Ata nº 1.746
Aos vinte e um dias do mês de novembro de 1956, as 20 hors, reuniu-se a Camara
Municipal de Taquari. A sessão foi presidida pelo ver. Dr Liborio Fregapani e
secretariada pelo ver. Osvaldo Gomes Junqueira, estando presentes, ainda mais os
seguintes senhores vereadores: Mario Ribeiro, Nardy de Farias Alvim, Dr. Adroaldo
Mesquita
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da Costa, Roberto Clarimundo Conceição, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, Clovis
Azambuja e Sidonio Cunha Reis. Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata anterior.
Falando sôbre calçamentos, esgotos, etc., em loteamentos referidos na ata anterior, o
ver. Dr Adroaldo Mesquita da Costa, diz que o tribunal de Justiça do Estado, num
caso semelhante, já esclarecera que só poderá exiguir calçamento em ruas, cujos
cordões já tenham sido feitos pelo Município. O ver. Sidonio Cunha Reis, requer fique
consignado em ata a Câmara pelo envio de um voto de louvor e felicitação ao sr. Dr.
Borges de Medeiros, que aniversariou dia 19 do corrente, o que foi aprovado por
unanimidade. Passou-se ao Expediente que constou do seguinte: Parecer da
Comissão especial, composta dos vereadores Nardy de Farias Alvim, Dr. João Carlos
Bizarro Teixeira e Clovis Azambuja, ao projeto de lei orçamentária. O ver. Clovis
Azambuja fala sobre a redução de 20% na majoração dos impostos, propostos pelo
sr. Prefeito, dizendo apoiar a proposta do ver. Nardy Alvim, que reduz em 40%, e
retira a sua. O ver. Osvaldo Gomes Junqueira, diz estar de acordo com a redução de
40%, visto que a Comissão encontrou meios para atender as despesas constantes da
Lei orçamentária, na base de 60% de aumento, sendo este tambem o voto do ver.
Sidonio Cunha Reis. A Emenda do ver. Nardy Alvim, foi aprovada por unanimidade. O
vereadores Dr. João Carlos
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Bizarro Teixeira e Roberto Clarimundo Conceição, apresentam a criação de uma
verba de Cr$ 5.000,00 para a Sociedade Espírita Joana Darc, reduzindo da verba
para competições automobilisticas, em igual quantia. Os vereadores Dr. Adroaldo
Mesquita da Costa e Sidonio Cunha Reis, votaram contra a aprovação. A emenda foi
aprovada por maioria. Projeto de lei nº 296/56 do ver. Mario Ribeiro, que “Revoga a lei
nº 347, de 4 de abril de 1956, que entrando em discussão foi aprovado por
unanimidade. Oficio do sr. Prefeito fornecendo informações solicitadas referente ao
projeto de lei nº 284/56, do Prefeito que “Abre um crédito suplementar e aponta como
recurso arrecadação a maior e saldo disponível do exercício de 1955 – aprovado por
unanimidade. Em discussão o veto parcial do Prefeito ao projeto de lei nº 275/56. - O
artigo feito ao projeto de lei nº 275/56. - O artigo 1º- foi aprovado; - O artigo 2º foi
aprovado por 7 votos contra 2; - o artigo 3º foi aprovado; O artigo 4º – vetado o veto
foi aceito por maioria a favor do veto. OS artigos 5º, 6º, 7º, 8º 9º 10, 11 e 12 foram
aprovados. O artigo 13 ficou prejudicado com o veto do artigo 4º -; O artigo 14, foi
mantido unanimimente, 6 artigo [ilegivel] 5, foi mantido unanimimente; A seguir foi
aprovado as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentárias sendo também
aprovado por unanimidade o projto com as emendas constantes do mesmo.
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Em votação os balancetes demonstrativos relativos aos meses de janeiro a junho da
Prefeitura, com parecer do ver. Nardy de Farias Alvim, foi aprovado por unanimidade .
Em explicações pessoais fala o ver. Dr Adroaldo Mesquita da Costa, sobre a
malandragem de menores em nossa cidade e requer a casa se dirija ao sr. Delegado
de Policia e Sr. Juiz de Direito, para que sejam tomadas providencias que o caso
requer, o que foi aprovado. O ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, requer que a
Câmara se dirija ao Sr. Delegado de Policia para que seja estudada a possibilidade
de uma criação de uma praça de autmóveis, na praça São José desta cidade bem

como ao Diretor da Cia Telefonica Nacional nesta cidade, para que no caso da
criação da referida praça de automóveis seja colocado um telefone público na praça.
Os requerimentos foram aprovados. O mesmo vereador, requer seja oficiado ao sr.
Prefeito para que seja melhor cuidada a praça de esportes dessa cidade, que se acha
em completo abandono. Foi aprovado se dirigisse ao Prefeito. O ver. Clovis
Azambuja, requer seja oficiado ao sr. Prefeito para que sejam modificadas, a seu
critério as datas para cobrança de impostos em nosso município, foi aprovado o
requerimento do ver: Clovis Azambuja. O ver. Nardy de Farias Alvim requer seja
oficiado ao sr. Prefeito para que sejam
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tomadas providencias, no sentido de ser melhor distribuido a agua para população.
Aprovada a sugestao do vereador Nardy Alvim. 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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