
Ata nº 1.726
Aos dois dias do mês de maio de 1956, às 20 horas, reuniu-se, em sessão ordinária, a
Câmara Municipal  de  Taquari.  A  Sessão  foi  presidida  pelo  vereador  Dr.  Libório
Fregapani e secretariada pelo ver. Osvaldo Gomes Junqueira, presentes ainda mais
os seguintes senhores vereadores: Nardy de Farias Alvim, Dr. Adroaldo Mesquita da
Costa,  Roberto  Clarimundo  Conceição,  Clovis  Azambuja  e  Sidonio  Cunha  Reis.
Aberta a sessão foi  lida e  discutida a ata anterior  o ver. Nardy Alvim requer:  1°
Ficasse constado na ata que o ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, sugeriu que cada
um dos senhores  vereadores  pensasse na melhor  maneira  de empregar  a  verba
destinada a Câmara de vereadores, na parte relativa aos subsídios aos vereadores,
com a  economia verificada  pela gratuidade  do mandato  de vereador;  2°  Que foi
omitido na ata 1725 a aprovação do projeto  de lei  n° 259/56 que “Cria Comissão
Especial, destinada a estudar e emitir  parecer sobre os contribuintes sem recursos
financeiros; 3° - Pelo ver. Nardy de Farias Alvim, foi dito que desejava também fosse
consignado nesta ata que na sessão anterior em aparte a seu colega vereador Clovis
Azambuja,  digo,  vereador  Osvaldo  Gomes  Junqueira,  tinha  dito,  não  ser  ele  o
responsável pela situação financeira do Município, porquanto não ser ele o culpado do
aumento do salário mínimo e também pela sensível queda da
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fraca e quase absoluta ausência de mercado compradores da farinha de mandioca,
agravado ainda pela crise financeira que assola o país. Passando ao expediente; foi
lido, Ofício n° 129/56, da Câmara de Rio Grande – Ofício n° 128/56, da Câmara de
Rio  Grande,  pelo  pagamento  da  taxa  rodoviária  aos  Municípios.  Aprovado  por
unanimidade; Ofício n° 130/56, da Câmara de Carazinho pela abertura de tiros de
guerra em todos os Municípios, onde não existam corporação Militar – aprovado por
unanimidade – Com a palavra o ver. Nardy Alvim apresenta o projeto de lei n° 262/56,
que “Prorroga o prazo para cobrança de Impostos e Taxas, sem multa até 31 de maio.
O ver. Clovis Azambuja apresenta dois projetos de lei n°s 263/56, que “Altera a tabela
de regulamento  do  Imposto de Licença código  0.18.3,  inciso  38,  sobre comércio
ambulante, [letras] A.B.C.D e E – E n° 264/56, que “Institue o serviço de combate ao
cascudo serrador da acacia negra. O Ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, requer
seja  oficiado  aos  Deputados  Daniel  Faraco  e  Lino  Braun  pela  apresentação  de
proejtos de leis que criam verbas para os flagelados da enchente. Passando a Ordem
do Dia foram discutidos – Projeto de lei n° 262/56, do ver. Nardy de Farias Alvim que
“Prorrga o prazo para cobrança de emposto e taxas sem multa, até 31 de ,maio –
aprovado por unanimidade em
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regime de urgência – Projeto de lei n° 253/56 do ver. Osvaldo Gomes Junqueira que
“Cria os serviços de “ Socorros de Urgência”, nas aulas municipais e determina outras
providências”  - Com a emenda apresentada pelo ver.  Sidonio  Cunha Reis.  Ficou
designado o ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira para dar parecer sobre a emenda.
Não  houve  oradores  em explicações  pessoais  as  22,30  horas  o  Sr.  Presidente
encerrou  a  Sessão  da  qual  para  constar  lavrei  esta  ata  vai  assinada  na  forma
regimental.
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