Ata n° 1750
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de 1956, as 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 Alvim, Roberto Clarimundo
Conceição, Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, Clóvis Azambuja e Sidônio Cunha Reis.
Aberta a Sessão foi lida e
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aprovada a ata anterior, passou-se ao exame do expediente que constou do seguinte:
Ofício n° 352/56, do Ministro da Agricultura, em resposta ao telegrama referente a
exportação de banha. Ofício do Prefeito, enviando o requerimento n° 63/56 do sr.
Candido José de Oliveira, que “Requer baixa de uma atafona – que submetido a
votação, com parecer do ver. Mário Ribeiro, foi aprovado por unanimidade em face de
ficar reconhecido os menores ficarem em falta pela morte dos paes – Ofício da
Câmara de Cruz Alta – Ofício n° 247/56, do Prefeito que envia propostas para compra
de um terreno que estava a venda em concorrência pública. Projeto de lei 3[0]1/56 do
Prefeito que “Abre um crédito especial e reduz dotação orçamentária. Projeto de lei n°
302/56 do Prefeito que “Abre crédito suplementar, reduz e cancela dotações
orçamentárias, indica como recurso para do saldo disponível do exercício de 1955, e
arrecadação a maior” - Projeto de lei n/ 303/56 do Prefeito que “Concede abôno
Especial, ao funcionalismo, Professoras, pessoal de obras e inativos, abre um crédito
especial, cancela dotações orçamentárias e indica como recurso parte do saldo
disponível do exercício de 1955. - Projeto de lei n° 304/56, do Prefeito que “Abre
crédito especial e aponta como recurso arrecadação a maior. O ver. Nardy Alvim,
pede urgência de votação para os projetos o que foi aprovado por maioria absoluta. Os projetos n° 301/56, 302/56 e 304/56, foi aprovado com
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a seguinte emenda ao seu artigo artigo 1°. É concedido um abono especial ao
funcionalismo, professorado, pessoal de obras, em partes iguais, cabendo aos
inativos 70% de que couber aos funcionários ativos, conforme determina a lei, a
contar e 1° de agosto de a 31 de dezembro do corrente exercício – Projeto de lei n°
305/56 do ver. Osvaldo Gomes Junqueira, que “Autoriza o Poder Executivo a
dispender a importnacia de Cr$ 4.000,00 para o auxílio à construção de uma capela,
e, reduz dotação orçamentária” que foi aprovado, por maioria absoluta. - Projeto de lei
n° 306/56, do ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira e outros que “Abre crédito especial
e aponta dotação orçamentária como recurso. Aprovado por unanimidade. Projeto de
lei n° 301/56 dos vereadores Mário Ribeiro e Nardy de Farias Alvim, que “Abre crédito
especial e aponta como recurso dotação orçamentária” - aprovado por unanimidade.
Projeto de lei n° 308/56, do ver. Nardy Alvim que “Abre um crédto especial e aponta
como recurso dotação orçamentária” - aprovado por unanimidade – Projeto de lei n°
309/56, dos vereadores Mário Ribeiro e Nardy Alvil, que “Abre um crédito especial e
aponta como recurso dotação orçamentária” - aprovado por unanimidade – Projeto de
lei n° 310/56 do ver. Osvaldo Gomes Junqueira, que “Autoriza o Poder Executivo a
dispender a importância de Cr$ 4.000,00 para auxílio e conservação de uma capela,
e, reduz
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dotação orçamentária – aprovado por unanimidade – Projeto de lei n° 311/56, do ver.
Sidonio Cunha Reis que “Autoriza o Poder Executivo a dispender a importância de
Cr$ 5.000,00 para auxílio à construção de uma capela e reduz dotação orçamentária
– aprovado por maioria absoluta – Projeto de lei n° 312/56 do ver. Nardy Alvim que
“Autoriza o Executivo a vender Terreno a prazo – aprovado por unanimidade”. Projeto de lei 313/56, do ver. Clovis Azambuja que “Autoriza o Poder Executivo a

dispender a importância de Cr$ 15.000,00 para composição do calçamento da rua 7
de setembro, que foi aprovado por unanimidade – Projeto de lei n° 314/56, do ver.
Nardy Alvim, que abre um crédito especial e aponta como recurso dotação
orçamentária. Aprovado por unanimidade. Ofício n° 251/56 do Serviço de Informações
dos Municípios comunicando aprovação sobre as novas bases de distribuição da taxa
de transporte. Em explicações pessoais fala o ver. Clovis Azambuja sobre a lei
norteamericana que concede empréstimos aos municípios Brasileiros ressaltando as
vantagens que trará ao nosso município, tal empréstimo, o que o ver. João C. B.
Teixeira, diz estar de pleno acordo com a opinião do ver. Clovis Azambuja – achando
que o empréstimo que a Prefeitura fizer, deve ser enviado à Câmara uma justificativa,
dizzendo onde e de que maneira será empregada essa verba, o que o ver. Clóvis
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de ser exigência para tal assinatura de convênio, a existência de um plano de obras
para saber-se onde será gasto tal verba – em face da exiguidade de verba o ver.
Osvaldo Gomes Junqueira retirou o projeto que [ilegível] a verba para medicamentos
de urgência, no valôr de Cr$10.000,00 – O ver. Dr. Libório Fregapani agradece as
considerações aos nobres colegas, no ano em que foi Presidente da Câmara, dizendo
que tudo fez para desempenhar a contento o encargo que lhe fora confiado. O mesmo
diz o ver. Osvaldo Gomes Junqueira. 1° Secretário – e faz um apelo para que os
nobres colegas na próxima eleição para a Mesa da Câmara, não mensionassem seu
nome para cargo algum pois será impossível aceitar devido a compromissos
particulares que o inibem a um bom desemprenho das funções. O ver. Nardy Alvim,
congra-la-se com o sr. Presidente da Câmara, no ano de 1956, pela maneira, correta
e amiga com que dirigiu os trabalhos da Câmara, e o mesmo diz do serviço do 1°
secretário. O ver. Dr. João Carlos Bizarro Teixeira, em nome da Bancada do P.T.B
dizendo que se congratula com os nobres membros da Mesa, dizendo ser seu voto
para o próximo ano a reeleição da mesma Diretoria. O ver. Nady Alvim faz um apelo
ao sr. Presidente para que seja paga a Arquivista da Câmara, continuando ainda com
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mentos atrazados. O que o ver. Osvaldo Junqueira, diz tambem ser de urgência
requerer do sr. Prefeito o pagamento das requisições para atender a duplicatas
vencidas, do material de expediente que encontram-se no Banco do Rio Grande do
Sul. O ver. Osvaldo Gomes Junqueira, requer fique cnstando em ata seu
agradecimento ao sr. 2° Secretário, ver. Nardy Alvim, pela eficiente colaboração que
prestou a secretaria da Câmara. O sr. Presidente convoca uma sessão para o dia 2
de Janeiro afim de ser procedido a eleição da mesa para o ano 1957. Nada mais
havendo a tratar o sr. Presidente encerrou a sessão da qual para constar foi lavrada
esta ata que vai assinada na forma regiemental.
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