
Ata nº 1.739
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 1956, às 20 horas, reuniu-se, a Câmara
Municipal  de  Taquari.  A  Sessão  foi  presidida  pelo  ver.  Dr.  Libório  Fregapani  e
secretariada  pelo  ver.  Osvaldo  Gomes  Junqueira,  estando  presentes  mais  os
seguintes senhores vereadores: Mário Ribeiro, Nardy de Farias Alvim, Dr. João Carlos
Bizarro  Teixeira,  Roberto  Clarimundo Conceição  e  Sidonio  Cunha Reis.  Aberta  a
sessão foi lida e discutida a ata anterior o ver. Nardy de Farias Alvim, requer seja
consignado em ata que na ocasião em que o ver. Osvaldo Gomes Junqueira, sugeriu
que a Câmara solicitasse a criação de um escritório da “AS.CAR” - nesta cidade, o
ver. Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, disse já ter feito esse pedido as autoridades
competentes, recebendo deles a promessa dessa criação. O mesmo vereador
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Nardy de Farias Alvim, requer seja também consignado em ata que o pedido para a
criação  de uma agência  do  Banco do Brasil,  nesta  cidade,  feito  pelo  ver.  Clovis
Azambuja,  já  é  cousa  pleteada  desde  1948,  quando  então  o  atual  prefeito  era
presidente da Associação Rural. Passou-se a leitura do expediente que constou do
seguinte: Projeto de lei n° 290/56, do ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira que “Cria
pensão à família de funcionários, falecidos por acidente nos exercício das funções.
Projeto  de lei  n°  291/56 do Prefeito  que “Abre  crédito  especial  e  reduz dotação
orçamentária”.  O  ver.  Nardy  de  Farias  Alvim,  requer  urgência  de  votação,  por
considerar justo o pretendido no presente  projeto  de lei.  Aprovado a urgência,  e,
entrando em votação o projeto foi aprovado por unanimidade; Projeto de lei n° 292/56
do Prefeito  que “Equipara a  gratificação  do  Diretor  da  Fazenda a  do  Diretor  de
Instituição Pública, abre crédito especial e aponta como recurso, saldo disponível do
exercício  de  1955.  O  ver.  Nardy  de  Farias  Alvim,  requer  urgência  de  votação,
aprovada a urgência – aprovado por unanimidade o projeto, o ver. Nardy de Farias
Alvim, faz  a sua declaração de voto,  dizendo votar  pela aprovação dos referidos
projetos de lei, por achar justas as gratificações que os projetos requerem. O ver.
Mário Ribeiro, diz votar a favor, por que na paresentação do projeto de lei,  istituia
gratificação  ao  Diretor  de  instituição  Pública,  já  havia  apresentado  emenda,
estendendo igual gratificação ao sr. Diretor da Fazenda. Em explicações pessoais fala
o ver.  Nardy de Farias Alvim, que diz da necessidade em serem feitos imediatos
reparos num trecho da estrada que liga Morro Bonito a Paverama. Pedindo a palavra,
o ver. Osvaldo Gomes Junqueira
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fala sobre os pedidos de urgência nas votações ou projetos de leis, fazendo um apelo
a seus pares a-fim de que para o futuro somente seja requerido regime de urgência
para votação  de  pojetos  de  leis,  resoluções  etc  quando tratar-se  de calamidade
pública ou relacionar-se com matéria, plenamente justificada. O ver. Nardy de Farias
Alvim, diz das razões  porque solicitou a urgência na votação dos proejtos acima
referidos. O ver. Mário Ribeiro requer seja oficiado ao sr. Secretário da Agricultura,
solicitando urgência,  digo, urgente solução para o caso de Força e Luz para Bom
Retiro do Sul. As 23,30 horas o sr. Presidente encerrou a Sessão, ficando convocada
outra sessão para o dia 30, as 20 horas, para constar foi lavrada esta ata que vai
assinada na forma regimental.
Liborio Fregapani
Roberto C. Conceição
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