancipação de Bom Retiro do Sul, fazendo votos que ambos os
municipios continuem [ilegíevl]-
[fl.93v]
nados nos altos  objetivos do progresso que deve nortear o  vosso municipio e  o
municipio mãe. Nada mais havendo à tratar o Sr. presidente declarou encerrada a
presente  sessão,  designando  outra  para  o  dia  24  do  corrente,  as  20  horas.
Ressalvada é a entrelinha da página nº 93 verso, 8ª linha.
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