Ata nº 1733
Aos quatro dias do mês de setembro de 1956, às 20 horas, reuniu-se a Câmara
Municipal de Taquari em sessão ordinária. A sessão foi presidida pelo ver. Dr. Liborio
Fregapani e secretariada pelo ver. Osvaldo Gomes Junqueira, estando presentes
ainda mais os seguintes vereadores. Mario Ribeiro, Nardy de Farias Alvim, Dr.
Adoraldo Mesquita da Costa, Roberto Clarimundo Conceição, Dr. João Carlos Bizarro
Teixeira e Sidônio Cunha Reis. Abert a sessão, foi lida e discutida a ata anterior que
foi aprovada com as emendas do ver. Nardy de Farias Alvim, que solicitou ficasse
constado em ata a explicação sôbre o caso da Verba do Sentenário de Taquari e do
ver. Osvaldo Gomes Junqueira que também solicitou constasse em ata haver
contestado as explicações do seu colega Nardy de Farias Alvim. Passou-se a leitura
do expediente que constou do seguinte: Oficio nº 194/56 da Câmara de Porto Alegre
Memorial dos funcionários municpais dando ciência a Câmara de suas pretenões,
quais sejam as restruturações de seus vencimentos. Requerimento nº 48/56 do Sr.
André Maria de Barros que “Requer compra de um terreno do município para ampliar
sua indústria” - Requerimento nº 47/56 do ver. Mario Ribeiro que “Requer providencia
no sentido de que seja solucionado o caso de agua e forçam e luz para Bom Retiro do
Sul. Projeto de lei nº 276/56, dos vereadores Mario Ribeiro, Dr. Adroaldo Mesquita da
Costa, Roberto Clarimundo Conceição e Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, que
“Autoriza o Executivo a abrir crédito suplementares até
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o limite de Cr$ 235.943,70, sob o simbolo 8.78.4 – compromissos de exercicios
anteriores – e indica como recurso arrecadação a maior proveniente de quotas
devidas pela União ao Municipio. Proposição nº 40/56 do ver. Osvaldo Gomes
Junqueira, no sentido de que os colonos que estão ocupando terras do Governo junto
ao Aprendizado Agricola Presidente Dutra, tenham as mesmas vantagens dos
colonos que já plantaram no ano passado, aquelas terras. Passando a Ordem do Dia
foram discutidos – Projeto de lei nº 276/56 dos vereadores, Mario Ribeiro, Dr.
Adroaldo Mesquita da Costa, Roberto Clarimundo Conceição, e Dr. João Carlos
Bizarro Teixeira, que “Autoriza o Executivo a abrir credito suplementar ate o limite de
Cr$ 235.943,70, sob o simbolo 8.78.4 Compromissos de Exercicios Anteriores e indica
como recurso arrecadação a maior proveniente de quotas devidas pela União ao
municipio. O ver. Nardy de Farias Alvim se absteve de votar, o projeto foi
aprovado.Requerimento nº 47/56, do ver. Mario Ribeiro, que “Requer providencias no
sentido de que seja solucionado o caso de agua e força e luz para Bom Retiro do Sul,
que foi aprovado por unanimidade. Rqueriment nº 42/56 de Leonel Peres da Silva, que
“Requer um auxilio de Cr$ 1.000,00, com parecer do ver. Nardy Alvim, no sentido de
que seja devolvido ao prefeito por achar que seja de competencia do Executivo
conceder ou não tal auxilio: - foi aprovado o parecer do ver Nardy Alvim. Projeto de lei
nº 272/56, do Prefeito que “Abre um credito
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especial e reduz dotação orçamentária com parecer do ver. Mario Ribeiro, que
apresenta emenda para que identica gratificação, seja concedida ao Sr. Diretor da
Fazenda. O ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, diz que vota a favor do projeto e
contra a emenda apresentada pelo ver. Mario Ribeiro, por achar que sendo uma
gratificação a um funcionário estadual, o que o Prefeito requer, não competia a
Camara estender essa gratificação a funcionarios municpais. O ver. Mario Ribeiro,
retira a emenda, entrando em votação o projeto é aprovado por unanimidade. Projeto
de lei nº 274/56, do Prefeito que “Abre um credito especial e reduz dotação
orçamentaria, tendo na ocasiao, o ver. Osvaldo Gomes Junqueira, afirmado que
votaria contra a redução da verba destinada a auxilios a competições automobilisticas
e, com essa ressalva foi o dito projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº

273/56, que “Abre um crédito suplementar, reduz e cancela dotações orçamentárias,
com parecer do ver. Nardy de Farias Alvim; foi aprovado o projeto com as emendas
apresentadas pelo mesmo vereador. Requerimento nº 39/56 do sr. Roberto Candido
da Silva, que requer auxilio, com parecer do ver. João Carlos Bizarro Teixeira, ficou
resolvido fosse solicitado ao prefeito novas informaçoes. Foi inluido na ordem do dia
para votação a proposição nº 50/56 do ver Osvaldo Gomes Junqueira, que após
debatido, foi regeitado por 5 votos contra 2 da bancada Libertadora. Entrando em
discussão o projeto do Códigfo de Posturas, pelo Sr. Presidente foi indicada
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uma comissão, composta dos senhores vereadores Dr. João Carlos Bizarro Teixeira,
Clovios Azambuja e Nardy de Farias Alvim, para estudarem e emitirem parecer sobre
o referido projeto, para que possa ser discutido na proxima sessao pelnaria. Passando
a hora das explicações pessoais, falou o ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa sobre a
localização da caixa Dágua. O ver Ovaldo Gomes Junqueira reque um voto de pezar
pelo falecimento da senhora Gonçalina Vilanova. Foi aprovado, ficando resolvido se
oficiasse a familia enlutada. Fala o ver. Nardy de Farias Alvim sobre o projeto de lei nº
265/56 que “Majora tarifas de luz e força, aluguel de medidores e taxas de ligação,
pedindo para que seja adiada a votação; para atualizar a situação, solicitando mais
informações ao Executivo o que foi 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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