Ata nº 1.716
Às vinte horas do dia onze de janeiro de 1956, no Salão nobre da Prefeitura realizouse mais uma reunião da Comissão Representativa. Estavam presentes os senhores
vereadores: Dr. João C. B. Teixeira, Osvaldo Gomes Junqueira e o sr. Presidente
Libório Fregapani. Aberta a Sessão, foi lida e aprovada a ata da reunião da Comissão
Representativa realizada no dia 6 do corrente. Passando-se ao expediente foram lidos
pelo Secretário. 1° uma comunicação, dirigida ao Sr. Presidente, assinada pelo
Diretor do jornal “A voz do Povo” explanando as pretenções daquele órgão, bem como
solicitando Clichês aos senhores vereadores a-fim de ilustrar a publicação de seus
projetos de leis, proposição e discussões etc havido nas sessões. Foi aprovado
encaminhar um ofício de agradecimento ao sr. Diretor daquele órgão de imprensa,
bem como comunicar que a ques[fl.266]
tão dos clichês ficará a cargo e as [espensas] do vereador interessado. 2° Um ofício
assinado pelo Sr. Anselmo Dupont, dirigido ao Sr. Presidente, convidando a Câmara
Municipal para a festa de inauguração do novo prédio escolar da Escola Evangélica
Visconde de Mauá, a realizar-se dia 15 do corrente, em morro azul, 4° distrito deste
Municipio. Submetido a discussão, resolveu-se dar poderes ao Sr. Presidente para
convidar um representante de cada partido para representar a Câmara naquela festa.
3° Foi dado conhecimento a Casa de um telegrama dirigido ao Sr. Nardy de Farias
Alvim extensivos aos demais membros da Câmara assinado pela Srª Edith Markus
cumprimentando suas posses, Resolveu-se encaminhar ao Ver. Nardy de Farias
Alvim para agradecer os cumprimentos em nome da Câmara. 4° - Telegrama
assinado pelo sr. Professor José Mariano da Rocha, apelando para dirigir-se ao
Presidente da República, senadores e Ministro da Educação no sentido de rápida
tramitação e aprovação pelo Senado e Presidente da República o projeto que cria a
Faculdade de Medicina de Santa Maria, da Universidade do Rio Grande do Sul. Foi
aprovado dirigir-se aos poderes acima mencionados apelando para que seja aprovado
e sancionado o referido projeto, regularizando assim a situação daquele curso
universitário.
Na Ordem do Dia foi dicutido o requerimento assinado pelo Presidente da
Comunidade Evangélica de Morro Azul, Ser. Roberto Arthur
[fl.267]
Graf com o qual pede seja concedido um auxílio de vinte mil cruzeiros Cr$ 20.000,00,
por unanimidade dos membros da Comissão Representativa, presente a sessão, ficou
resolvido enquadrar na Ordem do Dia da Sessão plenária a realizar-se no dia 7 de
fevereiro proximo a-fim-de ser discutido dito requerimento. Nada mais havendo a
tratar, o sr. Presidente encerrou a Sessão da qual para constar lavrou-se esta ata que
lida e achada conforme vai assinada na forma regimental.
Liborio Fregapani
Osvaldo Gomes Junqueira
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