
Ata nº 1765
Aos tres  dias  do  mes de  setembro de  1957, as  20  horas,  reuniu-se a  Câmara
Municipal. A sessão foi presidida pelo ver Dr. Libório Fregapani e Secretariada pelo
ver. Osvaldo Gomes Junqueira estando presentes ainda mais os seguintes senhores
vereadores: Mario Ribeiro, Roberto C. Conceição, Nardy de Farias Alvim e Sidônio
Cunha Reis. Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata da Sessão anterior. Passou-se
a leitura do expediente que 
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constou do seguinte: Oficio do Sr. Prefeito enviando o projeto de lei nº 343/57 que
“Concede representação ao  Diretor  Geral,  abre  crédito  especial  e  aponta como
recurso parte do saldo disponivel do exercicio de 1956. O ver. Mario Ribeiro requer
urgência de votação. Aprovado o regime de urgência e entrando em discussão o
projeto foi aprovado por maioria. O ver. Nardy de Farias Alvim, diz estar de acôrdo
com o projeto mas por se achar ligado por laços de família ao sr. Diretor Geral, se
abstem de votar. O ver. Mario Ribeiro diz que apesar de achar justo o requerido, mas,
em virtude de  haver  votado contra  os  outros  projetos,  solicitando gratificação a
funcionários, continuava coma mesma orientação e por isso votava contra Oficio do
Prefeito enviando os projetos de leis  nº 344/57.  que “Abre crédito suplementar e
aponta como recurso parte do saldo disponível do exercício de 1956, e arrecadação a
maior. Requerimento de José Terra da Silva que requer cancelamento de parte de
seu débito, ficou resolvido enviar ao sr. Prefeito, solicitando qual o montante da dívida
nos anos anteriores a 1953. Requerimento de Antonio Ramos, que requer baixa de
sua serraria. Requerimento de Oscar José de Souza que requer auxílio -já com os
esclarecimentos solicitados ao sr. Prefeito. Ficou resolvido fosse entregue ao ver. Dr.
João  Teixeira  que  anteriormente  havia  dado  parecer,  para  os  devidos  fins.
Requerimento de Alvino Pereira 
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Martins que requer isenção de impostos que recai sôbre sua propriedade. Resolveu-
se solicitar ao sr. Prefeito, onde está localizado o terreno do requerente, se dentro dos
limites urbano, ou suburbano. Telegrama da Comissão Emancipacionista de Bom
Retiro do Sul, solicitando apoio à emancipação -arquivado- Telegrama do Deputado
Lameisom Porto, sobre a implantação do intregalismo no Brasil, arquivado- Ofício da
Câmara de Marau sôbre o problema do trigo – arquivado- Ofício da Câmara de Santo
Angelo – sôbre a lei cadillac “arquivado. A propósito desta lei o ver. Osvaldo Gomes
Junqueira diz que a considerava imoral e que se congratulava com a bancada do
Partido Libertador com assento na Câmara Federal, representando o Rio Grande do
Sul, por terem votado contra a aprovação da referida lei  e que se abstiveram de
aproveitar-se da lei  aprovada para importar carros ao cambio oficial. O ver. Nardy
Alvim aparteando o ver. Osvaldo G. Junqueira, diz que uma vez estando aprovada
uma lei, não há imoralidade na sua execução. Tendo o ver. Osvaldo Gomes Junqueira
dito que julgava imoral a lei não a sua execução e que reprovava igualmente a um seu
coreligionário  do  Norte  que  se  valeu  desta  lei  para  importar  o  seu  cadillac”.
Balancetes demonstrativos da receita e despesa nos mêses de abril, maio e junho –
oficio da Cãmara de Taquara sôbre, a criação de uma verba – para o Banco de olhos
em Porto Alegre – ficou resolvido que seria discutido na épo-
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ca da elaboração do orçamento. Passando a ordem do Dia foi discutido o projeto de
lei nº 341/57 que Autoriza  o poder Executivo a alienar um caminhão, abre crédito
especial, aponta como recurso arrecadação a maior e autoriza a consignação de
verba em orçamentos futuros, para liquidação do custo do veículo a ser adquirido –
com parecer do vr. Nardy Alvim, para antes de entrar em votação definitiva seja o
caminhão a ser alienado, examinado por peritos competentes a- fim de ser avaliado. -



aprovado o parecer do ver. Nardy Alvim. Foram aprovados os balancetes dos meses
de  janeiro  e  fevereiro,  conforme  parecer  favorável  do  ver.  Nardy  Alvim.  Em
Explicações pessoais fala o ver. Nardy Alvim sôbre a verba destinada as carteiras
agricolas  do Banco do Rio Grande do Sul, dizendo ainda que, em se tratando de um
assunto abordado pelo  ver.  Osvaldo Junqueira na  última  reunião  da  Sociedade
amigos de Taquari, deixava a  êste,  o  encaminhamento a  mesa dêste importante
assunto. O mesmo vereador, fala sôbre o suprimento da escola municipal que estava
em falta. E diz ainda que foram criadas duas escolas isoladas nesta cidade, que
deverão funcionar, uma na praia, e outra no alto cemitério. Fala  - também, sôbre a
escola isolada do  passo de Santa Cruz –  Ainda o ver.  Nardy Alvim, requer  seja
oficiado ao sr. Prefeito sugerindo que mande fazer a placa com o nome de Otelo
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Rosa, para que seja inaugurada a nova avenida no dia 5 de dezembro próximo, dia
em que ocorrerá o 1º aniversário da morte desse ilustre cidadão. Requer também um
voto de louvor as srs. Iria R. Noschang, Maria Terra e Nubia Costa Saraiva, pela
brilhante iniciativa, que proporcionaram a criação da escola Santa Rita e que seja
oficiado a diretoria da Ação Católica local dando conhecimento do voto aprovado por
unanimidade. O ver.  Sidônio C.  Reis  requer providências sôbre o  suprimento da
professôra para a escola Isolada de Beira do Rio. O ver. Mario Ribeiro com a palavra
traz ao conhecimento da casa que o caso da Professôra da Escola do Pinhal, já
estava solucionado. O mesmo vereador requer seja reiterado o requerimento que
considerava mais  os  serviços  de  luz  em  Bom  Retiro  do  Sul.  O  ver.  Roberto
Conceição,  requer  também  seja  oficiado  ao  sr.  Prefeito,  sabendo  quais  as
providências tomadas em relação a seu requerimento, sôbre a revisão do imposto
predial, enviando ao sr. Prefeito em ofício nº 50/57. O ver. Mario Ribeiro Requer seja
oficiado ao sr. Prefeito, dando conhecimento de uma reprovação pela maneira, com
que fora dado o despacho do requerimento da Sociedade Boret Ltda, em que pedia
aumento de subsídio para a iluminação de Bom Retiro do Sul. Aprovado. Nada mais
havendo a tratar o sr. Presidente encerrou a Sessão da qual para constar foi lavrada
esta ata que vai assinada na forma regimental.
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